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Kerststukjes
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Stichting Rumah Baru maakte kerst-
stukjes voor de mensen die anders 
hun bijeenkomsten bezoeken. 

Kunstenaars in
Rijkerswoerd
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Kunstenaar David
Aquarellen, licht en stilte

Uw leven in een 
boek?
Zou u nog eens graag met iemand 
herinneringen willen ophalen aan 
vroeger en deze vast willen leggen in 
een boek? Dat kan!
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Kerststukjes

Op een vrijdagmiddag, een aantal 
weken voor Kerstmis, verzamelde 

zich een flink aantal mensen in het 
Activiteiten Centrum van Siza aan 
de Gerbrandysingel. Het Woerdje 
was er ook, op uitnodiging van Rieke 
Rieksen. Er zijn die middag wel een 
honderd kerststukjes gemaakt. ‘Voor 
mensen die anders onze bijeenkom-
sten bezoeken’, Legt Rieke uit.

Rumah Baru
Deze stichting heeft als doel het 
gezellig samenzijn van Indische en 
Molukse ouderen te organiseren. 
Maar ouderen uit andere culturen 
zijn natuurlijk ook van harte wel-
kom. De betekenis van Rumah Baru 
is “Nieuw Huis” en elke 4e vrijdag 
van de maand is er een kumpulan 
“Ramé Ramé Bersama” wat “Gezellig 
Samenzijn” betekent. Deze middagen 
worden zoveel mogelijk georgani-
seerd met live muziek, Tai Chi, soms 
een bingo, lezing, boekpresentatie, 
iemand die een presentatie geeft 
over zijn of haar project of een dans. 
Uiteindelijk is het doel om oud- en 
jong bij elkaar te brengen door mid-
del van muziek, dans, spel en even-
tuele andere creatieve activiteiten. 

Lekker eten
De Ramé Ramé Bersama’s worden 
altijd afgesloten met een gezamen-
lijke maaltijd. Het eten dat geser-
veerd wordt is eenvoudig maar met 
liefde bereid. Er is een kookgroep 
die iedere keer voor zo’n 85 men-
sen een maaltijd bereidt en Rumah 
Baru heeft de keuze uit ongeveer 10 
muziekgroepen die de bijeenkomsten 
om beurten muzikaal opluisteren. Er 
is zelfs een eigen huisband.

Door de Coronamaatregelen kon er 
bijna niets doorgaan. Daarom werd 
bij de vaste bezoekers een bloem-

stukje als troost bezorgd. Er lag 
materiaal voor 100 stukjes, kerst-
muziek en er werd vlijtig ‘gekerst-
stukt’. Er is zelfs een heer die 100 
kerstkaarten heeft geschreven die bij 
de stukjes werden meegegeven. De 
kerststukjes zijn met liefde en toe-
wijding gemaakt door de aanwezige 
vrijwilligers en wij weten zeker dat 
ze met voldoening ontvangen zijn!

Meer weten: www.rumahbaru.nl/
of contact@rumahbaru.nl.

Frans Lommen

Gevraagd: een vormgever voor Het Woerdje
De vormgever doet de volgende werkzaamheden:
- Uit de geselecteerde artikelen en afbeeldingen een digitaal maandblad samenstellen (7x per jaar).  
- Het organiseren en bijwonen van de redactiebijeenkomsten (14x per jaar).
- De werkzaamheden in gezamenlijk overleg met de redactie uitvoeren.
- Het leveren van de data aan de administrateur voor de contracten en facturen.
- De laatste vijf (5) jaargangen van Het Woerdje op een dusdanige wijze bewaren dat ze te
 reproduceren zijn op een computer.
- Een archief aanleggen en beheren, zodat alle uitgegeven Woerdjes in druk kunnen worden bewaard.
- Het (laten) bijhouden van de informatie over het maandblad op de website www.rijkerswoerd.info.

Kennis van een tekstverwerker, een rekenprogramma en een DTP-programma is vereist.

Het is vrijwilligerswerk maar de vormgever ontvangt per uitgave een kleine vergoeding.

Meer informatie en aanmelding bij Hans Geerlings, 026 327 41 05 of vormgevingwoerdje@kpnmail.nl.
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Inleveren

U kunt de oplossing van de puzzel
 uiterlijk VRIJDAG 11 MAART 

inleveren in de groene bus bij de 
Jumbo tegenover de klantenservice 
of sturen naar
redactiehetwoerdje@live.nl. 
Vergeet niet uw naam en adres te 
vermelden!
Uit de juiste inzendingen wordt een 
winnaar getrokken die een waarde-
bon ontvangt. Bij 50 of meer goede 
inzendingen worden twee winnaars 
geloot.

KOPROL

Verbind alle letters en spaties (stippen) om de zin te vormen. Begin bij de letter naast de pijl. De 

oplossing is een uitspraak van Herman Finkers (1954), Nederlands cabaretier en zanger uit Twente.

Veel succes, Hetty

O O W S E A ● O L

N ● E L L T P K

I N G --»
--» J E A N ●

E T ● O M ● D E K

T ● T E P ● ● N N

E ● D I E N A D E

Oplossing
Op de vorige puzzel zijn 5 inzendingen binnengekomen waarvan 5 goed.

De juiste oplossing van de puzzel in het woerdje nummer 7 is:

De familie DUIVEKATER heeft een NORDMANN kerstboom.

De winnaar is mevr. M. Govers-Binnendijk, Simon Vestdijksingel.

Van harte gefeliciteerd!
De prijs zullen wij binnenkort bij u afgeven.

Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.
Medewerkers van wijkblad het woerdje en hun familieleden

zijn uitgesloten van inzending.
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Mob. 06 51 16 48 51  Tel. 0317 84 44 53
www.bdto.nl

•  Gratis dakinspectie
•  Dakrenovatie
•  Dakreparatie
•  Lood en zink werk
•  Schoorsteenvegen € 25 per kanaal
•  Dakgoot reinigen € 2 per meter
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Column
Politiewerk

We waren die 
zaterdag al 

vroeg op pad. Voor 
8 uur reden we de 
oude brug over. Het was rustig op 
de weg, toch moesten we volop in 
de remmen. Er bleek een enorme 
glasplaat aan diggelen te liggen 
op het wegdek, verdeeld over de 
3 rijstroken. Levensgevaarlijk. Net 
als andere passerende voertuigen 
manoeuvreerden we over de groen-
strook.

Ik belde het landelijk nummer 
van de politie, u kent het wel; In 
welke plaats wilt u politie spreken? 
Arnhem, articuleerde ik. Ik kan u 
niet verstaan, antwoorde de com-
puter, zei u Haarlem? Nee! Arnhem! 
Ik verbind u door met de regio 
Kennemerland. Zucht. Ondertussen 
reden we door richting het Oosten. 
De medewerkster op de meldka-
mer bleek niet te vlot van begrip. 
Ik probeerde de urgentie uit te 
leggen, maar haar prioriteit lag bij 
het opnemen van mijn personalia. 
Daarna moest ik met punten en 
komma’s de locatie vermelden, van 
de John Frostbrug naar de Eusebi-
usbuitensingel, dat is bijna niet te 
begrijpen, voor sommige mensen.

Tot slot, ik zat al zeker 10 minuten 
aan de telefoon, vroeg ze me wat 
er gevaarlijk aan de situatie was. Ik 
had nu enkele malen tot 10 geteld 
en probeerde te blijven denken dat 
ze ook  maar haar werk deed. Ik 
had niet het idee dat de boodschap 
op verschillende cruciale punten 
was begrepen. Ze zei dat ze een 
medewerker erop af zouden sturen. 
Op hoop van zegen. We reden op 
de IJsselbrug in Zwolle, 40 minuten 
later, toen ik werd gebeld door een 
anoniem nummer. Verbaasd hoor-
de ik dat het de politie in Arnhem 
was, ze reden op de oude Rijnbrug 
en waren daar geen glas op het 
wegdek tegen gekomen. Gelukkig 
maar, ik adviseerde ze even door 
te rijden en zij adviseerden mij de 
volgende keer 112 te bellen.

Buurvrouw Edith

Wandel met Op Stap

Wandel met Op Stap is een actie-
ve wandelgroep die er in wisse-

lende samenstelling op uit trekt.
Wij doen ons 
uiterste best om 
minimaal twee 
keer per maand 
- op de zondag - 
gevarieerde wan-
delingen te bieden 
in de vrije natuur. 
Deze wandelingen zijn tussen de 10 
en 20 kilometer lang. We lopen door 
bos en over strand. Er zijn stilte-
wandelingen en themawandelingen. 
We komen door heel de provincie en 
daarbuiten. Vind jij het wandelen 
in groepsverband leuk, houd je van 
gezelligheid, leer je graag nieuwe 
mensen kennen? Dan is Wandel met 
Op Stap iets voor jou! 

Nieuwe start
In 2022 starten wij met een wandel-
groep in Rijkerswoerd ook met als 
doel de beginnende wandelaar op 

weg te helpen.  Voor iedereen die het 
wandelen een warm hart toedraagt 
gaan we iedere 2de woensdag van de 
maand om 19.00 uur aan de wandel. 
Verlang je naar de buitenlucht, wil jij 
de decemberkilo’s er weer af lopen, 
of loop je gewoon graag mee? Meld 
je dan aan op de facebookpagina 
van Wandel met Op Stap of via www.
wandelmetopstap.nl. Op deze site 
vind je ook de kalender waarop alle 
events zijn aangegeven. Wil je op de 
hoogte blijven dan kun je jezelf op 
die kalender abonneren.

Advies en tips
Ook voor advies over o.a. jou wan-

deluitrusting of wandeltips kun je bij 
ons terecht. 

Vriendelijke wandelgroet 
Tot ziens in de buitenlucht!

Marcel van Draanen, 
gecertificeerd

wandelsport begeleider KWBN 
(Koninklijke Wandelbond Nederland)
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Ontmoet de natuur in de stad met ‘Andere Arnhemmers’

Arnhem is een groene stadsbiotoop 
middenin en bovenop de natuur. 

We delen onze prachtige stad met 
honderdduizenden ‘Andere Arnhem-
mers’; beuken die via rodekoolzwam-
men met elkaar communiceren in 
Sonsbeek, vleermuizen die forenzen 
vanuit Meinerswijk, paardenbloemen 
die tussen stoeptegels door groei-
en en slechtvalken die torens voor 
rotsen aanzien. Om de Arnhemse 
stadsnatuur te vieren wordt vanaf 10 
december het doorgeefboekje ‘De 
man die bomen plantte’ gratis uit-
gedeeld. Het boekje is verkrijgbaar 
op diverse plekken in Arnhem, onder 
andere bij Stadsboerderij Presikhaaf, 
Stadsboerderij De Korenmaat, bezoe-
kerscentrum Molenplaats Sonsbeek, 
De Groene Vos, boekhandels en 
bibliotheken.

‘Andere Arnhemmers’ is een ontlui-
kend, groeiend initiatief dat mensen 

in contact brengt met alles wat leeft 
in de stad. Het boekje gratis is een 
cadeautje van Andere Arnhemmers 
aan iedereen die Arnhem een warm 
hart toedraagt. Het was de innige 
wens van de oorspronkelijke schrij-
ver, Jean Giono (1895 - 1970), dat 

het verhaal werd doorgegeven. Daar-
om zag hij af van het auteursrecht. 
Met dit verhaal over een gewone man 
die bomen plantte, laat hij zien hoe 
we allemaal kunnen zorgen voor de 
wereld om ons heen en dat ook klei-
ne acties een groot verschil kunnen 
maken. In Arnhem hebben we ook 
een ‘Man die bomen plant’; namelijk 
Kees Kant. Hij verzamelde noten van 
een 135-jarige zwarte walnootboom 
en kweekte deze op zijn balkon op. 
Komend jaar worden deze bomen 
verspreid over Arnhem geplant.

Andere Arnhemmers is een initiatief 
van de gemeente Arnhem in samen-
werking met Studio Lakmoes en 
Groen Arnhem. De komende tijd hoor 
je meer mooie verhalen en belevin-
gen van ze. Kijk voor meer informatie 
op www.anderearnhemmers.nl en 
volg de Andere Arnhemmers op socia-
le media via @GroenArnhem.

De redactie ontving van Peter 
Schraders deze prachtige foto die 

hij in het Zeegbos heeft gemaakt. 
Hartelijk dank daarvoor Peter! Heeft 
u ook een leuke wijk gerelateerde 
foto, laat het de redactie van het 
Woerdje dan weten op redactiehet-
woerdje@live.nl en wellicht staat uw 
foto volgende keer hier.

Foto gemaakt bij 
het Zeegbos

Buurttuin in Elvis Presleystraat

Op de burendag in 
2020 was afgespro-

ken dat wij, bewoners 
van het staartje van de 
Elvis Presley-
straat, zouden probe-
ren een plantsoen te 
adopteren, nadat we 
al diverse boomspie-
gels hadden beplant.
De adoptie is gelukt. 
Het grondwerk is door 
Dolmans Landscaping 
gedaan en op zaterdag 
20 november togen 
veel buren met schep-
pen en harken naar 
het bewuste plantsoen 
om met vereende 
krachten het geleverde 
plantgoed een goed 
plekje te geven. Een 
gezellige actie waar-
bij de weergoden ons 
gunstig gezind waren 
en de koffie ook lekker 
was. De plaatsing van 
het naambord was een 
mooi slot en enkelen poseerden nog 
voor een slotfoto. In de tuin staan 
behalve twee fruitbomen en wat 
bessenstruiken ook verschillende 
kruiden. Nu maar hopen dat het aan-

slaat en we volgend jaar de vruchten 
kunnen plukken.

De bewoners van
Elvis Presleystraat 31-69
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Uw kantoor voor:
• Jaarrekeningen
• BTW-aangiften
• Inkomstenbelasting 
• Toeslagen
• Fiscale adviezen
• Het verwerken van uw administratie

Sleutelwoorden:
Betrokkenheid, Bekwaamheid en Betaalbaarheid.

• Bel voor een afspraak: Bea Boor RB 06 20 89 45 67
• Mail naar: bea-boor@hotmail.com
• Kijk op: www.BEA-administratie.nl
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Kunstenaars in Rijkerswoerd

David Newman is geboren in 1957 
in de buurt van London en opge-

groeid in zuidoost Engeland. 
Hij studeerde architectuur in London 
en Hull en heeft gewerkt in London, 
Kent, Hertfordshire, Wiltshire en Lei-
cestershire. In 1991 is hij naar Neder-
land verhuisd. Hij woont in Arnhem in 
de wijk Rijkerswoerd.

Al vanaf zijn jeugd heeft hij geschil-
derd als amateur, bijna altijd in 
aquarel. De meeste onderwerpen zijn 
landschappen en stadsaanzichten in 
diverse plaatsen van Noorwegen tot 
Malta. David heeft verschillende cur-
sussen gevolgd in Engeland en Neder-
land. Hij is basislid van de Internatio-
nal Watercolour Society Holland.

David: ‘Schilderen is al een lange 
tijd een passie van mij. Het geeft 
mij de mogelijkheid mij volledig te 
concentreren op een onderwerp. Een 
gevoel van stilte is vaak zichtbaar in 
mijn schilderijen samen met subtiele 
wassen en sterke kleuren.’
Zoveel mooie aquarellen vra-
gen om gezien te worden. Via 
zijn website kunt u wat meer van 
zijn werk zien en eventueel een 
afspraak met hem maken. Natuurlijk 

hoopt hij ook op een Focus  á Locus 
als de Covid zich heeft terug getrok-
ken. Of anders een open huis in het 
voorjaar waarbij hij per keer maar 
een paar mensen in zijn huis kan ont-
vangen. www.davidnewman.exto.nl

tip: David volgt lessen bij docent 
Margreet Heinen in Schaarsbergen 
van de Vereniging voor Vrijetijds-
kunstenaars KWA; website: https://
www.kwa-vtk.nl/. Leuk om eens te 

gaan kijken. 

ED
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Bij Beeldbrengers krijg jij de kans 
om je media skills te ontwikke-

len. Bij Beeldbrengers kan jij media 
maken over alles wat voor jongeren 
interessant is. Vanuit zes plekken in 
Gelderland (Nijmegen, Arnhem, Zutp-
hen, Doetinchem, Tiel en Culemborg) 
leer je van professionals alle vaardig-
heden die nodig zijn om reportages 
en vlogs te maken. Je kan aan de 
slag als presentator, vlogger, came-
raman/vrouw, redactiemedewerker 
en/of editor. De producties worden 
gebruikt door Omroep Gelderland, 

lokale omroepen en andere mediaka-
nalen. Je krijgt dus een mooi podium 
voor jouw producties.

Beeldbrengers Arnhem is in oktober 
2021 van start gegaan. Vanuit Jon-
gerencentrum Willemeen maken we 
media over alles wat leeft in Arnhem. 
We zijn daar onderdeel van de Medi-
atuin van Willemeen. De media wor-
den uitgezonden op de lokale omroep 
RTV Arnhem en via de kanalen van 
Jonginarnhem.

Beeldbrenger, 
media voor en 
door jongeren in 
Gelderland

Meedoen kost je niets en je hebt 
geen ervaring nodig. We vragen 
natuurlijk wel inzet en enthousiasme. 
Naast de workshops die je gaat vol-
gen, kun je grotendeels zelf bepalen 
op welke tijden en dagen je media 
gaat maken. Het werk is vrijwillig 
en je krijgt er een hoop ervaring en 
plezier voor terug! Als je uit Arnhem 
komt en tussen de 14 en 26 jaar 
bent, kun je meedoen en je aanmel-
den op de website
https://beeldbrengers.tv/ of
mail naar info@beeldbrengers.tv.

bron: beeldbrengers.tv

Vogels in Waterrijk

Deze vogel valt op door zijn kleur-
rijk verenkleed en zijn uitbun-

dige zang.Tijdens de balts vliegt 
het mannetje al zingend op uit het 
riet om een eindje verderop met 
gespreide staart en vleugels neer 
te strijken. De blauwborst heeft 
behoefte aan een gevarieerd en nat 
leefgebied. Sinds de jaren ‘70 van 
de vorige eeuw is dit type habitat in 
Nederland flink toegenomen, denk 
aan de Oostvaardersplassen, de 
Biesbosch, het Lauwersmeer en.....
op een wat bescheidener schaal ook 
ons eigen Waterrijk! Als een van de 
zeer weinige is deze vogel daarom 
van de Rode Lijst van bedreigde 
soorten geschrapt. Vanaf maart kan 
hij hier weer opduiken, als hij terug 
is gekeerd van zijn overwintering in 
warme zuidelijke streken.

LV

74

foto: Rob Zweers
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Het kinderwijkteam tegen de plastic soep

Plastic soep begint op je stoep
De plastic soep, daar hebben jullie 

vast wel eens van gehoord. Maar, zo 
zal je denken, is dat niet iets van 
heel ver weg… de Stille Oceaan…
Bojan Slat met zijn vangarmen…??
Zoek hem maar eens op via Google.

Ver weg?
De oceaan is ver weg, jazeker, dat is 
zo, maar die plastic soep begint hier 
op onze eigen stoep. 

Wij in Rijkerswoerd doen een hoop 
goed, scheiden ons afval, maar er 
gaat nog genoeg mis. We verliezen 
een plastic tasje, een mondkapje 
en dat waait zo maar de sloot in. 
We drinken een blikje limonade en 
als dat leeg is... Het ziet er vrese-
lijk slordig uit, maar vormt ook een 
enorm probleem in onze natuur. 
Vogels raken verstrikt of stikken in 
onze rommel en er is een hoop ellen-
de waarvan we geen weet hebben 
omdat het zich onder het waterop-
pervlak afspeelt. 

Kinderwijkteam Rijkerswoerd
Shirley van Veen leidt in haar vrije 
tijd het Kinderwijkteam Rijkerswoerd 
dat één keer per maand met een 
groepje kinderen de handen uit de 
mouwen steekt om wat aan die rom-
mel te doen. Voorzien van herkenba-
re hesjes en grijpstokken ruimen de 
kinderen telkens een stukje van de 
wijk op. De hele wijk dat lukt niet, 
het groepje kinderen is nooit groot 
genoeg natuurlijk, er ligt -helaas- 
enorm veel rommel op straat. Maar 
alle beetjes helpen!

Groepsapp ouders
Er is een groepsapp, daarvan zijn 
de ouders lid van alle kinderen die 
meedoen. Zo kunnen afspraken 
gemakkelijk gemaakt worden en kun-
nen ouders zien welk goed werk hun 
kroost verricht.

Heb je zin om ook eens op vrijdag-
middag na school mee te helpen, 
meld je dan aan bij Shirley via
shirleykemperman811@hotmail.com. 
Zij zal je nader informeren.

Help mee, opgeruimd staat netjes!
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Vogels in Waterrijk

Deze vogel 
houdt van 

natte en open 
gebieden 
met lage en 
spaarzame 
vegetatie. Pas 
aangelegde 
gebieden zoals 
Wateriijk bie-
den zo’n leef-
omgeving. Als 
de vegetatie 
na een aantal 
jaren teveel 
toeneemt kan 
hij hier daar-
om ook weer 
zomaar ver-
dwenen zijn.
De  bontbek-
plevier leeft 
van ongewer-
velde dieren 
die op de 
grond of in slik 
leven: wormpjes, slakjes, insecten en spinnen. Die zoekt hij niet op de tast, maar op het oog, op de kenmerkende 
plevierenmanier: lopen-stoppen-pikken etc.

LV

75

foto: Rob Zweers
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Uw leven in een 
Boek?

‘Geertje herinnert zich moe-
ders vaste regel nog goed. Zij 

en haar vier zussen mochten naar 
dansles - het enige vertier in die tijd 
- op voorwaarde dat ze ook naailes 
volgden. De meisjes konden dus niet 
wachten om naar naailes te gaan. 
In de weekenden waren de zussen ’s 
middags druk met de strijkbout en 
de krultang in de weer om zich klaar 
te maken voor het dansen. Pas als ze 
helemaal tevreden waren, wierpen 
ze nog een laatste blik in de spiegel 
voor ze op de fiets stapten.’ 

‘De dansschool had de oorlog van 
zich afgeschud en de deuren geo-
pend. Nette kleding (heren in pak 
met stropdas) was verplicht. Hans 
bezat echter alleen een groen jasje 
van de HARK (Hulp Actie Rode Kruis). 
Zijn neef werkte bij een herenmo-
dezaak en leende hem een pak, dat 
Hans op zaterdagmiddag bij hem 
ophaalde en op zondagmorgen weer 
terugbracht. In de zomer organiseer-
de de dansschool dansmiddagen in 
de Theepit in Sonsbeek. In de pauze 
verspreidde het gezelschap zich in 
de buitenlucht. Opeens klonk er van 
achter een bosje trompetgeschal. 
De trompetter kwam tevoorschijn en 
liep spelend richting de Theepit waar 
het orkest inviel. De dansers liepen 
achter de muziek aan en ieder koos 
zijn of haar partner voor de volgende 
dans.’

Was u even terug in de tijd toen u dit 
las? Weten uw kinderen en kleinkin-
deren hoe uw leven eruit zag toen u 
jong was? Zou u nog eens graag met 
iemand herinneringen willen ophalen 
aan vroeger? Dat kan! SWOA geeft 
ouderen in Arnhem de mogelijkheid 
zijn of haar levensverhaal te laten 
opschrijven. Onze vrijwilligers zijn 
getraind in het luisteren naar en het 
verwoorden van uw verhalen. Zo 
werkt u samen aan uw levensboek. 
Misschien denkt u: ‘Moet ik mijn 
hele hebben en houden vertellen?’. 
Natuurlijk niet, u bepaalt welke ver-
halen de moeite waard zijn om in uw 
boek te worden opgenomen. 

Hoe werkt het Levensboek?
Na een kennismakingsbezoek bij u 
thuis, zorgen wij voor iemand die 
bij u past. Het is belangrijk dat het 
klikt tussen u en de vrijwilliger. Hoe 

vaak en wanneer de 
vrijwilliger bij u komt 
spreekt u samen met 
hem of haar af. Tijdens 
de leuke en inspireren-
de ontmoetingen komt 
uw verhaal tot leven. 
Als de tekst klaar is en 
de bijpassende foto’s 
uitgezocht zijn, kan de 
drukker aan de slag. U 
betaalt de drukkosten 
van het aantal door u 
bestelde boeken en een 
eenmalige vergoeding 
voor deelname aan het 
project Levensboeken 
van € 50,-.

Meer informatie of u 
aanmelden?
Bel dan Josefien op 
nummer
 06 11 45 70 00, of ga 
naar de
website: www.swoa.nl/
levensboek of stuur een 
mailtje naar
levensboeken@swoa.nl.

Vogels in Waterrijk

Voor een reiger is deze vogel, met 
een lengte van zo’n 35 cm, zeer 

klein. Hij leidt een verborgen leven, 
houdt zich op in ruigtes en dichte 
rietkragen en is daarin moeilijk waar 
te nemen. Hij klautert door het riet 
en kruipt bij onraad snel terug het 
riet in. In vlucht herken je de voor 

een reiger typerende lange snavel. 
Hij vliegt met snelle, rukkende vleu-
gelslagen. Ook de witte dekveren, 
die een grote vleugelvlek vormen, 
vallen op. De woudaap, vroeger 
vooral bekend als woudaapje, staat 
helaas op de Rode Lijst.

LV
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foto: Rob Zweers
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Wintertijd: veel werk op de Stadslandbouw

In de afgelopen maanden is het 
werk op de tuin gewoon doorge-

gaan. Veel bedden moesten geruimd 
worden, zoals die met courgette- en 
pompoenplanten en als laatste nog 
boerenkool, palmkool en andere 
koolsoorten. Maar ook is er op ver-
schillende bedden alweer geplant. 
En dan gaat het vaak om knoflook en 
uien. Bladgewassen als sla en andij-
vie die als kleine plantjes op het land 
staan of uit de kweekkas komen zijn 
in de (andere) kassen ondergebracht. 
En in de tropische kas is weer veel 
paksoi te zien.

Voorbereiding voor lente en zomer
In januari is hard gewerkt om de bed-
den voor te bereiden op het nieuwe 
seizoen. Besloten is om de breedte 
van veel bedden op anderhalve meter 
te brengen. Niet alleen moesten de 
bedden gefreesd en daarna schoon-
gemaakt worden, ontdaan o.a. van 
kweek en groot onkruid. Ook moest 
er afgekant worden, veel gras (dat 
ook naar binnen was gegroeid) werd 
verwijderd. Daarna is er op veel bed-
den mest of compost aangebracht. 
Tenslotte zijn veel fruitstruiken eruit 
gehaald om ze elders op te slaan. 
De grond daar wordt flink schoon-
gemaakt en bewerkt. Op 11 en 12 
maart met NL-DOET worden de strui-
ken weer aangeplant. De bedoeling is 
dat naast groenten ook veel fruit in 
de toekomst een bestemming krijgt 
richting de voedselbank. Dat alles 
geeft veel werk te doen.

Winterpostelein
Er is veel geruimd op de tuin, maar 
niet de postelein. Daarvan kan nog 
heel goed geoogst worden. We praten 
dan over een plantje dat veel te 
weinig bekend is. Je vindt het ook 
nauwelijks in de gewone kookboeken 
en winkels. Vandaar dat we hier nu 
eens aandacht aan willen geven.

Winterporselein is een broze, vita-
minerijke groente: sappige blaadjes 
op steeltjes met een friszure smaak. 
Nu heb je ook zomerpostelein. Die 
is forser van structuur en heeft 
vlezige blaadjes en stengels, en 
overal verspreid soms te vinden op 
de Stadsland-bouw. Winterpostelein 
overleeft de vorst, maar je moet het 
oogsten als de temperatuur boven 
het vriespunt is. Het leuke is: als 
je het afsnijdt groeit het weer aan. 

Het kan zo tot wel drie keer geoogst 
worden, en wel tot eind maart. In de 
lente gaat de postelein wel bloeien. 
En zo kun je met Pasen een prachtig 
opgemaakte schaal met bloeiende 
winterpostelein op tafel zetten, als 
versiering, maar ook als groente (lie-
ver niet de bloempjes eten). De pos-
telein kun je in een natte doek zo’n 
drie dagen in de koelkast bewaren en 
is heel goed rauw te verwerken, b.v. 
in een aardappelsalade. Tot slot volgt 
hier een recept. 

Pasta met winterpostelein
(voor 4 pers.)
Benodigdheden: 300 gr. (spelt)pasta; 
1 ui; 2 tenen knoflook; olijfolie; 150 
ml. plantaardige kookroom; 50 gr. 
blauwschimmelkaas; 250 gr. winter-
postelein; 50 gr. walnoten.

Bereiding: kook de pasta zoals de 
verpakking aangeeft; fruit de ui en 
knoflook in wat olijfolie, voeg de 
kookroom toe en breng aan de kook; 
schep de klein gesneden blauwe kaas 
erdoor en laat smelten; breng de 
saus op smaak met peper en zout; 
meng de saus door de pasta en schep 
de (gewassen en grof gesneden) 
winterpostelein erdoor; verdeel over 
de borden en garneer met gehakte 
walnoten. Smakelijk eten!

Meer informatie over de voortgang op 
de Stadslandbouw vind je op:
https://stadslandbouwmooieweg.nl, 
of op Facebook, Twitter en Insta-
gram.
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Activiteitenkalender
Vanwege het coronavirus kunnen activiteiten vervallen. RIVM-maatregelen worden gehanteerd.

elke maandag  Sjoelen ‘t Pluspunt 10.00 - 12.00 uur
elke dinsdag  GymFit Actief 45+ Kemphaan 20.00 - 21.30 uur
elke woensdag  Knutselen ‘t Pluspunt 14.00 - 16.00 uur
elke donderdag Jeu de boules naast ‘t Pluspunt 14.00-16.00 uur
elke donderdag Jokeren ‘t Pluspunt 19.30 - 22.30 uur
elke vrijdag  Klaverjassen ‘t Pluspunt 19.30 - 23.00 uur

FEBRUARI
vrijdag 18 Kinderdisco 6-11 jaar, kosten € 1 Kemphaan 19.00 - 21.00 uur
dinsdag 22 Wandel je Fit Hooijmaat 13.30 - 15.30 uur
maandag 28 Vergadering wijkplatform SWR 20.00 - 22.00 uur

MAART
dinsdag 8 Wandel je Fit Hooijmaat 13.30 - 15.30 uur
zaterdag 12 Tweedehands kinderkledingbeurs EBdR 13.00 - 15.00 uur
dinsdag 22 Wandel je Fit Hooijmaat 13.30 - 15.30 uur
vrijdag 25 Tienerdisco 9+, kosten € 1 Kemphaan 19.00 - 21.00 uur

APRIL
dinsdag 5 Wandel je Fit Hooijmaat 13.30 - 15.30 uur
maandag 11 Vergadering wijkplatform SWR 20.00 - 22.00 uur
dinsdag 19 Wandel je Fit Hooijmaat 13.30 - 15.30 uur

EBdR = Evangelische Basisschool de Rank, Pythagorasstraat 9. 
Korenmaat = Stadsboederij De Korenmaat, Marius van Beeklaan 5, 026 702 90 00.
Rijkershof = Flat Rijkershof, Otis Reddingplein.
WCR = Winkelcentrum Rijkerswoerd, Op het Toneel e.o.
Voor de overige adressen zie volgende pagina (Servicepagina Rijkerswoerd bij Activiteitencentra).

Nieuwe minibieb!

In de Jane Addamsstraat is een nieu-
we minibieb geplaatst: de achtste 

alweer in onze wijk!
Overweegt u zelf een minibieb te 
plaatsen? Sluit u dan alvast aan bij de 
WhatsAppgroep van minibiebs in deze 
wijk. Op de wijkwebsite leest u hoe u 
dat doet.

Minibieb
Een minibieb of minibibliotheek is 
een plek waar iedereen gratis boeken 
kan pakken en achterlaten. Vaak is 
een minibieb een klein huisje, een 
hokje of kastje bij mensen aan de 
gevel of in de voortuin.

Neem een boek, geef een boek
Het idee is simpel. Zie je een boek 
in het kastje dat je wilt lezen, neem 
het dan mee. Heb je zelf boeken 
over? Zet ze in de boekenkast zodat 
ze door iemand anders gevonden 
kunnen worden.
Wil je ook zo’n minibieb starten en 

wil je weten hoe, neem dan 
contact op met Louis Ver-
haar. Hij heeft een minibieb 
in onze wijk en beheert ook 
een WhatsAppgroep waar-
aan bijna alle minibiebs 
in Rijkerswoerd meedoen. 
Als je een minibieb wilt 
beginnen, kun je via hem lid 
worden van deze WhatsApp-
groep via
redactie@rijkerswoerd.net.

Alle acht
De locatie van alle mini-
biebs in Rijkerswoerd is te 
vinden op een kaart van 
Google.maps op
www.rijkerswoerd.net/
inkaart.
Zo kan het plezier van een 
wandeling of fietstochtje 
door de wijk zo maar een 
vervolg krijgen in leesple-
zier!
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RIJNSTATE POLI ZUID
Marga Klompélaan 6, 088 005 88 88 

HUISARTSEN en APOTHEEK
Glux Huisartsen 
Cabaret 3, 026 323 65 08 
www.gluxhuisartsen.nl

Huisartsenpraktijk Brouwer & Truin 
Dr. Willem Dreessingel 311
https://huisartsrijkerswoerd.onze-
huisartsen.nl 
026 323 63 23

Huisartsenpraktijk De Graaf & Bos
locatie Rijkerswoerd
Mr. P.J. Oudsingel 198, 026 323 17 66
https://huisartsendegraafenbos.
onzehuisartsen.nl

Huisartsenpost Regio Arnhem
Arnhem-Zuid  026 389 96 96
Mr. D.U. Stikkerstraat 122 
van 17.00  tot 23.00 uur
weekend & feestdagen 8.00-23.00 u.
Arnhem-Noord  026 389 96 96 
Wagnerlaan 55 
van 23.00  tot 08.00 uur

Medsen Apotheek 
Harriët Freezerstraat 7 
van ma t/m vr 8.30 tot 17.30 uur 
026 327 11 25

TANDARTSEN
Dhr. R. Kapper
Darwinstraat 2, 026 323 49 99
www.tandartspraktijkkapper.nl

Dhr. T.E. Möller
Dr. J. den Uylsingel 33, 026 323 10 35
www.moller.tandartsennet.nl

Dhr. R.M. Thürkow 
Mooieweg 148, 026 383 10 09
www.tandartsthurkow.nl

SENSOOR  
0900 0767 (24 uur per dag)
ehulp@sensoor.nl

ZONNEBLOEM ARNHEM ZUID
06 41 13 69 32 
zonnebloemarnhzd@gmail.com

WELZIJN OUDEREN ARNHEM (SWOA)
Slochterenweg 40, 026 327 22 66

DIERENARTS 
Mooieweg 102, 026 323 33 08
Dierenambulance
026 364 91 11 (24/7)

ACTIVITEITENCENTRA 
Activiteitencentrum Siza (ACR) 
Mr. P.S. Gerbrandysingel 45 
www.siza.nl, 088 378 00 83

Boerderijcafé De Hooijmaat
Marius van Beeklaan 5, 026 7 029 029
http://dehooijmaat.nl/wp
welkom@dehooijmaat.nl

De Kemphaan
Mr. J.M. de Kempenaersingel 2
06 21 86 57 57
info@tussenthuis.nl

‘t Pluspunt voor 55+ 
Henry Dunanthof 3a
026 379 95 78 (tijdens activiteiten)

Sport- en Wijkcentrum (SWR) 
De Pas 44, 026 327 05 23

GEMEENTE ARNHEM
Loket Zuid 
Kronenburggalerij 3, 0800 1809
www.arnhem.nl
www.arnhem.nl/contact

Storing openbare verlichting  
www.arnhem.nl, 0800 1809

Gevonden/verloren voorwerpen 
www.arnhem.nl/Inwoners/overig/
verloren_of_gevonden_voorwerpen
0800 1809

Wijkteam RKV (Rijkerswoerd,
Kronenburg en Vredenburg) 
Croydonplein 388, 088 226 00 00
www.wijkteamsarnhem.nl
RKV@leefomgevingarnhem.nl

POLITIE
Bij spoed 1 1 2, anders 0900 8844
Bureau Zuid 
Groningensingel 94-96,  ma t/m vr 
9-12 uur, voor afspraak 0900 8844
Edwin Addink en Mandy Oudendag
wijkagenten-rijkerswoerd@politie.nl
Instagram @wijkagenten_rijkers-
woerd

RIJNSTAD Opbouwwerk 
Jongerenwerk 
Mascha Kop, 06 46 73 75 94
m.kop@rijnstad.nl

Ambulant jongerenwerk 
Timo van Middendorp, 06 52 64 69 05
t.vmiddendorp@rijnstad.nl

Kinder- en meidenwerk 
Liesje van Haaren, 06 46 73 19 64
l.vhaaren@rijnstad.nl

Activiteiten voor volwassenen
Anja van Hal, 06 55 18 75 54
a.vhal@rijnstad.nl

Jongerencentrum De Madser 
Kronenburgsingel 25, 026 327 25 97 
www.jcdemadser.nl 

WIJKPLATFORM RIJKERSWOERD 
p/a Sport- en Wijkcentrum 
De Pas 44  6836 BK
www.rijkerswoerd.net
info@rijkerswoerd.net

BASISSCHOLEN
Lea Dasberg 
Emily Brontësingel 1a, 026 327 24 89
www.leadasbergschool.nl

Het Klinket, 026 327 41 68 
Mr. J.M. de Kempenaersingel 4a 
www.klinket.nl

Pieter de Jong, 026 327 00 52
Mr. J.M. de Kempenaersingel 4c   
www.pieterdejong-Kemp.nl 
Pythagorasstraat 3, 026 327 24 00
www.pieterdejong-Pyth.nl

De Rank 
Pythagorasstraat 9, 026 389 02 47
www.ebs-derank.nl 

BIBLIOBUS Jeugd
Emily Brontësingel 
donderdag 14.45 - 16.00 uur 
Mr. J.M. de Kempenaersingel 
vrijdag 14.00 - 15.00 uur
026 354 35 25

RELIGIE 
Kerkgenootschap Pinksterzending
Pythagorasstraat 9 
zondag 10.00 uur
www.pinksterzendingrijkerswoerd.nl

Oecumenische Geloofsgemeenschap 
‘De Regenboog’ 
locatie: De Kemphaan,
Mr. J.M. de Kempenaersingel 2
dhr. M. Bonnema, 026 327 22 99
http://www.pgarnhem-zuid.nl/
oecumenische-geloofsgemeenschap-
de-regenboog/

Servicepagina Rijkerswoerd
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Algemeen dagelijks bestuur
Voorzitter
Jolien Dekkers
bestuur@rijkerswoerd.net

Vice-voorzitter
Dick van Kleef  06 53 42 06 06
bestuur@rijkerswoerd.net

Secretaris
Yvonne Nuis  06 29 07 16 97
info@rijkerswoerd.net

Penningmeester
Bea Boor  06 20 89 45 67
administratie@rijkerswoerd.net
rekening NL73 RABO 0355 3908 33
rekening NL36 INGB 0003 4859 40
KvK 54128552

Algemeen bestuurslid
Hans Kemper  06 33 56 23 86
portefeuillehouder Groen (energie, 
vergroening, vervuiling, zwerfafval, 
hittestress)
info@rijkerswoerd.net
Hans@rijkerswoerd.net

Algemeen bestuurslid
Steven de la Fosse
portefeuillehouder Veilig in de Wijk
vidw@rijkerswoerd.net

Teamleden Veilig in de Wijk
Petra Willemsen
verkeersveiligheid en parkeren
vidw@rijkerswoerd.net
Jolien Dekkers
Het Groene Plein, jongeren
vidw@rijkerswoerd.net

Redactie
website, Facebook, Instagram
Yvonne Nuis & Manouk Grootaarts
redactie@rijkerswoerd.net
(foto’s horizontaal aanleveren)

Donaties (voorheen leden) kunt u 
overmaken naar:
NL73 RABO 0355 3908 33
t.n.v. Wijkplatform Rijkerswoerd

Zie voor verdere invulling van
‘projecten’ onze website en
wie daarvoor aanspreekpunt is op
www.rijkerswoerd.net.

Geen Woerdje ontvangen?
Bel de fam. Vis: 026 327 19 09

Colofon
Het Woerdje is het wijkblad voor 
Rijkerswoerd en wordt gratis huis-
aan-huis verspreid in de wijk met 
uitzondering van Appelgaard.

Jaargang 32

Redactie
Emma Dorenbosch
Robèr Goed
Frans Lommen
Hans Geerlings

Medewerkers
Hetty Reebeen, puzzel
Edith Peters, column

Inleveren kopij
redactiehetwoerdje@live.nl
of de groene bus bij de Jumbo

Advertenties
Voor informatie en opgave
Hans Geerlings  026 327 41 05
vormgevingwoerdje@kpnmail.nl

Vormgeving
Hans Geerlings  026 327 41 05
vormgevingwoerdje@kpnmail.nl

Coördinatie bezorging
Familie W.B. Vis  026 327 19 09

Drukwerk
CP GrafiMedia Groep, Didam
0316 29 44 26

Oplage 5100
Verschijnt 7x per jaar
© Wijkplatform Rijkerswoerd

De redactie behoudt zich het recht 
voor artikelen te weigeren danwel 
in te korten. Wij staan open voor 
alles, mits een afzender wordt ver-
meld. Personen op een ingezonden 
afbeelding geven hiermee toestem-
ming tot plaatsing.
Het wijkblad is een uitgave door
en voor bewoners van de
wijk Rijkerswoerd.

Wijkplatform 
Rijkerswoerd

Gratis hulp
voor vrouwen 
door vrouwen

Bep&Fatima: voor elke vrouw die 
zich verder wil ontwikkelen op 

weg naar meer (werk)geluk maar 
waar geld een probleem is.
Een nieuw jaar, een nieuw begin, met 
nieuwe dromen en nieuwe wensen. 
Onze wens is dat elke vrouw onge-
acht inkomen zich verder kan ont-
wikkelen. Wij bieden daarvoor gratis 
coaching aan.
 
Heb jij een droom? Wil jij verande-
ren? Wil jij een baan? Heb jij behoef-
te om daarover in gesprek te gaan 
met professionals? Neem dan contact 
op met ons. Wij zijn er voor jou. Al 
meer dan 10 jaar. We hebben inmid-
dels meer dan 250 vrouwen begeleid 
op weg naar meer (werk)geluk. Daar 
is zelfs door RTV Arnhem een film 
over gemaakt in de serie, De kracht 
van Samen.
 

Wij zijn een professioneel netwerk 
van vrouwen (trainers, coaches, 
loopbaanadviseurs, HRM-ers, commu-
nicatiedeskundige, maatschappelijk 
werkers) die het belangrijk vinden 
om ons vrijwillig in te zetten voor 
meer gelijkwaardigheid en kansen 
voor iedereen, ook als je geen inko-
men hebt. Ons motto: voor vrouwen 
door vrouwen. 

Als je meer wilt weten over
Bep&fatima, kijk dan eens op onze 
website, Facebook of op de site van 
de Atalanta. 
Bep & Fatima - Voor vrouwen door 
vrouwen - Home (weebly.com);
Bep & Fatima Arnhem e.o. | Face-
book;
Bep&Fatima, de film van RTV Arnhem 
– Atalanta-Organisatiecoaching.

Lisa Stevens




