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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
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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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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!
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VAN DE REDACTIE

Toeleven 
naar een mooie zomer

Na de nachtvorst die nog tot laat in april voorkwam, 
is onze groene omgeving weer in haar volle glo-
rie tot bloei gekomen. Door de pandemie was het 
afgelopen maanden drukker dan ooit in de natuur 
die ons mooie Schaarsbergen omsluit. Een re-
cordaantal wandelaars, fietsers en andere buiten-
sporters maakt gretig gebruik van de vele paden 
rondom Schaarsbergen. Dat het gebruik van het bos 
een keerzijde heeft, heeft onze Schaarsberger Lars 
Reijnen aangemoedigd tot het ontwerpen van ‘Maak 
Zwerfafval Schaars’ tassen. Iedereen die nu Bakke-
rij Reijnen, Camping Warnsborn, Den Strooper, Stal 
Mansour of ’t Pannekoekhuis bezoekt, kan zo’n tasje 
meenemen en naar hartenlust al die blikjes, Marswik-
kels en plastic zakken verzamelen. Dieren blij, bossen 
blij, mensen blij. U leest in deze editie hoe Lars tot zijn 
idee gekomen is en hoe hij dit in korte tijd heeft weten 
neer te zetten. Inspirerend! 

Helaas is het ook weer de tijd dat we mogelijk 
last krijgen van eikenprocessierupsen en dan met 
name van hun brandharen. Het positieve is wel 
dat er steeds meer mezenkastjes op Schaarsber-
gen verschijnen. Ook onze buren van de Koninklijke 
Landmacht hebben op diverse plekken mezenkastjes 
opgehangen langs de Koningsweg en op aangren-
zende militaire terreinen. De kool- en pimpelmezen 

maken gretig gebruik van de aangeboden mogelijk-
heden om voor gezinsuitbreiding te zorgen. Hopelijk 
kunnen we zo de populatie ‘jeukrupsen’ een beetje in 
bedwang houden dit jaar.

Op het moment van schrijven is er nog niet zoveel 
bekend over het verloop van de pandemie in combina-
tie met de naderende zomervakantie. Iedereen hoopt 
natuurlijk dat er deze zomer meer mogelijkheden zijn 
om samen activiteiten te ondernemen. We duimen dat 
er dit najaar ook weer indoor bijeenkomsten mogen 
worden georganiseerd in ons Dorpshuis, de Dorpskerk 
en bij onze verenigingen. Maar nu eerst toeleven naar 
een mooie zomer. Wij wensen u alle goeds!

Carry, Kirsten & Mireille

Foto’s gezocht
De redactie wil graag een beeldbank aanleggen 
met fotomateriaal dat we mogen gebruiken in de 
krant.
Wil jij jouw foto’s delen? Stuur ze dan naar de re-
dactie via: dorpskrantschaarsbergen@gmail.com. 
Graag een resolutie van minimaal 1 Mb, voorzien 
van titel (onderwerp) en naam fotograaf.

De redactie van Woeste Gronden, v.l.n.r.: Richard, Mireille, Annemarie, Abco, Johan, Kirsten, Carry
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      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
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50 CM

VAN DE VOORZITTER

Dorpsraad
SCHAARSBERGEN

Schaarsbergen staat 
niet stil 

Zwerfvuil Schaars’ van Lars Reijnen is ook van start. 
Ondersteund door het dorpsbudget krijgen buurtbe-
woners of toeristen bij diverse middenstanders her-
bruikbare tasjes mee om zwerfvuil in te verzamelen 
tijdens het wandelen.
Nog het benoemen waard is de aangekondigde 
ruimtelijke en fysieke herziening bij Defensie. De ka-
zernes en gebouwen op de verschillende terreinen in 
Schaarsbergen zijn grotendeels afgeschreven; De-
fensie onderzoekt met de gemeente wenselijke en 
haalbare scenario’s om tot herontwikkeling te ko-
men. Het Rijksvastgoedbedrijf, gebouwbeheerder 
van Defensie, zal bewoners in een vroeg stadium 
betrekken bij de planvorming. Van scenario’s via 
planvorming naar start uitvoering zal volgens de 
dienst een jaar of vijf in beslag nemen.

Ik hoop u te ontmoeten bij de eerstvolgende Dorps-
raadvergadering op 8 juli, fysiek in het Dorpshuis.

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

De zomer zal begonnen zijn. Omdat de Woeste Gronden 
 zo’n twee maanden voor verschijnen in elkaar gezet 
wordt, schrijf ik dit stukje half april naar de toekomst. 
En in die toekomst wens ik ons toe, precies hetgeen  
ik vorig jaar rond zelfde tijd schreef:
Ondertussen zijn enkele versoepelingen in de maatre-
gelen toegestaan en proberen we ons langzaamaan 
weer op te richten. De basisscholen zijn weer opge-
start, steeds meer winkels zijn weer toegankelijk (…). 
Hopelijk kunnen we elkaar weer ontmoeten voor een 
Dorpsraadvergadering en onze Schaarsberger krach-
ten weer inzetten voor het organiseren van een markt 
of een kleinschalige viering. 

Gelukkig staan initiatieven en ontwikkelingen in 
Schaarsbergen niet stil. Zo is er afgelopen jaar in 
samenwerking met faunabeheer en de boswachter 
vanuit het mountainbikemuseum een pad uitgezet 
waar fietsers ongestoord hun hobby kunnen uitoefe-
nen en omgekeerd: wandelaars kunnen rustiger wan-
delen. Bij de twee Elverlocaties tegen de Bakenberg 
vordert de nieuwbouw gestaag. Bewoners zijn mooie 
en duurzame verblijven beloofd. Het initiatief ‘Maak 

VERZOEK SUEZ
Verzoek van de chauffeur van SUEZ afvalinzameling: 
Plaats uw vuilcontainers met de handvatten en wielen naar de weg 
toe. Vroeger werd gereden met zijladers, maar nu niet meer. Dit 
geldt voor alle containers die aan de straat gezet worden. Het kost 
de medewerkers nu heel veel tijd om de containers eerst te draaien 
en dan te legen. 
Hartelijk dank voor uw medewerking!
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LEVEN OP SCHAARSBERGEN

Nieuwe beheerders voor 
Camping Warnsborn
“Je bent burgemeester én vuilnisman”
Lotte Bakkenes (30) en Bas Breukers (27) zijn de nieuwe beheerders van Camping Warnsborn. 

Ze nemen het stokje over van de ouders van Bas, die de camping sinds 2006 runden. Lotte is 

opgeleid als psycholoog en Bas was tot voor kort werkzaam als verpleegkundige in Rijnstate. 

Het roer is om. Ze hebben gekozen voor een leven op de camping.

Door Johan Kloosterboer

“Nadat ik in 2014 de HBO-op-
leiding Toegepaste Psychologie 
afrondde, heb ik verschillende 
baantjes gehad”, zegt Lotte. “Zo 
heb ik op oproepbasis een tijd 
met kinderen gewerkt op een 
zorgboerderij. Om mijn inkomen 
aan te vullen was ik toen ook 
werkzaam in het restaurant van 

het Openluchtmuseum. Een fijne, 
vaste werkplek had ik echter nog 
niet gevonden.” Ook Bas kon in 
het ziekenhuis zijn draai niet echt 
vinden. “Het is mooi en dankbaar 
werk, maar ook best frustrerend. 
Ik heb voor de verpleegkunde ge-
kozen omdat ik iets wil betekenen 
voor mensen. Dat houdt voor mij 

ook in contact maken en aandacht 
geven. Daar was eigenlijk geen 
tijd voor. De werkdruk is mega-
hoog, alles moet snel, snel, snel. 
Tijd om even rustig een praatje te 
maken is er nauwelijks.”

Verrassing
Tot voor kort had Bas nooit echt 
een leven als campingbaas 
overwogen. Totdat hij een relatie 
kreeg met Lotte. “Als je samen 
bent, ziet de wereld er opeens 
heel anders uit. We zijn er serieus 
over gaan nadenken en heb-
ben er veel over gesproken, met 
elkaar en met mijn ouders. Die 
waren al een tijdje van plan de 
camping van de hand te doen, 
klaar voor een wat rustiger le-
ven.” Dat zoon en schoondochter 
belangstelling kregen, kwam als 
welkome verrassing. Lotte: “In 
2018 heb ik een jaar lang, twee 
dagen per week, op de camping 
meegedraaid. In loondienst bij 
m’n schoonouders. Om erachter 
te komen of het me zou liggen “Als je samen bent, ziet de wereld er opeens heel anders uit.”
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en of ik het leuk zou vinden. Het 
was heerlijk. Je bent veel buiten 
en je komt in contact met zo veel 
verschillende mensen. De sfeer 
is bijna altijd relaxed. De dagen 
vlogen voorbij.”

Samen
Niet snel daarna heeft Bas zijn 
baan bij Rijnstate opgezegd en 
in januari 2019 zijn ze officieel 
begonnen. Aan het eind van dat 
jaar betrokken ze het beheerders-
huis naast de camping, waar vorig 
jaar dochter Lara ter wereld kwam. 
Bas: “Mijn ouders draaien nog 
steeds mee en helpen ons om het 
campingvak onder de knie te krij-
gen. Betere adviseurs en voorbeel-

den dan Felix en Margo kunnen 
we ons niet wensen. Ze hadden 
overigens best wel een traditio-
nele en strikte taakverdeling, bij 
Lotte en mij is er meer sprake van 
overlap. Waar nodig kunnen we 
elkaars werkzaamheden overne-
men, dat maakt ons flexibel. Ik richt 
me wat meer op het buitenwerk, 
het kluswerk, de technische dienst. 
Lotte bemant vaker de receptie 
en is verantwoordelijk voor de 
administratie. Maar eigenlijk doen 
we alles gewoon samen. We zijn 
hier burgemeester en vuilnisman 
tegelijk. In de maanden dat er geen 
gasten zijn, vind ik het heerlijk om 
mijn gedachten even uit te zetten 
en bijvoorbeeld een paar dagen 

aan het terrein te werken. Tijdens 
het kampeerseizoen moet je 24/7 
scherp zijn.”

Visitekaartje
“Het sanitair op de camping is 
misschien nog wel schoner dan 
bij ons thuis”, zegt Lotte lachend. 
“Voor de grondige beurt komt er 
elke morgen een vaste schoon-
maker langs. En die is natuurlijk 
‘gekneed’ door Margo, want het 
moet wél gebeuren volgens onze 
maatstaven. Wijzelf houden het 
sanitair in de loop van de dag 
goed bij. Dat betekent veel chec-
ken en veel poetsen. Ik durf ge-
rust te stellen: schoner dan bij ons 
kan een toiletgebouw niet zijn. 

Lotte Bakkenes en Bas Breukers
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Hoewel niet de meest recreatieve 
plek, is het toch wel een beetje 
het visitekaartje van de camping.”

De camping
Camping Warnsborn heeft 115 
plekken voor caravans of campers, 
twee trekkershutten, één chalet en 
een veld voor 25 trekkers-tentjes. 
Voor de seizoengasten is er een 
apart veld. Die hebben een vaste 
stek van april tot en met oktober, 
jaar in jaar uit. Lotte: “Voor deze 
gasten is de caravan een tweede 
thuis. Nagenoeg elk weekend 
komen ze onze kant op. Eén echt-
paar komt hier al vijftig jaar.” In het 
hoogseizoen verblijven er soms wel 
300 gasten op de camping, maar 
het ziet er eigenlijk altijd rustig uit. 
Iedereen gaat overdag de hort op 
en aan het eind van de middag 
loopt de camping langzaam weer 

vol. “We hebben geen zwembad, 
geen snackbar, geen animatie. 
Alles draait hier om de rust en om 
het groen. Daarom zullen we het 
ook nooit volbouwen met cha-
lets en huisjes. Jazeker, dat zou 
lucratief zijn, maar ook ten koste 
gaan van het karakter van de 
camping.” Het merendeel van de 
gasten komt uit Nederland maar 
er trekken ook veel Duitsers naar 
Warnsborn. In september wordt 
de camping massaal bezocht door 
Engelse senioren, die de herden-
kingen bijwonen. 

IJsjes
Hoe ziet een werkdag eruit? Bas: 
“Om half acht openen we de cam-
pingpoort en tegen achten komt 
Bakkerij Reijnen de verse broodjes 
brengen. De receptie en kamp-
winkel zijn van kwart voor negen 

tot vijf geopend, alleen tijdens de 
lunchpauze gaan we een uurtje 
dicht. ’s Avonds tussen zeven 
en half acht openen we ook nog 
even de deuren. Dan verkopen we 
vooral ijsjes, heel veel ijsjes.” Voor 
noodgevallen zijn Lotte en Bas 
dag en nacht bereikbaar. Soms 
moet er wel eens een ambulance 
het terrein op midden in de nacht, 
ook dat hoort erbij. Als gasten pas 
’s avonds laat kunnen inchecken, 
is dat geen probleem, als ze het 
maar tijdig kenbaar maken. “Het 
is zeven maanden hard werken, 
maar het geeft veel voldoening. 
En in ons achterhoofd weten we: 
het wordt altijd weer 31 oktober. 
Dan sluit de camping en kunnen 
we het een paar maanden iets 
rustiger aan doen om onszelf op 
te laden voor weer een nieuw sei-
zoen Camping Warnsborn.”

“Betere adviseurs en voorbeelden dan Felix en Margo kunnen we ons niet wensen.”
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Luchtacrobatiek 
boven ‘de Pollen’
Door boswachter Henk Ruseler

VAN DE HOGE VELUWE

Midden in de winter, terwijl de 
meeste vogels nog totaal niet aan 
vrijerijen denken, laten raven in 
een spectaculaire vliegshow zien 
hoe aardig zij elkaar vinden. Ware 
luchtacrobatiek waarbij de vogels 
naast de vele loopings soms ook 
ondersteboven vliegen.

Ik overdrijf niet als ik zeg dat ik in 
Nederland geen intelligentere en 
mooiere vogel ken dan de raaf. 
Helaas waren jagers en boeren tot 
in het begin van de vorige eeuw 
een andere mening over de raven 
toegedaan en werden zij geschoten, 
vergiftigd en hun eieren en jongen 
geroofd. Onbekend maakt onbemind 

en in 1928 was de raaf uit onze 
vaderlandse natuur verdwenen.
De euforie was groot toen er in 
1982 op De Hoge Veluwe een 
broedpaar werd ontdekt en ik mijn 
favoriete vogel weer in vrijheid kon 
zien vliegen. Zeven jaar daarvoor 
had ik, als hulpje van een jachtop-
zichter, nog raven in grote volières 
op het toenmalige Staatswild-reser-
vaat mogen voeren. Zij zaten daar 
vanaf 1966, net als op de Utrechtse 
Heuvelrug, in het kader van een her-
introductieprogramma. Ik voelde mij 
bevoorrecht om zo dicht bij de raven 
te komen en mijn fascinatie was 
gewekt. Dat ik daar de ouders van 
ons eerste ravenpaar heb gevoerd is 

niet waarschijnlijk. De jongen die de 
vrijheid kregen, waren vaak te oner-
varen om zich te handhaven in het 
wild. Het uitzetten van wilde raven 
bleek uiteindelijk wel succesvol.   

Hoe intelligent raven zijn, ondervond 
ik tijdens mijn werk als jachtop-
zichter in het Park. Wanneer er bij 
de jacht op grofwild een schot was 
gelost duurde het slechts enkele 
minuten en er cirkelden raven boven 
mij. Hierbij maakte het geen verschil 
of ik op de vlakte of in het bos ge-
schoten had, feilloos wisten zij mij 
te lokaliseren. Van een gedood dier 
werden namelijk de ingewanden in 
het veld achtergelaten en dat was 
bij de raven heel snel bekend.
Geloof het of niet, maar tijdens het 
jagen kreeg ik soms ook de indruk 
dat raven mij met hun buitelende 
vlucht en roep zelfs wilden attende-
ren op de aanwezigheid van wild. 
Misschien is dit vermeende verbond 
tussen raaf en jager een chimère. 
Vast staat dat, al die keren dat ik 
hun verleidingen beantwoorde en 
ging kijken, er altijd wild stond.  

Momenteel zijn er naar schatting 
weer zo’n 150 broedparen in ons 
land, waarbij de Veluwe hun be-
langrijkste leefgebied is. Vijf daar-
van broeden er de laatste jaren op 
De Hoge Veluwe en geregeld kom 
je in het Park grote groepen vrijge-
zelle raven tegen. De raaf heeft zijn 
plek heroverd en hun spectaculaire 
vliegshows zijn beslist een reden 
om deze maand naar het Park te 
komen. Het mooiste uitzicht heb 
je natuurlijk op het Deelense Veld, 
waar je tevens kans hebt om de 
blauwe kiekendief of klapekster te 
spotten. Mijn raven zag ik boven ons 
stuifzandgebied “de Pollen” baltsen.

Vanaf de top van een stuifduin midden in De Hoge Veluwe 

bekeek ik op één van de eerste dagen in het nieuwe jaar de 

baltsvlucht van een koppel raven. 
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Het witte huis aan de Strolaan 15 was lange tijd de kruidenierswinkel van Schaarsbergen.  

De traditie van kruidenhuis is er nog steeds, maar wel van deze tijd: nationaal, zelfs interna-

tionaal en zoveel mogelijk online. Het kruidenhuis aan de Strolaan draagt de naam ‘Kaarde-

shop’ en als u verder leest, weet u waarom.

Het witte huis is in 1900 gebouwd 
in eenvoudige chaletstijl; een gero-
mantiseerde bouwstijl uit de peri-
ode Jugenstil/Art Nouveau die ver-
wijst naar de natuur. In 1960 is het 
verbouwd als winkel. Oorspron-
kelijk zat er een kleine bakkerij in 
met de deur aan de voorzijde. Met 
de komst van nieuwe woonwijken 
in de jaren ’70 was er ruimte voor 
een Vivo kruidenierswinkel. De 
familie Joosten uit Heveadorp nam 
de winkel over en startte  in hartje 
Schaarsbergen een kleine super-
markt. Vanaf 1970 was het tevens 
een drogisterij. De laatste verbou-
wing dateert van 1975. De deur is 
toen verplaatst naar de zijkant. De 

winkel van ‘Meneer Joosten’ was 
een begrip tot 1999. Hij stond altijd 
klaar voor zijn klanten en hield er 
pas op 70-jarige leeftijd mee op. 

Hoe een tekenbeet alles op
op z’n kop zette
In 2005 zijn Willem Jacobs en zijn 
vrouw Elle van de Hulsbeek er ko-
men wonen. Het idee was om van 
het winkelgedeelte een galerie te 
maken. Elle is kunstenares en zocht 
ruimte om exposities te organiseren. 
Het liep echter anders. In hetzelfde 
jaar kreeg Elle de ziekte van Lyme, 
een zware vorm die de zenuwen en 
hersenen aantast. Na verloop van 
tijd ging ze steeds meer achteruit 

en raakte verlamd. In 2014 werd 
Elle opgenomen in verpleeghuis 
Heijendaal. Sinds het huis vorig 
jaar in lockdown ging, woont Elle 
weer thuis. Dit lukt met hulp van 
thuiszorg, Elle’s toestand is stabiel. 
Ze kan bijvoorbeeld enorm genie-
ten van lange wandelingen door 
de bossen rondom de Strolaan.
Willem heeft twee boeken over 
Lyme geschreven. ‘Lyme Natuur-
lijk Genezen’ is er één van. Met 
alle kennis die hij opgebouwd 
heeft vanwege de ziekte van zijn 
vrouw begon hij ook een webshop 
rondom de ziekte van Lyme. Die 
webwinkel is gevestigd in wat 
de galerie van Elle zou worden. 

Kruidenhuis aan de Strolaan

ONDERNEMEND SCHAARSBERGEN

Door Annemarie van Velzen
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Klanten bestellen via internet hun 
producten. De helft van de klanten 
komt uit het buitenland. Het bedrijf 
groeit. Door corona zijn de bestel-
lingen nog verder toegenomen. 

Kaardebol? 
De webwinkel verkoopt vooral 
natuurlijke middelen tegen de ziekte 
van Lyme. Reguliere medicatie, 
voornamelijk antibiotica, helpt 
namelijk vaak niet. Veel mensen met 
Lyme hebben baat bij  kruidentinc-
turen, theesoorten en detoxpoeders 
die Willem in zijn winkel verkoopt. 

Het belangrijkste kruid in de toepas-
sing tegen Lyme is de kaardebol. 
Vandaar de naam Kaardeshop. 
De kruiden worden biologisch 
gekweekt in Zeeuws-Vlaanderen, 
bij Willem’s vriend Nick Sinke. De 
kruidentincturen worden daar ook 
gemaakt. Een van de kruiden waar 
Willem zelf een tinctuur van maakt 
is Houttuynia cordata en komt uit 
zijn eigen tuin. Het is een bodem-
bedekker die zowel in de halfscha-
duw als schaduw groeit. In Japan 
is het een bekend kruid geschikt 
tegen infecties. Om de ziekte van 

Lyme te bestrijden worden midde-
len ingezet om te ontgiften, de bac-
terie te bestrijden en het immuun-
systeem te versterken. Lyme is een 
complexe ziekte. Iedereen reageert 
weer anders op de borreliabacterie 
die de met Lyme besmette teek kan 
overbrengen. 

Mindfulness in de tuinkas
Onlangs is er in de achtertuin een 
tuinkas gebouwd als werkruimte 
voor Petra Boolman, de vriendin 
van Willem. Ook Petra woont  in 
het witte huis en gaat, zodra het 
kan, in deze oranjerie mindfulness-
trainingen geven, vooral voor 
mensen met Niet Aangeboren Her-
senletsel (NAH). Met NAH is Petra 
bekend want door de val van een 
paard liep zij zelf in 2002 hersen-
letsel op. Na haar herstel schreef zij 
twee boeken over hersenletsel en 
heeft ze vele lezingen verzorgd. Nu 
legt ze zich toe op mindfulness.
Beide, de kruiden van Willem en 
de mindfulness van Petra zijn 
een vorm van heling. En werken 
aan heling is precies wat er op dit 
moment in het witte huis op de 
Strolaan gebeurt.

Kruidenhuis aan de Strolaan
Kantoor van het KruidenhuisPetra Boolman, Willem Jacobs en Elle van de Hulsbeek

De mindfulnessruimte in de tuinkas achter het Kruidenhuis
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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
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HISTORISCH SCHAARSBERGEN

Door Kirsten Leijnse

Sinds een jaar of drie bestaat op Facebook een pagina met de naam ‘Oud Schaarsbergen’. 

Recent mocht deze pagina zijn 1000ste volger verwelkomen. Dit was een mooie aanleiding 

om in de Woeste Gronden aandacht te geven aan de interessante informatie die hier te vinden 

is. Wij spreken daarom met de man achter deze facebookpagina, die monnikenwerk verricht 

om het verleden van Schaarsbergen voor iedereen toegankelijk te maken. 

Historisch Schaarsbergen. Om-
dat ik een goede fotoscanner 
heb, hielp ik af en toe mee met 
het inscannen en bewerken van 
oude foto’s. Mijn moeder nam de 
mappen van het archief van de 
werkgroep over zodat ik die kon 
digitaliseren. Toen ik eenmaal echt 
begon met uitzoeken en inscan-
nen was het hek van de dam. Om 
het materiaal voor meer mensen 
toegankelijk te maken, en ook in de 

hoop op nieuwe informatie te stui-
ten, ben ik toen de Facebookpa-
gina voor de werkgroep begonnen.  

Een hobby geboren!
Voordat ik het wist was ik echter 
alles zelf aan het doen en kreeg 
ik er bovendien ook lol in. Ik had 
nooit verwacht dat ik er zo in op 
zou gaan en dat we het zo lang 
zouden volhouden. Inmiddels zijn 
we gewoon alweer 5 jaar verder! “ 

Roel Hofman woont zelf niet meer 
op Schaarsbergen, maar is hier 
wel geboren en getogen. Hij werd 
geboren op het voormalig land-
goed Zonheuvel aan de Deelense-
weg (tegenwoordig vakantieoord 
Petersburg). In zijn ouderlijk huis 
spreek ik Roel en zijn moeder Irene 
over het verleden van Schaarsber-
gen en dan met name de verhalen 
van de bewoners. “Mijn moeder 
was betrokken bij de werkgroep 

Het verborgen verleden 
van Schaarsbergen
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Roel vertelt enthousiast over de 
‘puzzelstukjes’ - zoals hij de foto’s 
ziet - en hoe je met geduldig puz-
zelen de identiteit van oud bewo-
ners en hun verhalen kunt achter-
halen. “Je brengt de mensen weer 
een beetje tot leven”. 

Bij de mensen thuis
Roel probeert uit te vinden wie 
op de oude foto’s staan en waar 

ze in Schaarsbergen woonden. 
Daarvoor maakt hij veel gebruik 
van genealogiesites op internet 
en bekijkt hij oude krantenarti-
kelen op Delpher.nl. Veel belang-
rijker zijn echter de nog levende 
nazaten van de mensen op de 
foto’s. Soms reageren mensen op 
een foto op Facebook waarop ze 
iemand herkennen, dit is waar-
devolle informatie voor Roel. Zelf 

zoekt hij ook regelmatig contact 
met mensen. “Als ik weet wie op 
een foto staat, zoek ik contact 
met de familie van deze mensen 
in de hoop dat zij nog meer foto’s 
hebben of informatie over deze 
oud-Schaarsbergers. Vaak ga ik 
er dan samen met mijn moeder 
naar toe waarbij mijn moeder 
dan de verhalen optekent en ik 
ondertussen de foto’s inscan. Het 
gebeurt echter ook regelmatig 
dat ik eigenlijk meer weet dan 
die mensen zelf en aan hen kan 
vertellen wie op hun eigen oude 
familiefoto’s staan. Mensen zijn 
vaak heel geïnteresseerd in deze 
informatie. De volgers van de 
Facebookpagina wonen lang niet 
allemaal in Schaarsbergen en 
omgeving, sommigen wonen zelfs 
in het buitenland.”

Mooie verhalen en anekdotes
Het gaat Roel vooral om de 
verhalen achter de foto’s. Soms 
komen er bijzondere geschiede-
nissen of grappige anekdotes 

Het huisje van Aaltje (rechts) op het erf van Petersburg

Een schoolklas uit 1924 met de achterhaalde namen en jaar van geboorte
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Het archief van de school
Druk is Roel ook met oude school-
foto’s van de voormalige christe-
lijke lagere school van Schaars-
bergen die vroeger in het huidige 
Oorlogsmuseum 40-45 aan de 
Kemperbergerweg gevestigd 
was. Zelf ging hij hier ook nog tot 
en met de zesde klas naar school, 
kort daarna sloot de school 
definitief de deuren wegens een 
tekort aan leerlingen. Irene vertelt 
hoe het archief van de school 
verloren ging bij de sluiting in 
1991. “Er stonden dozen klaar om 
te worden vernietigd en het ar-
chief dat moest worden bewaard 
stond ook klaar. 

Helaas zijn de verkeerde dozen 
met het vuilnis mee gegaan. 
Eeuwig zonde natuurlijk. Hierdoor 
is ook de leerlingenadministratie 
verloren gegaan wat het heel 
moeilijk maakt om te achterhalen 
wie er op alle oude schoolfoto’s 
staan.” Roel vertelt hoe er in  
het begin slechts van enkele kin-
deren bekend was wie het waren. 
“Inmiddels heb ik denk ik 75% van 
de namen weten te achterhalen.”
De missie van Roel is om alle 

Centrum voor Mindfulness, 
Yoga & Bewustwording

Voor volwassenen
•  yoga (o.a. hatha, zwangerschapsyoga,  

60+, herstelyoga)

•  8-weekse mindfulnesstrainingen  

(en diverse mindfulness vervolg trainingen 

waaronder compassietraining)

• hoogsensitiviteit

Voor kinderen & jongeren
• yoga

• mindfulnesstrainingen

Gezondheidscentrum Gulden Hart | Bakenbergseweg 72 | 6814 MK Arnhem | www.mindfulnessinmotion.nl |    

VOOR 
VITALITEIT 

EN EEN 
GEZONDE 

BALANS IN 
JE LEVEN!

WEES 
WELKOM 

VOOR EEN 
PROEFLES.

boven water. Zo stuitte Roel bij 
het uitzoeken van de geschiede-
nis van de op Zonheuvel gelegen 
boerderij Petersburg op het bij-
zondere familieverhaal van Aaltje 
van ’t Oost. “In 1880 trouwde  
weduwnaar Evert Schoonder-
beek, boer op Petersburg, met 
dienstbode Aaltje van ’t Oost,  
die naar verluidt in een klein 
huisje op het erf van Petersburg 
woonde. 

Saillant detail is dat Aaltje bij 
haar trouwen al een twaalfjarige, 
onwettige zoon had met de naam 
Hendrikus. Hendrikus was zeer 
waarschijnlijk een zoon van baron 
Willem Brantsen van de Zyp, bij 
wie Aaltje als dienstbode werkte 
op huis Zypendaal. De foto’s van 
de baron en Hendrikus laten  
een duidelijke gelijkenis zien. 
Evert Schoonderbeek nam Hen-
drikus echter aan als zijn eigen 
zoon, waarna hij verder door 
het leven ging als Hendrikus 
Schoonderbeek. Verschillende 
nazaten van Hendrikus bleken 
niet te weten dat ze vermoedelijk 
afstammen van baron Brantsen 
van de Zyp.” 

oud-inwoners van Schaarsber-
gen in beeld te brengen en zoveel 
mogelijk oude foto’s te vinden. “Ik 
probeer steeds de bewonings-
geschiedenis van boerderijen of 
landgoederen te achterhalen. 

Allemaal familie
De geschiedenis van landgoed 
Zonheuvel, waar ik zelf opgroeide, 
heb ik inmiddels wel zo’n beetje 
helemaal in kaart gebracht. Als 
je de familielijnen volgt vind je 
steeds weer nieuwe verban-
den, bijna alle oude families in 
Schaarsbergen waren ook wel op 
enige manier verwant met elkaar.” 
Als ik opmerk dat dit toch alle-
maal heel veel werk is, reageert 
Roel optimistisch met: “Gelukkig 
bestaat Schaarsbergen pas 175 
jaar, dus het is te overzien”. 

Oproep
Heeft u zelf nog oude foto’s van 
Schaarsbergen en zijn bewoners, 
laat het aan Roel weten via de 
Facebookpagina Oud Schaars-
bergen. Mogelijk stuit u nog op 
een bijzonder familiegeheim in uw 
verleden. www.facebook.com/ 
oudschaarsbergen/

(advertentie)
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DE SCHOFFELAAR

Zonnegroet
Door Dick Zutt

Alweer een paar jaar geleden kwam 
mijn buurman en tuinmaatje Guido 
op een dag met een foldertje aan-
zetten. Of ik interesse had in De Spi-
rituele Sportschool. ‘Wat is dat dan 
toch weer?’ zul je denken, maar het 
is precies wat het is. Spiritueel maar 
niet te zweverig en een sportschool 
zonder ‘van die mannetjes’. Echt iets 
voor ons dus om lekker twee keer 
in de week spiritueel te sporten en 
te werken aan onze mens sana in 
corpore sano. Wat wil een mens 
nog meer? 

Alleen, toen kwam Corona en dat 
betekende dat alle sportscholen 
gesloten werden, ook de spirituele. 
De gevonden oplossing was vol-
ledig in lijn en echt iets voor ons, 
Zen dus. We zijn meta beschouwd 
van ‘Willen’ en ‘Zijn’ naar ‘Doen’ 
getransformeerd en hebben het van 
buitenaf ingezette veranderingspro-
ces intrinsiek gemaakt. Concreet, 
we zijn gewoon zelf aan de gang 
gegaan met spiritueel sporten 
vanuit huis en in de buurt. Dus thuis 
rollen we nu vrijwel dagelijks onze 
yogamatjes tegenover elkaar uit en 
beginnen de dag met een halfuurtje 
poweryoga. Grondoefeningen en de 
zgn. zonnegroeten. 

Een zonnegroet bestaat uit een 
reeks opeenvolgende yogahoudin-
gen zoals warrior one, downward 
dog,  plank, crocodile, cobra, die we 
dan 5 of soms 10x herhalen. Hier 
in de buurt doen we wekelijks op 
zondagochtend op ons gezamen-
lijke veld een uur Qi Gong (een soort 
Tai Chi) onder spirituele begeleiding 
van onze eigen Yogi Master Guido. 
Dit alles uiteraard op voldoende 
afstand, ook om de opgewekte 
energiestromen alle ruimte te kun-
nen geven.    
    
En als ik daar dan op ons veld in de 
kring sta achterover gebogen met 
de handen in de lucht en de dag 
verwelkom, overkomt het me vaak 
dat ik toch een opkomend muzikaal 
duiveltje niet kan onderdrukken. Dan 
hoor ik een akoestisch gitaarriedeltje 
heel zacht maar steeds indringen-
der opkomen. Tiedelidi di dididididi 
tiedelidi.  Het is afkomstig van het 
laatste Beatles album Abbey Road 
uit 1969, kant B eerste nummer, 
voor als je heel retro weer de vinyl 
versie draait. 

Op een mooie lentedag spijbelde 
George Harrison van alle Beatles 
rompslomp om in de tuin van z’n 

beste vriend Eric Clapton een liedje 
te schrijven. En je voelt letterlijk de 
warmte en zonnestralen als hij zingt 
en speelt: ‘Here comes the sun, it’s 
all right’. Het is lente, dus geniet er 
van. Geniet van hier en nu, pluk de 
dag voordat de dag jou plukt. En 
dat laatste zou niet lang daarna ook 
voor George gaan gelden.  
Op Abbey Road bezingt George 
in Something zijn liefde voor zijn 
vrouw Pattie Boyd. Maar Eric 
Clapton, zijn beste vriend, gaat er 
met Pattie vandoor. Pattie was zeer 
gecharmeerd van het nummer Layla 
van Derek and the Dominoes, speci-
aal door Eric voor Pattie geschreven. 
Wat mij in dit verhaal opvalt, is dat 
muziek een krachtig wapen kan zijn. 

Ik weet wel zeker dat ik mijn eigen 
Pattie ook met muziek veroverd 
heb. Liedjes blijven schrijven en 
zingen voor je muze is daarom 
een must … maar ik verklap je een 
geheim. Het moet echt zijn wat je 
zingt en speelt, anders werkt het 
niet. Denk daar eens over na en 
vergeet vooral niet te genieten van 
de lente. In het hier en nu groeten 
wij de zon met ‘Here comes the 
sun, it’s all right’.    
   Namasté
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WIE DE JEUGD HEEFT

Puk’s liefde voor  
de natuur
Door Abco Blok

Helemaal aan het einde van de Bakenbergseweg op landgoed Warnsborn woont Puk van Oene. 

Puk is een meisje van 11 jaar en woont samen met vader Martijn, moeder Jessica, hond Max en 

poes Minoes in het bos. Puk is puur en leeft nauw verbonden met de natuur om haar heen. Haar 

fantasiewereld van kabouters en trollen en haar liefde voor dieren zal ik niet snel vergeten. 

Wonen op Warnsborn
Puk’s huis is zo’n 50 vierkante meter groot en ligt ach-
ter voormalige boerderij ‘Zevenster’ die rond 1860-
1870 gebouwd is. Waarschijnlijk is de ‘Zevenster’ 
gebouwd als ontginningsboerderij, de arme heide-
grond was met de toen net verkrijgbare kunstmest 
in productie te brengen. Over het huis is niet veel be-
kend. Het ziet er uit als een voormalig bakhuis, maar 
schijnt ook als varkens- en kippenschuur in gebruik te 
zijn geweest. 

Wilde buren
Voor de familie Van Oene is het een heerlijke plek om 
te wonen, omgeven door bos, beekjes en kleinscha-
lige weilanden. Regelmatig zien ze reeën, dassen en 
allerlei ander wild. Geen edelherten want die zitten 
er niet. Het had trouwens niet veel gescheeld of deze 
hele omgeving was begin jaren dertig volgebouwd 
geweest met villa’s door een projectontwikkelings-
maatschappij. Gelukkig is hier een stokje voor gesto-

ken. Meer hierover kun je lezen in het artikel van his-
toricus Hans Schouwenburg elders in dit magazine.
De boerderij is sinds ca. 1930 in handen van stichting 
Geldersch Landschap & Kasteelen (GLK), waardoor de 
bescherming van de omgeving geborgd is. Het eigen-
dom van Geldersch Landschap is duidelijk te zien aan 
de kenmerkende luiken met gele ruit en rode mispel-
bloem. De boerderij is een behoorlijke tijd als pension in 
gebruik geweest. Het kleine huisje werd toen door gas-
ten gebruikt om zich even privé terug te trekken. Puk 
heeft geen broertje of zusje en dat vindt ze wel fijn, zo 
hoeft ze nooit de aandacht van haar ouders te delen.

Gym is het leukst
Iedere schooldag fietst Puk in 20 minuten zo’n 3,5 
kilometer met een van haar ouders naar de Heijen-
oordschool. Het volgend schooljaar, wanneer ze in 
groep acht zit, zal Puk die rit alleen gaan maken met 
een mobieltje op zak. De Heijenoordschool is een 
Jenaplanschool wat betekent dat Puk met kinderen 



DK 215 • JUNI 2021  21

van verschillende leeftijden in een groep zit. Van de 
kinderen wordt verwacht dat ze elkaar helpen en dat 
vindt Puk leuk. Alhoewel ze makkelijk kan leren, zijn 
gym en spelen het leukst. Puk houdt minder van leer-
vakken, want die zijn volgens haar maar saai. School 
heeft een stukje bos en een grote speelplaats met 
bouwmaterialen waar zelfs hutten gebouwd kunnen 
worden. Er is ook een groentetuin waar de leerlingen 
zelf groenten verbouwen. Van deze groenten wor-
den tijdens een jaarlijks feest gerechten gemaakt die 
samen worden gegeten. 

Later wil ik schrijfster worden
Als Puk vrij is, springt ze graag op de trampoline. 
Tijdens het springen bedenkt ze vaak verhalen die ze 
soms opschrijft maar eigenlijk nooit afmaakt. Als ze 
later groot is, wil Puk graag schrijfster worden van 
fantasieverhalen. Andere dingen die Puk graag doet 
zijn spelen met haar playmobilpoppetjes, strips lezen 
en gewone boeken lezen, zoals Harry Potter. Lezen is 
haar met de paplepel ingegoten. Al vanaf heel klein 
werd ze voorgelezen en nu leest ze zelf, het liefst 
voordat ze ’s morgens naar school vertrekt. 

Verbeter de wereld...
Puk is begaan met dieren en met het klimaat. Ze is lid 
van het Wereld Natuur Fonds (WNF). Om echt zelf 

wat te doen, verkoopt ze in de buurt dingen op een 
kleedje en bakt ze cupcakes en koekjes waarvan de 
opbrengst naar het WNF gaat. De liefde voor na-
tuur en klimaat heeft Puk ook niet van een vreemde. 
Haar ouders hebben anderhalf jaar geleden hun 
auto verkocht en doen nu alles op de fiets en met het 
openbaar vervoer. Wel hebben ze een bakfiets met 
trapondersteuning aangeschaft. Daarmee worden 
boodschappen gedaan en naar het station gereden. 
Zo komen ze overal! Echt verre reizen doen ze nu wat 
minder vaak. Deze coronatijd vindt Puk niet zo leuk. 
Ze kan niet meer zwemmen en haar streetdanceles-
sen zijn nu buiten in plaats van in de Oosterbeekse 
bibliotheek. 

Lekker buiten wonen
Buiten wonen ziet Puk als een voordeel. Naast dat 
ze zelf graag naar dieren kijkt, vinden haar kame-
raadjes het ook heel leuk om bij haar te komen spe-
len. Er zijn al vele hutten gebouwd en je kunt naar 
hartenlust spelen met het water van de beekjes. 
Wat kun je je als kind nog meer wensen? Het bos 
lijkt misschien ver weg van de bewoonde wereld, 
maar met 20 minuten trappen sta je op het station. 
Dat valt dus reuze mee.
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Commitment for life!
Annemarie’s liefde voor dieren en grafisch vormgeven
Door Carry Maarse

Aan de keukentafel aan de Sylvalaan speelt Dick Zutt op de achtergrond heerlijk keyboard 

terwijl Annemarie van Lierop (1962) en ik over haar pony Mies (Amice) praten. Annemarie ging 

niet over één nacht ijs bij de aanschaf van haar eigen paard. ‘Een commitment for life’ noemt ze 

de keuze voor een (huis)dier. Haar liefde voor dieren bracht Annemarie bij haar werkgever Bur-

gers’ Zoo waar ze als grafisch vormgever werkt. Samen met Richard van Zijll de Jong verzorgt 

Annemarie tevens de vormgeving van Woeste Gronden. 

WOEST AANTREKKELIJK

Mies is een mooie bruine merrie die dit jaar 27 is 
geworden. Annemarie kocht haar toen ze 5 was. “De 
meeste paarden halen gemiddeld een leeftijd tussen 
20 en 30 jaar, maar er zijn ook paarden die met ge-
mak 30-35 jaar worden.” zegt Annemarie vlot.  “Mies 
staat in een kudde van zes paarden bij Stal Hoogs-
traten, hier op Warnsborn.”

Mies (rerchts op de foto) naast haar moeder Amanda

Gelukkig gaven mijn ouders mij geen paard!
“Vroeger wilde ik als meisje een paard en ik ben ont-
zettend trots dat mijn ouders dit niet gedaan hebben. 
Als puber is zo’n eigen paard nog fantastisch. Maar als 
je gaat studeren, waar blijft het paardje dan? Ik vind 
een stabiele plek voor een paard belangrijk en dat lukt 
pas als je een stabiel leven hebt.”
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“Op gegeven moment raakte ik bevriend met een dier-
verzorgster bij Burgers’ en besloten we samen een paard 
te kopen. Gezellig samen het bos in: één op de Haflinger 
en de ander op de fiets. Mijn collega koos de pony uit en 
ik kocht alles wat erbij hoorde zoals zadel, hoofdstel etc. 
Mochten we mot krijgen, dan was de verdeling helder.” 
Aanvankelijk stalden ze de Haflinger bij Wijlhuizen aan 
de Schelmseweg en later op de Koningsweg vlakbij  
Papendal. Deze boer had twee Arabiertjes staan.”

Arabier en pit dat past bij mij
“Nadat deze boer ons aanmoedigde om één van zijn 
twee Arabieren mee te nemen, ontdekte ik dat een 
Arabier goed met mij matcht. De Haflinger is rustiger 
en soberder, het Arabiertje daarentegen had veel 
meer pit. Ik was - zeker in die tijd - wat temperament-
vol en onrustig en daardoor paste de Arabier gewoon 
beter bij mij. Of dat nu nog zo is, kun je straks beter 
aan Dick vragen!” roept Annemarie lachend uit.

Mies kan alles nog!
“Als je je paard goed kent, merk je vanzelf of hij het nog 
leuk vindt en wat hij aan kan. Mies kan gelukkig alles 
nog. Van lange buitenritten over de Veluwe tot intensie-
ve lessen. Zelf rijd ik niet meer omdat de neurochirurg  
dat afgeraden heeft. Ik kreeg in 2018 twee kunststof  
tussenwervelschijven in mijn nek nadat klachten, die ik 
had opgelopen door een val, verslechterd waren.”
“Als rijder moet je er altijd rekening mee houden dat 
een paard een vluchtdier en kuddedier is. Een paard 
scant zijn omgeving snel, vandaar ook de grote sensi-
tiviteit. Er hoeft maar een konijn het 
bos uit te rennen, je paard draait 
180 graden en je ligt eraf. Ik heb ge-
lukkig hele leuke bijrijders voor Mies 
gevonden, zij zijn heel lief voor haar 
en ze maken samen mooie tochten, 
waardoor Mies zo’n driemaal per 
week onder het zadel is.”

Buitenritten zijn mini 
vakanties
“Ja ik praat eigenlijk altijd met Mies: 
Gaan we hier rechts of gaan we 
links?” Voor Annemarie is het nu 
prima om niet meer zelf te rijden. 
Ze heeft fantastische herinneringen 

aan haar buitenritten. “Een paard ziet snel wild. Omdat 
paardenlucht overheersend is, blijft het wild staan. Ik 
genoot altijd van wat ik zag: zwijnen, edelherten, reeën 
etc. Samen door Planken Wambuis, De Ginkel, de Hoge 
Veluwe, genieten!” 

Paard als spiegel
“Op het berijden na doe ik alles nog met Mies: ik voer 
haar, zorg dat ze ingeënt en ontwormd wordt en dat 
de tandarts regelmatig komt. Een paard voelt jouw 
gemoedstoestand aan. Er is een tijd geweest dat ik heel 
vaak van het paard viel. Destijds wist ik nog niet dat 
mijn schildklier te snel werkte, maar Mies wist dat maar 
al te goed. Gelukkig ben ik veel rustiger geworden.”

Haal je net zoveel voldoening uit je 
werk als uit je paard? 
“Ik had vroeger dierenarts willen worden maar werd 
uitgeloot en ben biologie gaan studeren. Bij Burgers’ 
Zoo ben ik aangenomen omdat men vond dat ik wel 
aardig kon tekenen. In het grafische werk ben ik auto-
didact en dat vind ik fantastisch om te doen.  Burgers’ 
heeft mij alle ruimte, tijd en vertrouwen gegund om 
het grafische werk verder te ontwikkelen.”
“Ik kan best aardig photoshoppen al zeg ik het zelf. 
Om het beste van meerdere foto’s samen te voegen tot 
één geheel is steeds weer een leuke uitdaging! Ook het 
sparren met Richard is super, hij is professioneel ont-
werper met een eigen bureau en onze kruisbestuiving is 
gewoon heel fijn!”
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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

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

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

website: klusbedrijfvincentmandemaker.nl
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Uw huis in Arnhem snel en succesvol verkopen?

Uw wijkspecialisten
in Schaarsbergen

Erwin Broersma
broersma@bmvmakelaars.nl

Marc Bakker
bakker@bmvmakelaars.nl

 Annette Brinks
brinks@bmvmakelaars.nl

Mail o
f bel

ons

vrijb
lijv

end!

wonen@bmvmakelaars.n
l

026 355 21 00

Organiseert u een activiteit in uw wijk of voor de hele 
stad, waarbij bewoners elkaar ontmoeten? Wilt u iets 
doen waarmee u andere Arnhemmers helpt? Dan kunt 
u ook in 2021 gebruik maken van de subsidieregeling 
Burgerkracht. Met Burgerkracht wil de gemeente Arn-
hem inwoners helpen om activiteiten te organiseren. 
Vraag de subsidie aan voor een activiteit die eenmalig 
plaatsvindt, zoals het organiseren van een ontmoeting 
voor kwetsbare ouderen in uw wijk. Met de subsidie 
kunt u bijvoorbeeld eten en drinken kopen. U kunt de 
subsidie ook aanvragen voor een activiteit of initiatief 
waar u en andere inwoners vaker gebruik van kunnen 
maken. Zoals het maken van ontmoetingsplek.

Hulp bij uw plan of idee
Heeft u leuke ideeën voor Arnhem en kunt u hulp 
gebruiken bij het opstellen en uitvoeren van uw plan 

dan kunt contact u opnemen met de Ideeënmakelaars, 
AdviesBrigade of Praktische Zaken. Zij denken met u 
mee, zoeken uit, adviseren, en verbinden u graag aan 
de juiste mensen en organisaties om uw idee tot een 
succes te maken. Voor meer informatie en voorbeelden 
van activiteiten en initiatieven die zijn georganiseerd 
met hulp van de subsidieregeling Burgerkracht kunt u 
terecht op www.onderaf.nl 

Online aanvragen
Heeft u al een uitgewerkt idee en wilt u Burgerkracht 
aanvragen, ga dan naar: www.arnhem.nl/burgerkracht 

Meer info
Heeft u nog vragen over Burgerkracht? Neem dan con-
tact op met Marjolijn van der Kemp. Zij is bereikbaar 
via marjolijn.van.der.kemp@arnhem.nl

Organiseren ontmoeting of helpen 
van Arnhemmers in 2021?
Subsidie Burgerkracht helpt!
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DUURZAAM SCHAARSBERGEN

Maak zwerfafval 
schaars
Opgroeien in Schaarsbergen heeft 
voor mij altijd twee dingen bete-
kend. Ten eerste was de heuvel-
achtige fietstocht naar school soms 
best een hele uitdaging. En ten 
tweede konden mijn broertje en ik, 
in tegenstelling tot onze klasge-
nootjes, naar hartelust spelen in 
de bossen. Op dinsdag verkenden 
we vanaf de oppas de Kemper-
heide; we bouwden hutten, sliepen 
in hangmatten en speurden naar 
dassen met een nachtcamera. Op 
vrijdag waren we bij opa en oma en 
speelden we in het naamloze bosje 
tussen de kerk en de Koningsweg. 
Daar waren we ridders en hadden 
we een boogschietbaan. De rest 
van de week verdeelden we onze 
tijd tussen Landgoed Warnsborn 
aan de westzijde van de Kemper-
bergerweg, en Landgoed Schaars-
bergen (ook wel bekend als het 
Demobos) aan de overkant. 

Als het dan toch niet lukt om 
enige volwassenheid te ontwijken, 
dringen er gedurende de jaren een 
aantal realisaties tot je door. Die 
fietstocht naar school viel uiteinde-
lijk best wel mee. Een nog grotere 
illusie bleken echter de Schaars-
bergse bossen; ik kwam er lang-
zaam achter dat het niet de onme-
telijke oerwouden waren waar ik 
ze tot dan toe voor had gehouden. 
Toen ik met een schoolvriendje 
een geheime hut wilde bouwen op 
Landgoed Schaarsbergen bleek 
het nog knap lastig, en uiteindelijk 

zelfs onmogelijk, om een plek te 
vinden die je vanaf het pad niet kon 
zien. Daar is natuurlijk weinig aan 
te doen; nou ja, misschien kan de 
gemeente overwegen om de paden 
niet ieder jaar schoon te blazen, plat 
te rollen en van struikgewas te ont-
doen. Maar een grotere ontnuch-
tering volgde na een vakantie naar 
het wat meer ongerepte Zweden. 
Het was een droom die uitkwam, 
een week lang kanoën, kamperen 
en bijna niemand tegen komen. De 
stilte en schoonheid waren bijna 
ongelooflijk.
Toen ik terugkwam was er een kleine 
betovering verbroken, ineens zag ik 
hier overal de sporen van de mens. 
Peuken, lege bierblikken en heel veel 
plastic; ik kon het niet meer aan-
zien, het verschil met Zweden was 
te groot. Vooral dicht bij de wegen, 
maar ook dieper in het bos laat de 
achteloze mens zijn sporen na. Hier 
moest ik iets tegen doen, maar wat?

In Zweden kreeg ik bij een Bever-
achtige outdoorwinkel een gymtasje 
uitgereikt met daarop de mooie 
spreuk ‘Leave Nothing But Foot-
prints’. Het was bedoeld als een 
wasbare afvalzak die avonturiers 
mee op pad konden nemen. Drie jaar 
had ik die tas op zak; het dagelijkse 
rondje met onze hond Dalton leende 
zich goed voor een afvalver- 
zamelingsparcours. Het bleef echter 
vechten tegen de bierkaai; voor 
iedere Mars-wrapper die je vindt, 
verdwijnt er eentje in de maag van 

een ree, in het nest van een vogel, 
of gewoon onder de herfstbladeren. 
Pas toen viel het kwartje: die tas 
waar ik al die tijd mee rondsjouwde,  
die mij hielp een steentje bij te dragen,  
die moest ik hier ook introduceren! 
Want voorkomen werkt altijd beter 
dan genezen. Als toeristen bij de 
bakker of het pannenkoekenhuis 
zo’n tas krijgen bij hun aankoop, dan 
zullen ze nooit meer een excuus heb-
ben om die plakkerige verpakking 
niet bij zich te houden. 

Met dit idee benaderde ik begin dit 
jaar de Dorpsraad en een aan-
tal Schaarsbergse ondernemers, 
en direct was hun enthousiasme 
groot. Dankzij een subsidie uit het 
dorpsbudget kon een ontwerper 
aan de slag, met als gevolg dat er 
deze lente duizend ‘Maak Zwerfaf-
val Schaars’ tassen zullen worden 
uitgedeeld bij Bakkerij Reijnen, 
Camping Warnsborn, Den Strooper, 
Stal Mansour en ‘t Pannekoekhuis. 
Deze gerecyclede, waterdichte en 
herbruikbare vuilnistasjes kunnen 
wandelaars en fietsers voort-
aan mee op pad nemen. Hopelijk 
herinnert het ze eraan om onze 
bossen even schoon, of zelfs 
schoner, achter te laten dan ze ze 
aantroffen. Als wij Schaarsbergers 
ook ons best blijven doen, kunnen 
we allemaal blijven genieten van 
onvervuilde bossen waar ook de 
volgende generatie kinderen naar 
hartelust kan avonturieren.

Door Lars Reijnen
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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

 

3-gangen menu’s
€

Diverse seizoensgebonden  
á la carte gerechten. 

Heerlijke bijpassende wijnen. 
 

Voor de kinderen hebben wij een 
speciale kinderkaart en een  

aparte speelruimte.  

Tevens een perfecte locatie voor 
vergaderingen, partijen en 

overnachtingen. 

Schelmseweg 1A, 6816 PA Arnhem. Tel: 026 442 2273 
Info: www.restauranttrix.nl en email : info@restauranttrix.nl 

Al een luxe hotelkamer vanaf €79,- per nacht per kamer! Kijk voor info op www.hoteltrix.nl 
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Opschoondag 
Zaterdag 20 maart j.l. vond de 19e editie van de  
Landelijke Opschoondag plaats. Ook hier op Schaars-
bergen werden de prikstokken weer ter hand ge-
nomen. Vanaf verzamelpunt Bakker Reijnen werd 
menige berm en bosstrook door de hulp van vele 
Schaarsbergers weer een stuk schoner. Laten we met 
ons allen onze bossen en bermen schoon houden. 
Bedankt vrijwilligers!

Ervaar de unieke geschiedenis van de vliegbasis Deelen 
(vlakbij Arnhem) van de oprichting tot heden

In het museum is er bijzondere aandacht voor de opbouw van de 
vliegbasis in de bezettingstijd, het verloop van de luchtoorlog in de jaren 
1940-1945 en voor het militaire gebruik tijdens en na de oorlog.

• Foto’s en tekeningen van de bouw van de ’Fliegerhorst’ voor de Duitse  
 luchtmacht
• Wrakstukken van Duitse, Amerikaanse en Engelse oorlogsvliegtuigen
• Vliegerkleding en andere uniformstukken
• Een replica van de ‘vliegende bom’ V-1
• Restanten van de Canadese oorlogsdump uit 1945
• Plattegrond en foto’s van het na-oorlogse gebruik van de vliegbasis  
 door de Koninklijke Luchtmacht

Museum Deelen, Delenseweg 20, 6877 AE Deelen 
• Openingstijden: zaterdag en zondag van 11.00 tot 17.00 uur, voor groepen op afspraak  
• Entree volwassenenen € 7,50 en kinderen € 5,00 • Donateurs gratis • museumdeelen.nl 

Muziekles bij JES! Arnhem
Lijkt het jou ook leuk een muziekinstrument te leren 
bespelen? Vanaf 7 jaar geeft onze muziekvereniging 
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 één van deze 
instrumenten: bugel, trompet, hoorn, saxofoon, bariton, 
trombone of slagwerk. Alle lessen worden gegeven 
door een gediplomeerd docent. Een instrument krijg je 
te leen van de vereniging.

Informatie over JES! Arnhem is te vinden op de website 
www.eendrachtschaarsbergen.nl of neem contact op 
met Natasja Kapitein via 06-51065803.

UITGELICHT
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ONDERNEMEND SCHAARSBERGEN

Zussen runnen uitgeverij 
Door Abco Blok

Ooit geweten dat Schaarsbergen een heuse uitgeverij binnen zijn grenzen heeft? Ja dus, op de 

Koningsweg 32 huist een educatieve uitgeverij met de naam Hermaion. Hermaion was in het 

oude Griekenland oorspronkelijk de naam van een aan de god Hermes gewijde steenhoop die 

onder meer de wegen markeerde. Joanneke en Mariëtte van de Heuvel runnen de uitgeverij sinds 

2011. Ik ga in gesprek met Joanneke.

hebben sinds 2011 het bedrijf op hun naam staan. 
Mariette neemt vanuit Houten het organisatorische 
deel voor haar rekening en de Schaarsbergse  
Joanneke zorgt ervoor dat alles mooi vormgege-
ven is en gedrukt kan worden. Het schrijven van de 
teksten laten ze over aan mensen die zich gespecia-
liseerd hebben in het schrijven van dit soort studie-
boeken. 

Specialisatie studieboeken Grieks en Latijn
Hermaion is een uitgeverij die helemaal gespeciali-
seerd is in het uitbrengen van studieboeken voor de 
vakken Grieks en Latijn. De uitgeverij probeert als  
het ware met deze studieboeken een markering aan 
te brengen in het pad van jongeren tijdens hun lessen 
oude talen. Het bedrijf is ooit opgezet door hun vader, 
leraar klassieke talen. Joanneke en haar zus Mariëtte 

Joanneke aan het werk in de blokhut
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Latijn als taal van medici
Waarom kiest een mens ervoor om zich bezig te 
gaan houden met talen die zo dood zijn als een pier?
Het Grieks was onder andere een van de talen 
waar de eerste nieuwtestamentische bijbelboeken 
in geschreven waren. Latijn was ooit de taal voor 
medici die een stuk moesten schrijven voor collega’s 
elders in de wereld. Medische benamingen zijn vaak 
woorden die vanuit het Latijn zijn ontstaan, zodanig 
dat het altijd verwijst naar te verbinden woorden. 
Woorden die eindigen op itis betreffen altijd ontste-
kingen. Heel logisch dus. Grieks is ons allemaal wel 
bekend van de vele mythologische verhalen en daar-
mee een belangrijke bron van onze huidige westerse 
beschaving. 
Hoewel de talen niet meer gebruikt worden zijn 
ze toch belangrijk om te kennen. Al was het alleen 
maar om terug te kunnen gaan naar de oorspronke-
lijke bronnen. 

Wat doet een uitgever de hele dag? 
Joanneke’s gezin bestaat uit vijf personen: zijzelf, 
haar partner Peter en de kinderen Job, Nouk, Lot en 
de hond Woest. Het bedrijf wordt gerund vanuit een 
mooi Noors aandoende blokhut achter in de tuin. Zo 
vlak bij huis werken maakt dat Joanneke haar werk 
en de zorg voor haar gezin goed kan combineren. 
Het werk vraagt niet iedere dag evenveel inzet. Ieder 
jaar moeten er nieuwe examenbundels klaar liggen. 
Met deze examenbundels is Hermaion marktleider. 
Regelmatig moeten er nieuwe uitgaven verschijnen 
en dat brengt veel werk met zich mee zoals auteurs 
bij elkaar zoeken en illustraties die goed aansluiten 
bij de belevingswereld van de huidige generatie. Aan 
de vormgeving van de boeken wordt veel tijd be-
steed. Het zijn stevige exemplaren die lang meekun-
nen in de schooltassen van de leerlingen. Tijdens het 
interview dacht ik nog even wat mooi zulke boeken 
en jammer dat de leerlingen ze weer in moeten 
inleveren. 

Moeders boek
De twee oudste kinderen van Joanneke zitten op het 
VWO in de onder- en bovenbouw. Beide krijgen ze 
les uit de boeken die hun moeder leverde. Of ze er 
ook mee verder gaan, dat zal de tijd wel leren. Joan-
neke wacht het rustig af. 
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HISTORISCH SCHAARSBERGEN

Door Hans Schouwenburg

Het had niet veel gescheeld of de Gemeente Arnhem was eigenaar geworden van Warnsborn. 

In 1894 besloten twee wethouders om het landgoed aan te kopen. Op het laatste moment 

hielden de Gedeputeerde Staten van Gelderland deze aankoop echter tegen. Gelukkig schoot 

de barones van Balveren de wethouders te hulp en viel Warnsborn niet in de gevreesde slo-

pershanden. 

Hoe een barones het 
Hoog Erf redde

Vanaf het midden van de 19e 
eeuw dacht de gemeenteraad veel 
na over de soort stad die Arnhem 
zou moeten zijn. In tegenstelling 
tot andere grotere steden had 
Arnhem nauwelijks industrie of een 
grote haven. Waar de stad zich 
wel mee onderscheidde was haar 
natuurschoon. Arnhem, zo vond de 
gemeenteraad, was een stad van 
weelde met fraaie huizen, aantrek-
kelijke singels en plantsoenen, en 
een rijk cultureel leven. In deze luxe 
woonstad wilden welgestelden – 
waaronder veel oud-Indiëgangers 
– zich graag vestigen. 

Steeds minder groen
Door bevolkingsgroei raakte Arn-
hem gaandeweg steeds verder 
volgebouwd en verdween veel 
van de groene ruimte die de stad 
zo aantrekkelijk maakte. Als ge-
volg hiervan vertrokken welgestel-
den naar Den Haag en Het Gooi 
of weken ze uit naar het nabijge-
legen Velp en Oosterbeek. Arnhem 
dreigde haar imago als stad van 
weelde kwijt te raken.

Landgoed Warnsborn was vanaf 
1888 in handen Willem Frederik 
Piek. Deze steenrijke Amsterdamse 
bankier kwam er echter niet veel 
meer en besloot in 1894 om zijn 
bezit te verkopen. Tijdens de eerste 
veiling had Joz. Steegh, een Lim-
burgse producent van turfstrooisel, 
f 195.000,- voor het landgoed over. 
Cordes en Everts vreesden dat de 
nieuwe eigenaar Warnsborn zou 
afsluiten voor wandelaars of – 
erger nog – dat hij alle bomen zou 
kappen en verkopen. 

Willem Frederik Piek  
met zijn vrouw in een  
rijtuig op het Hoog Erf, 
1889 – 1893  
(Foto: Rijksmuseum)

Eind 19e eeuw begonnen de Arn-
hemse wethouders Izaäk Everts 
(1844-1916) en Hendrik Jan 
Cordes (1843- 1918) daarom een 
campagne om de stad weer aan-
trekkelijk te maken. Ze besloten 
om landgoederen rond de stad 
aan te kopen en die om te vor-
men tot stadsparken en openbare 
wandelgebieden. Met de aankoop 
van Klarenbeek in 1886 behaal-
den Everts en Cordes hun eerste 
succes. Hierna richtten ze hun 
vizier op Warnsborn.



DK 215 • JUNI 2021  33

Voor Cordes en Everts was dat 
een groot probleem want ‘de 
omstreken zijn voor Arnhem hare 
levensaderen’. De ‘schoone lanen 
en wandelingen’ van Warnsborn 
moesten volgens de twee wethou-
ders dan ook behouden blijven.

Ondertussen had Willem Piek het 
Lage Erf, het deel van het land-
goed waar tegenwoordig Hotel 
Groot Warnsborn ligt, verkocht 
aan H.J.F. Muller, een vermogende 
houthandelaar uit Gorinchem. 
Cordes en Everts overtuigden de 
gemeenteraad om snel de overge-
bleven percelen op het Hoog Erf 
te kopen. Everts sloot daartoe on-
derhands een overeenkomst met 
Piek. Lokale kranten reageerden 
enthousiast. De Graafschapbode 
schreef vol euforie: ‘We worden op 
die manier heele goedbezitters en 
wandelen weldra op onzen eigen 
grond. Dat vermeerdert den geest 
der fierheid en onafhankelijk-
heid!!!’.

Een zaak van hoog belang
Everts en Cordes rekenden zich 
rijk en dachten al aan Sonsbeek 
dat hun volgende project zou 
worden. Toch liep het anders want 
de Gedeputeerde Staten van Gel-
derland blokkeerden de aankoop. 
Zij vonden dat het belang van 
Warnsborn voor de inwoners van 
Arnhem niet opwoog tegen de 
onderhoudskosten. Door aankoop 
van het Hoog Erf zou de gemeen-
te namelijk eigenaar worden van 
zeventien gebouwen waaronder 
de villa Klein Warnsborn en een 
herberg. Daarnaast moesten ook 
alle zandwegen verhard worden, 
want anders was het gebied niet 
aantrekkelijk voor wandelaars. 

Een ander bezwaar voor de 
Gedeputeerde Staten was dat de 
aankoop van Warnsborn een pre-
cedent zou scheppen. Overal rond 
de stad lagen immers landgoe-
deren, die allemaal – en sommige 
zelfs nog meer dan Warnsborn – 
beantwoordden aan de vraag om 
natuurschoon. Met zo’n argument 
kon de gemeente dus wel blijven 
kopen. De gemeente moest zich 
hierbij neerleggen. 
Verontwaardigd schreven Everts 
en Cordes in de Arnhemsche 
Courant: ‘Niemand zal beweren 
dat het bezit van Warnsborn 
voor de gemeente noodzakelijk is, 
maar wel dat het zeer nuttig is, 
om schaduwrijke wandelingen in 
de nabijheid der stad te hebben. 
En dit toch is voor eene – indien 
wij Arnhem zoo noemen mogen – 
weelde-stad eene zaak van hoog 
belang’.

Barones brengt redding
Warnsborn ontkwam gelukkig 
ternauwernood toch aan de ‘bijl 
des sloopers’. Op 25 december 

1894 kocht Catharina Wilhel-
mina barones van Balveren het 
Hoge Erf. Dit was een indirecte 
overwinning voor de gemeente-
raad. De barones van Balveren 
was namelijk getrouwd met F.H. 
baron van Verschuer, die weer de 
broer was van gemeenteraadslid 
Barthold Philip baron van Ver-
schuer. Barthold Philip was een 
vurig voorstander van de aan-
koop van Warnsborn en steunde 
de plannen van Cordes en Everts 
vanaf het begin.

Het Geldersch Landschap
In 1944, na de dood van de 
barones van Balveren, kwam 
het Hoog Erf in handen van het 
Geldersch Landschap. De baro-
nes had het gebied per legaat 
aan de stichting geschonken, die 
sinds 1932 ook al eigenaar was 
van het Lage Erf. Zo werd Warns-
born weer één geheel en kunnen 
wij vandaag nog steeds genieten 
van de ‘schoone lanen’ die Cordes 
en Everts zo graag voor Arnhem 
wilden behouden.

Huis Warnsborn in de tijd van Willem Frederik Piek, 1889 – 1893 (Foto: Rijksmuseum)
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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-
opdracht ‘afvalwijzer’.
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 tijdelijk niet met hulp van vrijwil-
ligers van verenigingen geleegd. In verband met de 
corona-maatregelen is de inzameling aangepast. 

Fixi
Fixi is een landelijk platform waar inwoners heel 
eenvoudig meldingen kunnen doen van knelpunten in 
de openbare ruimte. Zo helpt Fixi inwoners én behan-
delaars met het melden en oplossen van bijvoorbeeld 
kapotte lantaarnpalen, overvolle prullenbakken of los- 
liggende stoeptegels. Geef bij een melding de locatie 
aan en voeg eventueel een foto bij. De gemeente 
krijgt dan de exacte locatie door en kan, indien nodig, 
actie ondernemen. De inwoner wordt vervolgens 
direct op de hoogte gehouden van de afhandeling. 
Voor meldingen en meer informatie kun je naar de 
site www.fixi.nl, maar je kunt ook de Fixi-app down-
loaden in de Appstore en Google Playstore. 

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

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
Sinds oktober 2016 zijn in alle wijken van de gemeente 
Arnhem teams leefomgeving actief. Zij werken nauw 
samen met de wijkteams.
Team leefomgeving praat zoveel mogelijk met bewo-
ners, groepen, organisaties en bedrijven in de straten, 
buurten en de wijk om te weten welke thema’s er in 
de wijk belangrijk zijn en wat de wensen en ambities 
zijn voor de wijk. Door als gemeente met teams ín de 
wijken te werken, wil zij meer mogelijk maken, dát 
doen waar behoefte aan is in de wijk, met kortere lij-
nen en met minder bureaucratie. Team Leefomgeving 
is verantwoordelijk voor de wijkbegroting.

Team Leefomgeving Noord-West is te bereiken via:
noord-west@leefomgevingarnhem.nl of telefonisch: 
026-3774841 (algemene zaken, Patricia Vleeming).
De wijkmanager Franka Boudewijn is direct te berei-
ken via franka.boudewijn@arnhem.nl of telefonisch: 
026-3773501

Meldingen openbare ruimte
www.arnhem.nl/algemeen/Klacht_bezwaar_of_mel-
ding/melding_of_klacht_openbare_ruimte

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

Bij de hand



DK 215 • JUNI 2021  35

juni
• woensdag 2 Middag Kids Club Schaarsbergen in het Dorpshuis
• zaterdag   5  11-17 uur Hoge Veluwe Trots markt hogeveluwe.nl/agenda
• woensdag 17 Online minisymposium: Alles over wenkkrabben* burgerszoo.nl/actiepagina
• woensdag 17 Online kindercollege: Burgers’ en Belize* burgerszoo.nl/kindercollege
• zaterdag  19 11-17 uur Hoge Veluwe Trots markt hogeveluwe.nl/agenda
• zaterdag        28  13.30-17 uur Netwerkbijeenkomst Sociaal Domein dorpsraadschaarsbergen.nl
*)  Wie zich aanmeldt, krijgt uiterlijk op de dag dat lezing plaats zou vinden, per mail te horen, waar de lezing online bekeken kan worden.

juli
• woensdag  7 Middag Kids Club Schaarsbergen in het Dorpshuis
• donderdag       8   20.30-21.30 uur ALV van de Dorpsraad dorpsraadschaarsbergen.nl

augustus
• woensdag  4 Middag Kids Club Schaarsbergen in het Dorpshuis
• woensdag  25 + donderdag 26 + vrijdag 27 + zaterdag 28:
  10.30 / 11.45 / 13 uur Familieconcert Vreemde Vogels, 
  Park Paviljoen Park de Hoge Veluwe hogeveluwe.nl/agenda 
september
• zaterdag        11  Duurzaamheidsmarkt op grasveld bij Dorpskerk

De dorpskerk Schaarsbergen biedt vooralsnog uitsluitend kerkdiensten online aan. Gezien de onzekerheid 
aangaande de coronamaatregelen staan er vooralsnog geen evenementen gepland en is het nog onbekend 
wanneer er weer fysiek invulling aan onze kerkdiensten kan worden gegeven. Voor de meest actuele informatie 
kunt u kijken op www.dorpskerkschaarsbergen.nl

Agenda

ALV

8 juli 2021 om 20.30 uur
Het bestuur van de Dorpsraad Schaarsbergen  
nodigt jou van harte uit voor de algemene 
ledenvergadering. De vergadering begint 
om 20.30 uur in het Dorpshuis. Mocht dat 
nog niet mogelijk zijn, dan online via Teams 
op je eigen computer. De link vind je op de 
website van de Dorpsraad:  
www.dorpsraadschaarsbergen.nl

Op 2 juni zal brigade-generaal H.G.J.A. Smits het com-
mando over 11 Luchtmobiele Brigade overdragen aan 
zijn opvolger, brigade-generaal drs. L.A.W. Schreurs. Dit 
besloten evenement zal plaatsvinden op het Militair Lucht-
vaartterrein Deelen, waarbij de Koninklijke Luchtmacht met 
vliegend materieel mogelijk enige geluidshinder zal veroor-
zaken. Hierbij alvast excuses voor mogelijke overlast.

Netwerkbijeenkomst Sociaal Domein. Op 28 juni van 13.30-
17.00 uur. Georganiseerd door gemeente/team Leefomgeving. 
Programma, locatie en exact tijdstip volgen in de week van 7 
juni en zijn dan terug te vinden op de site van de Dorpsraad.

Dorpsraad
SCHAARSBERGEN

Uitgelicht
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