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Woningcorporatie Portaal
gaat 55 sociale huurwo-
ningen bouwen in de Arn-
hemse wijk Schuytgraaf.
De woningen komen in
een appartementencom-
plex, dat tegenover win-
kelcentrum Schuytgraaf
en tussen de Rivers Inter-
national School en het
spoor gebouwd zal wor-
den. 
Afgelopen maandag te-
kende de corporatie de
koopovereenkomst voor
het bouwkavel. 
Alle 55 woningen moeten
driekamerappartementen
worden, geschikt voor
één- en tweepersoons-
huishoudens. 
De bouw staat gepland
voor 2018. Naar verwach-
ting worden de woningen
in 2019 opgeleverd.

ARNHEM

Portaal bouwt 
in Schuytgraaf  

REDACTIE ARNHEM
EN VELUWEZOOM

Chef: Hans Gulpen 
Redactie Arnhem: Marco
Bouman, John Bruinsma,
Berrie van Helden, Peter
Kemperman (coördinatie),
Harry van der Ploeg, Be-
rendien Tetelepta, Eric van
der Vegt, Piet Venhuizen.
Redactie Veluwezoom:
Paul Bolwerk, Suzanne
Huibers, Suzanne de Win-
ter.
Adres: Willemsplein 46,
6811 KD Arnhem
Algemene tel.nrs redac-
tie: 08801-32472 en
08801-34003
E-mail: redactie.arn-
hem@gelderlander.nl
redactie.veluwezoom@gel
derlander.nl

De Britse reggaeband
UB40 in de variant met
gitarist Robin Campbell
(foto) treedt zondag 21
januari op in de Parkzaal
van Musis Sacrum in Arn-
hem. 
De voorverkoop begint
vrijdag om 10.00 uur.
Onderlinge ruzie, onder
meer over geld, heeft
ertoe geleid dat van de
band twee versies rond-
touren. Die in Musis
wordt aangevoerd door
Robin Campbell en heeft
als leadzanger diens
broer Duncan. Ali Camp-
bell, de originele stem
van UB40, brak met zijn
broers en vormde een af-
splitsing onder de naam
‘UB40 featuring Ali
Campbell, Astro en Mi-
chael Virtue’.  
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UB40 met Robin 
Campbell in Musis

Alle pashoofden in haar
nieuwe werkruimte dragen
een pruik die al eerder door

een kankerpatiënt is gedragen. ,,En
ze zijn, net als vaak mijn klanten,
niet opgemaakt. Ze hebben geen
lippenstift, geen wenkbrauwen en
geen wimpers. Vrouwen die bij
mij een gebruikte pruik komen
uitzoeken, vinden dat prettig”,
zegt Esther Hogeweg. 

De 48-jarige Arnhemse helpt
met haar Hair4Her (haar voor
haar) kankerpatiënten die een
chemokuur hebben ondergaan of
daarmee gaan beginnen. Haar be-
drijfje aan de Bruningweg zamelt
haarwerken in en leent ze koste-
loos uit aan mensen bij wie het
haar begint uit te vallen. De prui-
ken krijgen een tweede of derde
leven. ,,Ze zien er als nieuw uit en
ze ruiken als nieuw. Ik bied ze niet
aan als ik ze zelf niet zou dragen. Ik
heb ze allemaal gereinigd. En som-
mige zijn maar een enkele keer of
helemaal niet gedragen.”

Hogeweg is een van de negen
genomineerden uit de regio Arn-
hem voor de prijs Gouden Venus
van Milo. Mensen met een beper-

king die iets doen voor de samen-
leving komen hiervoor in aanmer-
king. Hogeweg heeft zelf enkele
keren kanker gehad. ,,Ik was er tel-
kens op tijd bij. Ik kon geopereerd
worden en ik heb geen chemo of
bestralingen gehad.”

Hogeweg legde zich niet bij haar
ziekte neer. Ze ging op zoek naar
een sportieve uitdaging. ,,Ik wilde
weten wat ik nog kon bereiken.”
Ze deed mee aan de Roparun, een
non-stop estafetteloop van 48 uur.
Deelnemers lopen om beurten 2
kilometer. ,,Daar ontmoet je veel
mensen met kanker. Een dame gaf
mij een keer haar pruik. Die heb ik
via Facebook aangeboden. Ik kreeg
tientallen reacties. Dat is uitge-
groeid tot Hair4Her. Ik heb zeker
100 haarwerken in bruikleen gege-
ven.”

Ze neemt alle tijd voor haar
klanten. ,,Ik verkoop niets en ik
verdien er niets aan. Iedereen die
hier komt, heeft een verhaal. Om-
dat ik de ziekte zelf heb gehad, kan
ik me goed in hen inleven. Niet
zelden krijg ik bij het afscheid zoe-
nen en knuffels. Dat geeft een
goed gevoel.”

‘Ik leen geen pruik uit die
ik zelf niet zou dragen’

STADSGEZICHT

� Esther Hogeweg FOTO MARINA POPOVA

Berrie van Helden

Gezichten in stad en streek krijgen een naam. Omdat ze het waard
zijn. Dit keer Esther Hogeweg. 

� Het Presickhaeffs Huys in Arnhem. FOTO GERBEN GROTENHUIS

Piet Venhuizen
Arnhem

W
ordt de Protes-
tantse Gemeente
Arnhem (PGA)
de nieuwe eige-
naar van de (ka-

tholieke) Walburgiskerk? In elk
geval hebben vorige week voorzit-
ter Dick van Dijk van de algemene
kerkenraad en penningmeester
Otte van Zanden van het college
van kerkrentmeesters bij het be-
stuur van de Eusebiusparochie  in-
teresse voor het pand getoond.

De Protestantse Gemeente Arn-
hem bestaat nu nog uit zes wijkge-
meenten met elk een eigen ge-
bouw. Dat van deze zes de Park-
straatgemeente (vrijzinnig protes-
tanten en remonstranten) en de
hervormde gemeente De Rank
(traditionelen) vooralsnog zullen
blijven bestaan, staat wel vast.
Maar de toekomst van de overige
vier (Protestantse Gemeente Arn-
hem-Zuid, Betlehemkerk, Diaco-
nessenkerk en Opstandingskerk)
is minder zeker. ,,Het is denkbaar
dat we teruggaan naar twee of
zelfs naar één kerk”, zegt voorzit-
ter Dick van Dijk van de algemene
kerkenraad. In elk geval is enige
tijd geleden een werkgroep aan de
slag gegaan om te onderzoeken of
het wenselijk en haalbaar is voor
de zondagse vieringen één kerkge-

bouw aan te wijzen. Daarbij zou
ook de vraag aan de orde kunnen
komen welk karakter de ‘aanvul-
lende steunpunten’ in de stad zou-
den moeten hebben en of eventu-
ele veranderingen consequenties
moeten hebben voor de structuur
van de Protestantse Gemeente
Arnhem. De werkgroep rappor-
teert voor 1 november aan de alge-
mene kerkenraad.

Van Dijk beaamt dat hij met
kerkrentmeester Van Zanden bij
het katholieke kerkbestuur op be-
zoek is geweest. Maar hij zegt dat
dat nog lang niet betekent dat zijn
organisatie Arnhems oudste kerk
gaat kopen. ,,Je moet het zo zien:
buurmans grond komt maar één
keer te koop. Hetzelfde geldt voor
de Walburgiskerk. We zijn op be-
zoek geweest om ons te informe-
ren. Is deze kerk geschikt voor ons?
Dat weten we nog niet. Maar het
zou kunnen. We zijn in de oriën-
tatiefase. Het is goed om van het
begin af bij deze zaak betrokken te
zijn.”

Marius van den Brul, secretaris
van het katholieke kerkbestuur,
bevestigt dat Van Dijk en Van Zan-
den geen enkele toezegging heb-
ben gedaan. ,,We verkopen de kerk
uiteraard liever aan de protes-
tantse gemeente dan aan een kle-
dingketen, restaurant of super-
markt. Dan blijft het een kerk en
daarvoor is dit gebouw neergezet.”

De Walburgiskerk staat te koop. Er is
al gepraat met de protestanten over de
katholieke kerk. ‘We verkopen liever aan
de protestantse gemeente dan aan een
kledingketen, restaurant of supermarkt.’

Protestante Gemeente Arnhem:   

Interesse
protestanten

voor
Walburgis


