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ARNHEM – Een plantje siert het op-
stapje van het eerste bewoonde
klushuis in Sint Marten. De doch-
ter des huizes heeft zich met haar
stoepkrijt al uitgeleefd op de te-
gels voor de deur.
Dat dit opgeknapte huis aan de
vers bestrate Hommelseweg
woonrijp is, zou je niet zeggen:
op de begane grond lijkt het meer
op een bouwput. Maar na een gil
in de brievenbus (nog geen bel)
klinkt boven wel degelijk gestom-
mel.
Er is nog jaren werk te doen,
maar Hester van de Grift (44) en
Leendert Douma (43) hebben
hun klushuis bewoonbaar ver-
klaard. Ze wonen er sinds een
week. Enkele jaren geleden verlie-
ten ze hun toen nog huurwoning
omdat die rijp was voor de sloop.
Maar die bleef uit en wonder bo-
ven wonder werden ze ingeloot
en mochten ze hun ‘eigen’ wo-
ning voor een prikkie kopen en
opknappen.
Dat was drie jaar geleden. In de
tussentijd is het huis binnenste-
buiten gekeerd. Nu zit het stel in
hun woonkamer op de eerste ver-
dieping en begint het wat te lij-
ken. Hier en daar moet nog wat
geverfd worden en steken draad-
jes uit het plafond.
Flinke ruzies tijdens de jarenlan-
ge verbouwing is het stel be-

spaard gebleven. Volgens Van de
Grift een kwestie van kluserva-
ring van beiden („Je moet dit niet
doen als je een complete nitwit
bent”) en het in de arm nemen
van een fijne aannemer.
Voor het opknappen van de bui-
tenkant is samengewerkt met de
eigenaren van de naburige klus-
woningen, verenigd onder de
naam Sint Martens Hof. Voor het

binnenwerk kozen ze hun eigen
aannemer, Leo. Van de Grift: „Leo
gaf ons huiswerk, letterlijk. Dit
weekend zetten jullie de gipspla-
ten tegen het plafond, zei hij dan.
Hij deed de planning en wij wa-
ren zijn loonwerkers.”
Het huis, een boven- en beneden-
woning in één, heeft 91.000 euro
gekost. Er was een minimum in-
vestering van 180.000 euro voor
nodig om er weer iets toonbaars
van te maken.
Douma: „In de buurt staan verge-
lijkbare huizen te koop voor meer
geld. De winst zit in de uren die
je er in stopt. Het sloopwerk, het
domme werk, hebben we zelf ge-
daan. Ook bij de opbouw hebben

ARNHEM – Arnhemmer Bjorne
Willemsen heeft voldoende geld
opgehaald om zijn documentaire
We made it komende zomer in pre-
mière te laten gaan. In We made it
geven Willemsen en zijn colle-
ga-filmmakers een kijkje in de
keuken van ‘48 Hour Film Pro-
ject’. Deze wedstrijd wordt jaar-
lijks op vele plaatsen in de wereld
gehouden. Teams van liefhebbers
en profs proberen in twee etma-
len een korte film te maken. Bij
dat proces komen veel spannin-

gen aan de oppervlakte. Daarover
gaat We made it onder meer.
Om de documentaire professio-
neel af te kunnen werken, was
nog een bedrag nodig van 5.000
euro. Dat is nu via crowdfunding
(werven van geld via particulie-
ren) gelukt. De teller staat, met
nog drie dagen te gaan, zelfs op
5.324 euro. Willemsen: „Het extra
geld willen we inzetten voor dis-
tributie. Voor festivals moet je
vaak een entrance fee betalen. Dat
geld is er nu.”

door Henk Aalbers

VELP – De gemeente Rheden trekt
300.000 euro uit als bijdrage aan
het nieuwe onderkomen van Ate-
lierVelp in Velp. In ruil stelt Atelier-
Velp zijn gebouw minstens dertig
keer per jaar tegen een geredu-
ceerd tarief beschikbaar voor activi-
teiten van verenigingen en organi-
saties uit Velp.

Het gaat om een voorstel van het
college van B en W aan de ge-
meenteraad.
School voor podiumkunsten Ate-
lierVelp heeft vergevorderde plan-
nen voor een eigen onderkomen
in Velp. Het wordt gebouwd op
het Heliconterrein. Met een ge-
meentelijke bijdrage van drie ton
is het mogelijk het gebouw ge-
schikt te maken voor medege-
bruik door anderen.
Een multifunctioneel podium in
Velp is al lang een wens van de ge-
meenteraad van Rheden. In het re-
cente verleden is onderzocht of
een gemeentelijke podiumvoorzie-
ning financieel haalbaar is. Twee
opties zijn onderzocht: het voor-

malige Alditerrein aan de Nord-
laan en het Heliconterrein aan de
Larensteinselaan. Uit dat onder-
zoek bleek dat een gemeentelijke
voorziening forse exploitatietekor-
ten zou opleveren. Daarom werd
de mogelijkheid aangegrepen
mee te liften met AtelierVelp, dat
na een ‘zwervend bestaan’ op het
Heliconterrein gaat bouwen.
Dankzij de drie ton van de ge-
meente kon in het bouwplan van
AtelierVelp een podiumvoorzie-
ning worden opgenomen. Die
maakt het voor het gemeentelijk
cultuurbedrijf RiQQ mogelijk er
toneel- en theateractiviteiten te
programmeren. Ook verenigingen
in Velp kunnen er gebruik van
maken.
Een woordvoerder van Atelier-
Velp zei eerder te verwachten dat
het nieuwe onderkomen in 2014
in gebruik kan worden genomen.
In het voorstel schrijft het college
dat AtelierVelp en RiQQ positief
zijn over het plan. Het gemeente-
lijk sportbedrijf is er minder ge-
lukkig mee, aangezien Atelier-
Velp straks afhaakt als huurder
van sporthal De Dumpel in Velp.

ARNHEM – Groote Sociëteit Arn-
hem is sinds vrijdagmiddag in het
bezit van de koninklijke erepen-
ning. Burgemeester Pauline Krik-
ke kwam die uit naam van de ko-
ningin overhandigen tijdens de re-
ceptie ter gelegenheid van het
250-jarig bestaan.
Hans den Hartog, president-direc-
teur van deze ‘gezelligheidsvereni-
ging voor he(e)ren’, toonde zich
verguld met de onderscheiding.
„We hebben ons best gedaan die
te krijgen, maar je weet vooraf na-
tuurlijk nooit of je aanvraag wordt
gehonoreerd. De spelregels zijn
nogal complex.” De Arnhemse
ijsclub Thialf viel die eer eerder
dit jaar ook ten deel vanwege het
honderdjarig bestaan.

De oma’s namen het
oppassen voor hun
rekening en vrienden
hielpen in het huis

Huiswerk voor
Het eerst klushuis
in Sint Marten is
bewoond. Klaar is
het nog niet, dat
is meer een
kwestie van jaren.

�

KLUSWONING

Groote Sociëteit
beetje koninklijk

Marthe Damman
door

marthe.damman@gelderlander.nl

Willemsen heeft geld
binnen voor filmproject

� Sebastiaan Litens (11) legt de laatste hand aan zijn creatie. „Het masker
staat vast leuk tijdens Halloween.” foto Hans Broekhuizen/De Gelderlander

Geld gemeente
voor podium Velp
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RECHTBANK OOST-NEDERLAND

OPROEPING

De griffier van de rechtbank te Arnhem roept op:

Dhr. R.J. Elfferich, zonder bekende woon- of verblijfplaats om op 3 juli 2013 te

09:45 uur te verschijnen ter terechtzitting met gesloten deuren, te houden in het

Gerechtsgebouw te Arnhem aan de Walburgstraat 2-4 , teneinde te worden gehoord inzake

het verzoek van de Raad voor de Kinderbescherming te Arnhem, strekkende tot ontheffing

van mevrouw I.C. Roelofs van het ouderlijk gezag over de minderjarigen

J.M. ELFFERICH en L. ELFFERICH.

De griffier.
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we Leo geassisteerd.”
Het klussen gebeurde in de avond-
uren, de weekenden en op vrije
dagen. De oma’s namen het oppas-
sen voor hun rekening en vrien-
den hielpen in het huis. Van de
Grift: „De laatste weken maakten
we dagen van 24 uur. Voor mij
was het toewerken naar een cli-
max.”
Waarom toch al die moeite? Dou-
ma: „Ik hou niet van een
kant-en-klaar huis in Schuyt-
graaf. Dan is het niet van mij.”
Van de Grift: „Terwijl we niets

geks hebben gedaan, geen uit-
bouw, zelfs geen dakkapel.”
Het zijn vooral de oude maar nog
bruikbare onderdelen die het
huis charme geven, concludeert
het stel. Van de Grift: „Nieuwe
deuren zijn voordeliger, maar die
zijn geen familie van je huis.”
Hun mede-klussers van Sint Mar-
tens Hof zijn net als zij van het
type dat aanpakt. Douma, zelf
journalist: „Veel zzp’ers, mensen
met een zaak aan huis.” Van de
Grift, die illustrator is: „Wel met
de meest uiteenlopende beroe-

pen, we hebben een architect, een
vormgever van eiersorteermachi-
nes, een laborant.”
Dat Douma en Van de Grift met
kind, hond en kat als eersten hun
kluswoning betrekken, verbaast
ze niet. Douma: „We hebben
bijna niets veranderd aan de inde-
ling van het huis. Dat komt door-
dat we er al woonden, we vonden
het wel goed zo.”
Misschien belangrijker: „We zijn
niet het meest perfectionistisch
van het groepje. Het hoeft bij ons
niet verschrikkelijk recht.”

door Sjors Ferwerda

ARNHEM – IJverig werken de leer-
lingen van groep 7 van de Arn-
hemse Basisschool ASV aan hun
sluiers en maskers. „Als het lukt,
is het leuk”, zegt een gefrustreerd
meisje met naald en draad in haar
handen.
MoBA, de Arnhemse Mode Biën-
nale, heeft creatieve workshops
ontwikkeld voor scholen in stad
en streek. Veertig klassen van ver-
schillende scholen maken artistie-
ke objecten die tijdens het mode-
evenement in juni en juli worden
verkocht.
„Mijn masker is een beetje druk”,

vertelt Sebastiaan Litens (11). Hij
fatsoeneert de plastic bladeren op
zijn rode pet. Sebastiaan knutselt
vaak met hout, maar vindt het
leuk om eens met andere materia-
len te werken.
De Arnhemse scholieren worden
begeleid door Laura Lobbert, die
werkt bij kinderatelier XieXie in
Arnhem. Lobbert rent van kind
naar kind door de klas. „Had ik
maar drie paar handen!” Ze is
trots op de leerlingen: alle creaties
kunnen verkocht worden.
„Ik zou mijn muts niet opzetten”,
zegt Romy Horst (12). Volgens
haar zijn de creaties niet draag-
baar, maar bedoeld als kunst.

Het geld dat wordt opgehaald met
de maskers en sluiers gaat naar
Unicef, de organisatie die opkomt
voor de rechten van het kind. Tij-
dens de workshops, waar de kin-
deren tien uur mee bezig zijn,
wordt aandacht besteed aan kin-
derarbeid in lageloonlanden.
Achterin de klas roept een leer-
ling teleurgesteld dat het naaien
niet lukt. „Ik hoor te kunnen
naaien, want ik ben een meisje”,
zegt Meritxell van Rogger (11). Ze
hoopt dat haar haarband met bloe-
men wordt verkocht aan een on-
bekende. „Het zou fantastisch
zijn als ik iemand op straat zie lo-
pen met mijn creatie.”

door Wilma Reinders

ELST – Hij wil een zakelijke, doene-
rige burgemeester zijn. Maar de
nieuwe eerste burger van Overbe-
tuwe vindt het ook belangrijk be-
naderbaar en toegankelijk te blij-
ven. „Vanuit mijn persoonlijke
overtuiging wil ik in deze functie
graag iets voor mensen betekenen,
iets voor hen doen”, zei Toon van
Asseldonk vrijdagmiddag na de in-
stallatie door commissaris van de
Koningin Clemens Cornielje.
Van Asseldonk ziet het represente-
ren van de gemeente en de ge-
meenschap als een kerntaak. „Dat
zal ik doen bij feestelijke gelegen-
heden, maar ook op momenten
dat met tegenslag en verdriet om-
gegaan moet worden.”
De 59-jarige Van Asseldonk woont
met zijn echtgenoot Fred Diepe-
veen in Randwijk. Hij was lange
tijd in het bedrijfsleven en daar-
aan gelieerde organisaties werk-
zaam. Ervaring in de politiek of
het openbaar bestuur heeft de
D66’er niet. Toch was dat voor de
gemeenteraad geen beletsel Van
Asseldonk als ‘zij-instromer’ una-
niem voor te dragen.
Van Asseldonk is de tweede burge-

meester van fusiegemeente Over-
betuwe. Hij volgt Elisabeth Tuijn-
man op.
Vertegenwoordigers van instellin-
gen en verenigingen maakten vrij-
dagavond meteen al kennis met
Van Asseldonk. „Daar kun je wel
een kopje thee mee drinken”, zegt
Lies Menting, vrijwilligster bij De
Zonnebloem in Oosterhout.
„Maar zijn man had ook de nieu-
we burgemeester kunnen zijn. Net
zo open.”
„Hij neemt de tijd voor je bij de
kennismaking, al staat er een hele
rij te wachten”, zegt Jerke Kloek,
voorzitter van muziekvereniging
Concordia uit Driel. „Dat is een
pluspuntje. Ik ben benieuwd waar
hij op gaat letten, wat zijn interes-
ses zijn.”
Van Asseldonk woont al twaalf
jaar in Randwijk. Wim de Jager is
er, als voorzitter van de dorpsraad
daar, best een beetje trots op dat
de nieuwe burgemeester uit zijn
dorp komt. „Hij heeft zich geset-
teld in de gemeenschap, laat zich
geregeld in het dorp zien. Als je je
oor links en rechts te luisteren
legt, is iedereen verguld met zo’n
burgemeester.”
Dat hij in de Betuwe woont, vindt
ook Irma Haverhals uit Herveld
een groot pluspunt. „Hij weet wat
er in de dorpen leeft. Ik ken hem
niet, ik ken zijn capaciteiten niet,
maar als ik hem zie, vind ik het
een aardige, sympathieke man zon-
der kapsones. Mijn eerste indruk
is dat hij het goed gaat doen.”

Inwoners Overbetuwe
hebben goed gevoel bij
nieuwe burgemeester

Toon van Asseldonk is de
tweede burgemeester van
Overbetuwe. Hij volgt Elisa-
beth Tuijnman op

doorzetters

� Leendert Douma en Hester van de Grift met dochter Rosemin (7) voor
hun kluswoning in Sint Marten. „We hebben bijna niets veranderd aan de
indeling van het huis.” foto Marina Popova

� Zo’n vijftig huizen in de wijk Sint
Marten, van de gemeente en in be-
heer bij corporatie Portaal, ston-
den aanvankelijk op de nominatie
om gesloopt te worden. Aan de
woningen was al in geen twintig
jaar onderhoud verricht.

� Uit protest tegen de sloop namen
krakers bezit van de krotten, on-
danks het wegslopen van trappen
en vloeren.

� Het protest leidde ertoe dat de ge-
meente en Portaal in 2009 afza-
gen van sloop en – naar Rotter-
dams voorbeeld – een deel van de
huizen als ‘kluswoning’ aanboden.

� Kluswoningen zijn panden in slech-
te staat die betrekkelijk goedkoop
(soms voor enkele euro’s) aan par-
ticulieren worden verkocht, op
voorwaarde dat ze de huizen zelf
opknappen.

� Potentiële kopers van een kluswo-
ning moeten net als bij een ge-
woon huis kunnen aantonen dat
ze over voldoende geld beschik-
ken om de koopprijs op te breng-
en én de renovatie uit te voeren.

� In Sint Marten gaat het om bene-
den- en bovenwoningen die wor-
den samengevoegd tot één huis.

� De klussers van de verkochte wo-
ningen aan de Marten van Rossem-
straat, Hommelseweg en Nijhoff-
straat hebben zich verenigd onder
de naam Sint Martens Hof. Hun
vorderingen zijn te volgen via de
website sintmartenshof.word-
press.com.

� In Sint Marten staat nog een aan-
tal kluswoningen te koop.

�

Kinderen zetten maskers en sluiers
in elkaar voor de Mode Biënnale

� Toon van Asseldonk (rechts) en diens echtgenoot Fred Diepeveen nemen
de felicitaties van Elisabeth Tuijnman in ontvangst. foto Bert Beelen

NIET SPAREN
MAAR UW GELD

BELEGGEN IN WONINGEN

Te koop, Lebretweg 5-5a te Oosterbeek.

Twee separate, te renoveren woningen, gelegen
in hartje centrum Oosterbeek.

Uitermate geschikt voor verhuur.

Bovenwoning  € 119.000,-- k.k.
Benedenwoning   € 129.000,-- k.k.
(exclusief renovatiekosten)

Utrechtseweg 128
6862 AR Oosterbeek

Tel. 026 - 445 2500Na renovatie ca. 6% rendement

SINT MARTEN


