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WELKOM
Welkom bij ons aller 6811 krant, onze eigen 
burenkrant!

Op veler verzoek, een jaar na onze eerste ken-
nismaking bij Geniet in de Weerd,  spreken wij 
elkaar ook op papier. Gezellig dat je er bent en 
meeleest!

Het is een eerste editie, een interim redactie, een 
hernieuwde kennismaking. Graag ontvangen 
wij feedback, verhalen, artikelen en alles wat we 
met elkaar willen delen. 

Wat kom je tegen in deze 1e krant? Verschil-
lende rubrieken;  het PRIKBORD met vraag en 
aanbod, zoals de oproep om onze 6811 Facebook 
pagina te liken,  op naar de 1000 likes! In “ZOEK 
DE VERSCHILLEN” een  Arnhemse afbeelding 
in tweevoud, en een PUZZEL.  Verder lees je 
wetens(w)aardigheden, een verhaal over ON-
DERWEG zijn, evenals de rubriek KIEK,  bevin-
dingen en ervaringen in en over onze stad. De 
start van ons FEUILLETON in STRIPvorm R&M! 
Een oproep voor “OP TAFEL” een weergave van 
een gesprek,  2 visies op hetzelfde onderwerp.  
WEL ZIJN, geeft als rubriek een kijkje op ons 
samen bewegen in de meest brede zin van het 
woord. 

Wij hebben er zin in, ga lekker zitten en  lees 
met ons mee. Deze krant verschijnt 4 tot 6 keer 
per jaar, actuele, lopende zaken zoals de Wijk 
Actie Plan punten, vind je terug  op onze website 
en Facebook pagina.

Reageer en deel  jouw bevindingen. Alles wat 
onze binnenstad te bieden heeft en aangaat is 
voor en van ons aller belang.  Breng je favoriete 
binnenstadsplek of -gebouw onder de aandacht,  
een mooie boom, een fijne ontmoeting of ge-
beurtenis. En natuurlijk zijn er ook minder 
fraaie gebeurtenissen en plekken, laten we ook 
deze delen. Zo herontdekken we samen onze 
stad.

Het is onze binnenstad, het is ons huis, het is ons 
leven. Laten wij informatie en ideeën delen om 
ons leven zo goed en mooi mogelijk te maken. 

Veel plezier!

ONDERWEG
Dag dames en heren, ja daar ben ik weer. Na 
een periode van afwezigheid zal ik jullie weer 
zonder enige pretenties meenemen in m’n korte 
belevenissen tijdens mijn wandelingen in onze 
binnenstad.

Welaan, het is de zaterdag voor Pasen als ik in 
alle vroegte mijn boodschappen op de markt heb 
gedaan. Rustig kuier ik bepakt en bezakt met 
mijn zojuist gekochte koopwaar richting mijn 
woning in de Rijnstraat. Ter hoogte van café 
Hekking houd ik even halt en kijk ik om mij 
heen. H’m, ‘De Trans’ ligt voor de tweede maal in 
haar korte geschiedenis helemaal in puin. Maar 
deze keer zijn de panden in dit gebied met een 
goede reden gesloopt. Arnhem is nog altijd volop 
in beweging met al haar bijzondere ontwikke-
lingen op bouwbeleid. Voor- en tegenstanders 
van dit bouwbeleid vliegen elkaar in de haren 
om zoveel mogelijk medestanders achter zich te 
vergaren. 

Via het Kleine Oord en de Kortestraat loop ik 
de Rijnstraat in. ‘Wat is dat nu’? Reuring in de 
Rijnstraat ter hoogte van de kledingherstelwin-
kel! Enkele winkeliers en omstanders vergapen 
zich om het gat midden in de straat. En natuur-
lijk ben ik helemaal niet nieuwsgierig en meng 
mij tussen het ongeruste volk om te kijken hoe 
groot het gat wel niet is. ‘Een zinkput’! roept een 
uitbater van een kledingwinkel luid.

Ik spoed mij voort met de gedachte om niet met 
mijn boodschappen en al onder in één van de 
stadskelders weg te zakken. Voor koffiehuis 
Brownies & downieS kan ik op veilige afstand 
goed zien wat er allemaal gaat gebeuren. Het gat 
wordt almaar groter en groter, en daaromheen 
begint de grond te verzakken. Iedereen die er-
omheen staat, vliegt inmiddels alle kanten op.
Niet lang daarna komen de medewerkers van 
Gemeentewerken ten tonele, en zetten met hek-
ken de plek des onheils af. 

Ter ontspanning van alles wat zojuist gebeurde, 
kijk ik naar het pand met nummer 14b waar nu 
het koffiehuis is gevestigd. Een prachtig pand uit 
1850 met een opvallend ver uitstekende dak-
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kapel met hijsblok! Boven de deur geniet ik van 
de uitkragende gootlijst met daaronder weer het 
bijzondere rondboogfries. 

Nog enigszins beduusd van de prachtige archi-
tectuur en tegelijkertijd ernstig kijkend naar 

het gat in de straat worden mijn gedachten plots 
onderbroken door een voor mij bekende stem. 
Vanuit m’n blinde hoek kijk ik naar waar het 
geluid vandaan komt. Oh nee hè, niet weer die 
man met luide stem en onzinnige opmerkingen 
waar ik elke keer weer als ik hem ontmoet zo’n 
billenknijpmoment voel opkomen.
“Ha, die Piris, wat leuk om je weer eens te zien. 
Dat is lang geleden en wat kijk je toch weer 
beteuterd uit je ogen elke keer als ik je ontmoet. 
‘Maar dat is grappig’, roept hij nu nog luider 
zodat de hele straat mee kan genieten: ‘Een down 
brownie voor Brownies & downieS’, ha ha! 
En wat is dat daar nou midden op straat? Gaan 
ze hier een nieuwe ingang voor de stadskelders 
maken? Ach, de straat is echt niet veilig hoor, 
met al die oude kelders hieronder. De onder-
grond is zo poreus als het ondergoed van een 
prostituee!” Wijzend naar het gat in de weg. 

Ik ga van zijn gênante opmerkingen nog beteu-
terder uit mijn ogen kijken dan voorheen. En ik 
voel dat er zich dikke klonten bloed in mijn ade-
ren beginnen te vormen. Met m’n laatste krach-
ten probeer ik mijn oogleden open te houden om 
de grappenmaker recht in de ogen aan te kijken. 
Waarom moet een mens als ik zo lijden?
Heel even flitst er een hele foute gedachte door 
mij heen, om hem eens 
‘s nachts uit te nodigen voor heel kort een wan-
delingetje. Om hem, bij de Trans aangekomen 
vervolgens diep onder het puin te laten verdwij-
nen en dan zelf hard weg te lopen. Ze zullen 
hem later toch wel vinden want hij ratelt met z’n 
luide stem aan één stuk door. Helaas verman ik 
mij en zeg: “Nou kerel, het was leuk om je weer 
te hebben ontmoet maar ik moet nu echt naar 
huis”. ‘Oké’ antwoordt hij en verdwijnt even snel 
uit mijn zicht als hij is opgedoken.

Nadat ik thuis mijn boodschappen heb opge-
ruimd zak ik met een heerlijke kop koffie in m’n 
hand in mijn luie stoel. Pffft… wat een beleve-
nissen in een half uur tijd. Arnhem kan dan 
wel in beweging zijn, maar ik kan mij haast niet 
meer bewegen. En vraag me ernstig af of ik in 
plaats van de bekende koek bij de koffie, nu een 
handvol bètablokkers achterover zal slaan?! In 
ieder geval tot een volgend artikel in ‘Onderweg’!

Met hartelijke groet, Matthijs Piris

OP TAFEL
Iedere binnenstadbewoner kent het wel. 
Iedereen heeft een mening over alle onderwer-
pen die de binnenstad aangaan. Of het nu gaat 
over snoeien van bomen, afval, verkeersmaatre-
gelen, veiligheid of wonen. 
Soms hoor je alleen maar tegens. Of juist alleen 
maar voors. En dat helpt niet om voor jezelf een 
idee te vormen waar het om gaat en wat je er 
zelf van vindt.

     (lees door op blz. 4)
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PUZZEL

Met de letters uit de genummerde vakjes vorm je 
een woord.  
Als je denkt de juiste oplossing gevonden te heb-
ben, stuur deze dan naar

redactie@arnhem6811.nl 
of naar
Arnhem6811   
Weerdjesstraat 168   
6811 JH Arnhem  

O.V.V. “antwoord puzzel april 2016”

Onder de goede inzendingen verloten wij een 
ludieke prijs.

KIEK
De verborgen schoonheden van ons logo. 

4 jaar geleden kwam ik in de binnenstad wonen 
en “zij” huist nu al diep in mijn hart. Misschien 
vanwege het feit dat wanneer mijn vrouw en 
ik  ‘s ochtends naar buiten kijken, wij haar, als 
zijnde een goede buurvriendin, als eerste zien. 
Of omdat ook ik protestants ben, wie zal het zeg-
gen.

De uitdaging voor de volgende uitgave van de 
krant: 
Vertel op papier, alsof je met een medebuurtbe-
woner aan tafel in gesprek bent, wat jij vindt 
van de leegstand in onze binnenstad. 
In dit  “gesprek” leg je jouw mening, argumen-
ten, oplossingen, of gevoelens op tafel. In max 
300 woorden een beeld schetsen van jouw idee.

In de volgende krant lezen we twee verschil-
lende visies over hetzelfde onderwerp. Het gaat 
niet om gelijk hebben, doch om elkaars visie 
te leren kennen. Via Facebook kan vervolgens 
gereageerd worden om nog meer invalshoeken 
te vernemen.

Stuur jouw verhaal over leegstand naar info@
arnhem6811.nl? 
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In eerste instantie ben ik enigszins verbaasd 
over het feit dat er direct om mij heen zoveel 
geld is uitgegeven aan andere zaken dan dat er 
geïnvesteerd wordt om ons allen, voor eens en 
voor altijd, van al haar kunstschatten te laten 
genieten.
Juist omdat ze nu in de steigers staat, heb ik het 
voorrecht alle verscholen juweeltjes die zij her-
bergt te ervaren op een heel persoonlijk vlak. 
Zonder dat op zichzelf staande kunstwerk van 
ijzer had ik hier nooit zo dichtbij van kunnen 
genieten.

Aandacht voor de restauratie is de aanleiding 
van ons bezoek op de steigers afgelopen jaar. 
Tijd gaat gewoonweg veel en veel te snel 
daarboven. 
Nu ik hier oog in oog sta met alle details van het 
werk dat wellicht duizenden mensen de afgelo-
pen 566 jaar verzet hebben, besef ik terdege dat 
dit icoon een episch kunstwerk vertegenwoor-
digt.
Disneyfiguren, pinakels, luchtbogen, loodwerk, 
marmer, kastanje, goud, albast, panoramalift, 
grafkelder, orgelpijpen, reusachtige versierde 
klokken, immense houtsnijwerken, muurschil-
deringen, mozaïeken, wapenschilden, hangende 
parachutisten, glas in lood taferelen.     

Uren kan ik vullen met het opnoemen van de 
overduidelijke en zeker ook verborgen schoon-
heden die onze (Sint) Eusebius rijk is. 
Zij verrijkt daarmee op haar beurt elke dag ons 
leven.
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WEL ZIJN

Een rubriek over WelZijn in de meest brede zin 
van het woord. Delen van tips,  goed voelen, 
bewegen, zo gezond mogelijk blijven, plezierig 
leven en/of een initiatief of bijeenkomst uitge-
licht.

In deze eerste editie een impressie van onze 
traploop uitdaging van afgelopen zomer. 30 
dagen lang,  08.15 uur verzamelen bij het Jabob 
Groenewoudplantsoen. Iedere dag 1 keer vaker 
de trap op en af lopen. Totaal 30 dagen, totaal 
heel veel treden.

Dag 1. Van start met 16 mensen! Verbinding en 
glimlach alom aanwezig!

Dag 6.  In wiskunde is 6 het kleinste voorbeeld 
van een perfect of volmaakt getal. In numerolo-
gie staat zes voor harmonie. 

“Doet u mee?” als vraag aan een vriendelijke, 
geïnteresseerde  toeschouwer. “Graag, echter 
dit lukt me niet meer, ik heb hinder van mijn 
evenwichtsorgaan”. “Ik wil proberen 1 keer naar 
beneden te lopen, als ik je mag vasthouden”.... 
Vervolgens rustig en voorzichtig,  hand in hand, 
samen de trap af.
 
Dit was onze zesde dag, een perfecte locatie, een 
volmaakt moment, volledig in harmonie. Wij 
bewegen elkaar en samen! 

Dag 7.  “Wat zijn deze dagen omgevlogen” klonk 
het vanochtend. Onze conditie is groeiende, en 
het samen bewegen is voor een ieder al onder-
deel geworden van de dag. Een nieuw tijdelijk 
ritueel.

Morgen eventueel ander weer. Wat gaan we 
doen? “Schuilen voor de storm, of dansen in de 
regen?” Onze keuze is gemaakt..............graag tot 
morgen, 08.15 uur!

Dag 14. Bijna op de helft van onze uitdaging! 
Vanochtend een bijzonder gesprek op de trap-
pen. Samen herinneringen delen. Voorzichtig 
lopen, geruisloos, het tellen van de treden, stilte 

en donker. Herinneringen uit en aan de oorlog. 
Ondertussen uitzicht op de John Frostbrug, de 
Rijnbrug en achter ons het Jacob Groenewoud-
plantsoen en de Eusebiuskerk. Namen van groot 
belang in de oorlog. Alweer zo lang geleden. 
Mensen die vechten, die gevallen zijn in en voor 
onze stad. De stad waar wij nu zo van genieten, 
dankzij hen. Waar wij in vrijheid leven.

Een bijzondere herinnering op een bijzondere 
dag. Wij omarmen het samen zijn en onze vrij-
heid.

Dag 21! Onze uitdaging heeft de volwassenheid 
bereikt!

Dag 28, nog 3 dagen!

Vanochtend een enigszins uitgelaten stemming, 
de eindstreep is in zicht. We voelen dat we de 
uitdaging gaan volbrengen. Tevens voelen 
we het naderende afscheid van dit bijzondere 
ritueel, van deze heerlijke manier om de dag te 
beginnen. Nog 2 keer genieten van ons samen 
bewegen, nog 2 keer samen onze cooling down. 
Ik adem in en komt tot rust,  ik adem uit en glim-
lach, thuis gekomen in het nu, wordt dit moment 
een klein wonder!

Nieuwe uitdaging:

Komende zomer start opnieuw een uitdaging! 
Hoe, wanneer, wat, waar lees je later dit voor-
jaar op Facebook.

Tipje van de sluier: Wij gaan van start met een 
infobijeenkomst voor 6811 buren. De profes-
sionals van Sports & Health en Fysiotherapie 
Rijnkade geven tips en vertellen wetenswaar-
digheden over gezondheid en bewegen. Op 
naar een zo gezond mogelijk 6811 !

Beweegt Arnhem ons of bewegen wij 
Arnhem?......... Wij bewegen elkaar én samen!

Wordt vervolgd! Kijk op onze website!

Oplossing Zoek de 5 verschillen: S op de wagen, tekst op balk,  persoon op straat, muurijzer rechtsboven, stip op muur links.
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PRIKBORD
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KOFFIEDRINK MOMENT

Op dit moment is er veel gaande rondom de uit-
voering van werkzaamheden binnen de Zuide-
lijke Binnenstad. 
Eens per twee weken, in het informatiecentrum,  
drinken een aantal van onze Arnhem 6811ers 
koffie met diverse mensen die bij dit grootse 
project betrokken zijn.
Naast het kopje koffie en elkaar informeren, is 
er op deze manier gelegenheid vragen te stellen 
en actualiteiten te delen. Zo bereiken we elkaar 
beter en zijn we op de hoogte van de laatste 
ontwikkelingen.
Meld je aan via facebook/website indien je graag 
een keer aansluit!

REDACTIE
Eric, Mars, Mirre, Nienke, Serge, Thea en Xavier.

POSTADRES
Arnhem 6811
Weerdjesstraat 168
6811 JH Arnhem

CONTACT
info@arnhem6811.nl

WEBSITE
arnhem6811.nl
Facebook.com/arnhem6811

KOPIJ INLEVEREN
Voor 5 juni 2016

De redactie behoudt zich het recht voor ingezon-
den brieven en artikelen te weigeren dan wel te 
redigeren of in te korten. 

Drukwerk: Pronto Print Arnhem
www.prontoprint.nl


