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Wijkprogramma

13

Team Leefomgeving RKV heeft in 
samenwerking met Wijkplatform 
Rijkerswoerd een wijkprogramma 
opgesteld.

Kunstcafé 55+

5

Onder het genot van een kopje koffie 
kunt u genieten van een presentatie, 
omlijst door live muziek. 
Deze keer vertelt David Newman ons 
over zijn werk. 

Koningsdag
Veel activiteiten op Koningsdag op en 
rond het Sport- en Wijkcentrum.

11
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Gevraagd: een vormgever voor Het Woerdje

Vogels in Waterrijk

Deze doortrekker vertoeft op het
 moment dat u dit leest nog in

Afrika, maar in april kan hij hier 
zomaar een tussenstop maken op 
zijn vlucht naar Noord-Europa, waar 
zijn broedgebied ligt. Hij houdt van 
ondiep water, waarin hij zijn voed-
sel zoekt door met zijn snavel te 
pikken, maaien en boren, terwijl 
hij snel rondloopt. Van een afstand 
is niet goed waar te nemen of de 
groenpootruiter zijn naam eer aan 
doet, maar op de foto kunnen we 
zien dat z’n pootjes lichtgroen zijn. 
Als hij zich in zijn broedgebied in het 
hoge noorden bevindt, is hij op z’n 
groenst.

LV

76

foto: Rob Zweers

Kunstcafé 55+

Op donderdag 7 april is er weer
 een Kunstcafé 55+ in het Wijk-

centrum Rijkerswoerd, De Pas 44.
Het Kunstcafé wordt georganiseerd 
door Rozet Kunst 55+.
Onder het genot van een kopje koffie 
kunt u genieten van een presentatie, 
omlijst door live muziek. 
Deze keer vertelt David Newman ons 
over zijn werk. Over David verscheen 
al een uitgebreid artikel in de eerste 
editie van dit jaar van Het Woerdje. 
David schildert prachtige aquarellen. 
Hij woont in Rijkerswoerd en laat in 
zijn werk onder meer zien hoe mooi 
de natuur in de omgeving van Rij-
kerswoerd is. Ook andere plaatsen, 
in Nederland en daarbuiten, hebben 
hem geïnspireerd. Het muzikale 
optreden wordt verzorgd door sin-
ger-songwriter Dr. Anders.
Het belooft een mooi Kunstcafé te 
worden. Van harte welkom!

Tijd: 10.30 tot 12.00 uur, toegang 
gratis. Voucher voor onbeperkt koffie 
en thee: € 5,00.

Voor meer informatie kunt u terecht 
bij de projectleider Kunst 55+ van 
Rozet: ineke.tegelaar@rozet.nl.

Even voorstellen

Ik ben Corinne Nugter, 29 jaar en
 werkzaam als buurtsportcoach in 

Rijkerswoerd, Kronenburg en
Vredenburg vanuit Sportbedrijf 
Arnhem. Samen met buurtbewoners 
en partners in de wijk zet ik mij in 
om iedereen in beweging te krijgen 
of te houden. Ik heb hierin nauwe 
contacten met de scholen en bij-
voorbeeld Rijnstad, maar ik ben er 
ook voor jongeren en senioren. Voor 
iedereen is bewegen leuk en gezond! 
Heb je ideeën of tips rondom sport 
en bewegen in de wijk? Laat het me 
vooral weten! Ik ben bereikbaar via 
mail corinne.nugter@sportbedrijf-
arnhem.nl of telefoon/whatsapp 06 
21 36 36 73.

Groet Corinne
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1 5 36 15 7 14 4 12 1 13 32 20

2 10 24 6 3 15 3 15 19 1 15

3 4 4 37 8 16 20 4 29 30 21

4 17 17 18 22 9 17 19 27 24 12

5 10 31 14 23 18 24 33 6

6 22 4 22 20 19 6 4 28 28

7 11 3 29 6 20 4 35 3

8 34 26 21 12 30 30 24 38

9 29 32 4 2 22 34 31 4 29 38

10 4 25 30 23 7 8 18 6

11 3 5 32 29 24 16 16 3

12 25 12 27 24 24 25 20 2 4 3

13 24 32 3 18 4 20 26 15 2 24

In deze Filippinepuzzel zoekt je woorden volgens de gegeven omschrijvingen. Wanneer je een woord
 hebt ingevuld, zet je de letters van dat woord in de gelijkgenummerde vakjes in de rest van het 

diagram en in het oplossingsbalkje eronder. Let op: het kan zo zijn dat dezelfde letter voorkomt bij 
verschillende nummers. De oplossing is een uitspraak van Loesje.

Veel succes, Hetty
Zie de volgende pagina voor de oplossing van de puzzel in Het Woerdje nr. 1.

1. Seizoen.
2. Naam van de wandeltocht die wordt georganiseerd 

om de burgerslachtoffers en vluchtelingen uit het 
gebied rond Arnhem te herdenken.

3. Ongefilterde, troebele moutdrank.
4. Eendenjong.
5. Glastuinbouwgebied bij Rijkerswoerd
6. Zangvogel die een van de eersten is die terugkomt uit 

Zuid-Europa.
7. Welzijnsorganisatie voor Arnhem en omgeving.
8. Kunstenaar die Een Poort voor Rijkerswoerd heeft 

ontworpen.
9. Grasmaand.
10. Vergunning om op aangegeven locaties te mogen   

vissen.
11. Naam van de tank waarvan een stalen uitsnede is te 

zien in Park Lingezegen.
12. Beroep van degene die in Park Lingezegen het voed-

selbos en vanaf december 2021 ook ruim 300 bijzon-
dere appelbomen beheert.

13. Vroege voorjaarsbloeiende heester.
14. Italiaans woord voor lente.
15. Vogelhuisje.
16. Naam van het Maas-Rijn-IJsselkalfje dat in februari 

geboren is op de Korenmaat.
17. Eerste vrouwelijke minister van Nederland.
18. Mannetjeseend.
19. Ander woord voor kikkervis.
20. Voetbalclub.
21. Deze wedstrijd vindt begin april voor de 41e keer plaats 

in Rotterdam.
22. Eenwielig voertuig.
23. De tijd die van maart t/m oktober wordt aangehouden 

door de klok een uur vooruit te zetten.
24. Loofbos tussen Rijkerswoerd en Huissen.
25. Stedenbouwkundige die het stedenbouwkundig plan 

van Rijkerswoerd heeft ontwikkeld.
26. Huis van de Hakka dat de inspiratie vormde voor het 

ronde flatgebouw Het Bastion.

1 2 3 ● 4 5 6 7 8 9 10 11 ● 12 13 14

15 16 17 18 ● 19 20 21 ● 22 23 ● 24 25 ●

26 27 28 29 30 31 ● 32 33 34 35 36 37 38 ●
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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
Kaartje

Blijft een bijzonder begrip: tijd.
 Tijd hebben, tijd nemen, de 

tijd heeft stilgestaan. Tijdloos. Een 
tijd van komen en gaan. Het is je 
tijd. Er beweegt ook altijd veel in 
tijd. Normen verschuiven, middelen 
om contact te zoeken veranderen. 
Onlangs, van het ene op het andere 
moment, begaf mijn mobiele tele-
foon het. Door miscommunicatie 
met de reparateur was de SIMkaart 
mee naar de fabriek… Twee weken 
niet (helemaal) bereikbaar. Uit-
eindelijk SIM terug, maar telefoon 
definitief overleden. Geen back-
up… Gelukkig alleen foto’s kwijt; 
voor de overige zaken was goed-
deels een omweg beschikbaar.

Ooit trof ik een geboorte- en over-
lijdenskaartje van een jongetje, 
Wimmie, mogelijk familie. Daar 
ben ik onderzoek naar gaan doen. 
Foto’s van dat onderzoek ‘Slag om 
Arnhem’ waren helaas ook weg 
(al had ik niets concreets gevon-
den over het hoe en wat van het 
jongetje). Ik had nu tijd over om 
de familierelaties in overlijdens-
advertenties na te pluizen. Een 
paar voorletters, een woonplaats, 
googelen en… daar stond ze. De 
oudere zus van het jongetje. Als 
ze nog leefde moest ze nu 87 zijn. 
Met een brief (en een uitleg van de 
verwantschap) heb ik aangegeven 
dat ik het op prijs zou stellen om 
meer te weten te komen van haar 
(en mijn) familie.

Twee dagen later ging de telefoon. 
Heel enthousiast, een pientere, 
montere en enthousiaste mevrouw 
die mijn overgrootmoeder nog 
gekend heeft en verhalen had over 
mijn betovergrootmoeder! Twee 
weekenden later ging ik bij haar 
op bezoek; de tijd vloog! Ze wist 
zich nog veel te herinneren, over 
de wederzijdse familie en… over 
Wimmie. Ze stond er naast toen 
haar broertje, in de armen van zijn 
moeder, door een verdwaalde kogel 
werd geraakt en op slag dood was. 
Binnenkort wordt ze 88. Tijd voor 
een kaartje!

Patrick

Inleveren

U kunt de oplossing van de puzzel
 uiterlijk VRIJDAG 22 APRIL 

inleveren in de groene bus bij de 
Jumbo tegenover de klantenservice 
of sturen naar
redactiehetwoerdje@live.nl. 

Oplossing
Op de vorige puzzel zijn 31 inzendingen binnengekomen waarvan 27 goed.

De juiste oplossing van de puzzel in het woerdje nummer 1 is:

JE MOET GEWOON NIET TE DIEP NADENKEN. DAN KLOPT ALLES.

De winnaar is dhr. M. Gabriel, W.F. Hermansstraat.

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.

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.

Even voorstellen

Mijn naam is Jelle van Eerd,
 cultuurmakelaar in Rijkerswoerd, 

Kronenburg en Vredenburg. Als cultuur-
makelaar geef ik samen met bewoners 
vorm aan culturele activiteiten in de 
wijk. Mocht je een idee of een vraag 
hebben neem gerust contact met mij op 
via jelle.vaneerd@rozet.nl of
telefonisch 06 28 07 10 69.
Met vriendelijke groet,

Jelle van Eerd
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Rijkerswoerd Springt op Koningsdag

Koningsdag 2022 belooft een gigantisch feest te worden!
 Diverse organisaties werken samen om van Koningsdag 2022 in Rijkerswoerd, 

Kronenburg en Vredenburg weer een fijne dag voor elk-wat-wils te maken.

Opening Ontmoeting, Speel en Beweegplein
De ochtend begint om 11.30 uur met de officiële opening van het ontmoetingsplein. 
De toenmalige wijkvereniging Rijkerswoerd heeft vanuit Burgerkracht een bijdrage gekregen 
van de gemeente Arnhem. Een aantal organisaties heeft ook een bijdrage hieraan
gegeven: Menzis, Rabobank, provincie Gelderland, TLO, SSR en de Dullertsstichting. 
Hiermee is een uniek Ontmoeting, Speel en Beweegplein gerealiseerd op een perfecte locatie.  

Kinderrommelmarkt
Aansluitend start de rommelmarkt voor kinderen, waar je gratis een kraam van 2 x 1 meter kan reserveren om je 
spullen te verkopen. Leeftijd om te mogen verkopen is tot en met 12 jaar. 
Geef je op via onze website www.rijkerswoerd.net/activiteiten. 

Koning Voetbaltoernooi
Voetbalvereniging ESA organiseert op Koningsdag een Koning Voetbaltoernooi.
Dit is een toernooi voor jeugd van 13 t/m 15 jaar (6 tegen 6). Geef je als team
op via de website www.rijkerswoerd.net/activiteiten.  

Podiumprogramma met terras
Op het terrein staat een podium met wijkmuziek, een DJ zorgt voor een lekker sfeertje. Wie dat wil kan daar ook een 
leuke danceact, muziek of rap laten zien of horen. 

Rijkerswoerd Springt                                                                                                                                          
In opdracht van Team Leefomgeving RKV organiseert het Sportbedrijf 
Arnhem tussen 12.00 en 16.00 uur Rijkerswoerd Springt: bruisende 
activiteiten voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar. Zo zijn er meer-
dere luchtkussens, zoals een stormbaan, springkussens en een mega 
grote glijbaan. Ook zal de volleybaltoer niet ontbreken, bungee 
trampoline, zweefmolen, levend tafelvoetbal en andere spectaculaire 
attracties. 
Om alles veilig en leuk te laten verlopen is het terrein opgedeeld 
in twee leeftijdsgroepen, een deel voor kinderen t/m 7 jaar  (met 
ouder(s)/begeleider(s)), en een deel voor kinderen van 8 t/m 12 jaar.

De inwendige mens
Natuurlijk kun je tussendoor lekker eten en drinken. Onder het genot van een hapje en drankje kun je op je gemak 
alle activiteiten gadeslaan en een praatje maken met je medebuurtbewoners.

We zien je graag op 27 april tussen 12.00 en 16.00 uur!

Dank
Koningsdag 2022 in RKV is mogelijk dankzij enorm veel partners, zoals Team Leefomgeving RKV, voetbalvereniging 
ESA, volleybalvereniging Aetos, stichting SSR, wijkplatform Rijkerswoerd en heel veel anderen. Meer informatie via de 
website https://www.rijkerswoerd.net/activiteiten.
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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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Ik ben een gediplomeerd
schoonheidsspecialiste en all-
round nagelstyliste. In mijn salon 
aan huis kunt u terecht voor 
diverse ontspannen beauty-
behandelingen, een
ontspanningsmassage, een
manicure of een set mooie 
nagels.
Ik werk uitsluitend met kwalitatief 
hoogwaardige en EU gecertifi -
ceerde producten en volgens het 
ANBOS COVID-19 hygiëneprotocol.

Een moment
voor jezelf...

Voor meer informatie over de 
diverse behandelingen en het 
maken van een afspraak kunt u 
terecht op mijn website:
www.francesbeautynails.nl.

U kunt mij ook bellen of een 
e-mail sturen:
telefoon: 06 42 55 24 88
e-mailadres:
info@francesbeautynails.nl

Frances Beauty&Nails

Marga Klompélaan 66

Arnhem
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Hulp bij geldzorgen: ervaringsverhaal Ranny Ampomah

Hij heeft een eigen onderneming,
 werkt met jongeren en ziet de 

toekomst zonnig in. Toch zag het 
leven van de Arnhemse Ranny Ampo-
mah (30) er een paar jaar geleden 
nog heel anders uit. Hij raakte diep 
in de schulden en kon alleen nog 
maar denken aan overleven. ‘Nu 
weet ik hoe belangrijk het is op tijd 
hulp te zoeken.’

In het verzamelgebouw Akker71 
in Malburgen is Ranny een bekend 
gezicht. Hij is ingehuurd als project-
leider bij MDT026. Dit is een organi-
satie die jongeren helpt die om wat 
voor reden dan ook niet op school 
zitten of aan het werk zijn. Ranny 
coacht en traint deze jongeren. Een 
paar jaar geleden stapte hij over 
naar dit werk. ‘Ik wilde graag wat 
betekenen voor anderen. En alleen 
geld verdienen, dat maakt me niet 
gelukkig, heb ik geleerd.’

Lange tijd speelde geld een grote rol 
in zijn leven. Hij weet als geen ander 
hoe jongeren verstrikt kunnen raken 
in financiële problemen. Ook hij 
raakte diep in de schulden. ‘Niemand 
denkt dat ze schulden gaan maken, ik 
dacht dat zelf ook niet. Maar het kan 
echt iedereen overkomen.’

Strak budget
Zo’n zeven jaar geleden ging het 
leven Ranny nog voor de wind. Hij 
was een succesvol ondernemer en 
verdiende daarmee veel geld. ‘Ik 
ben opgegroeid in een gezin waar er 
niet altijd genoeg geld was. Daarom 
had ik mezelf voorgenomen veel te 
verdienen.’ Hij stopte zelfs met zijn 
vwo-opleiding om zich helemaal op 
zijn eigen onderneming te storten.

De financiële problemen begonnen 
toen het bedrijf waar hij voor werkte 

andere producten ging ver-
kopen. Ranny moest stoppen 
met zijn onderneming en op 
zoek naar ander werk. ‘Ik was 
gewend om goed te verdienen, 
dus ik wilde niet zomaar bij 
een supermarkt gaan werken of 
een uitkering aanvragen. Daar 
was ik ook te trots voor.’ Maar 
zonder diploma’s op zak was 
het moeilijk een goede baan te 
vinden.

‘Ik had geen plan B. Het enige 
geld dat nog binnenkwam was 
mijn zorgtoeslag. Door een 
strak budget aan te houden en 
heel precies te rekenen kon ik 
overleven. Dat was een zware 
tijd. Mijn telefoonaansluiting 
werd zelfs afgesloten.’ Ook 
schaamte zorgde ervoor dat 
hij geen  hulp zocht. ‘Armoe-
de staat helaas toch nog vaak 
gelijk aan falen in onze maatschap-
pij.’

Deurwaarders op de stoep
Om toch aan voldoende geld te 
komen ging hij geld lenen. Al snel 
stonden er deurwaarders op de 
stoep. ‘Elke keer als de bel ging was 
ik bang. Ik wist niet hoe ik aan geld 
moest komen.’ Uiteindelijk kon hij 
aan de slag als productiemedewerker. 
Daarna startte een lange weg van 
terugbetalen. 
Terugkijkend zou hij zijn jongere 
zelf het advies geven om eerder 
hulp te zoeken, bijvoorbeeld bij het 
wijkteam of Opr€cht. Opr€cht is een 
buddynetwerk speciaal voor jongeren 
met financiële vragen en schulden.
‘Er zijn gewoon mensen van wie het 
hun baan is om je te helpen. Zo’n 
buddy had mij echt geholpen, iemand 
die jongeren begrijpt en dezelfde 
taal spreekt. Want ik kon de gevolgen 
niet overzien.’

Wat veel jongeren bijvoorbeeld niet 
weten is dat er bij een schuld vaak 
extra kosten in rekening worden 
gebracht, zegt hij. Zo kan een schuld 
van vijfduizend euro al snel oplopen 
naar meer dan negenduizend euro. 
Ook kan er beslag worden gelegd op 
je bankrekening. En als je je zorgver-
zekering niet meer betaalt kan dat 
ook tot grote schulden leiden.
  
Ranny kon zijn schulden toch op 
eigen kracht aflossen. Maar hij staat 
nog steeds geregistreerd bij het 
Bureau Krediet Registratie (BKR) en 
kan daardoor geen huis kopen. ‘Ik 
moet nog een paar jaar, dan ben ik 
ervan af. Mijn advies aan iedereen 
die in de schulden zit is daarom: zoek 
hulp. Door hulp aan te nemen kun je 
erger voorkomen. Misschien had ik 
dan nu wel een huis kunnen kopen. 
www.arnhem.nl/geldzorgen

Vogels in Waterrijk
77

foto: Rob Zweers

Hij is nog kleiner dan de bonte 
strandloper, maar het grootste 

verschil is dat je hem juist niet 
aan de kust aantreft, maar in het 
binnenland. Niet dat hij daar dan 
erg opvalt: zijn verenkleed is sober 
van kleuren. En ook zijn gedrag is 
onopvallend: zoals hij zich op zoek 
naar voedsel over een moddervlakte 
beweegt, kruipend en sluipend, heeft 
hij iets van een muis. Het meest 

opvallend is misschien nog zijn naam: 
Temmincks strandloper, genoemd 
naar Coenraad Jacob Temminck, 
een in de negentiende eeuw leven-
de natuuronderzoeker met grote 
verdiensten. Als eerbetoon werden, 
behalve deze strandloper, nog een 
groot aantal andere diersoorten naar 
hem vernoemd, zoals een renvogel, 
specht en schubdier.

LV
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Broccoli en aardbeien uit je eigen volkstuin?

Altijd al eens willen proberen of
 een moestuin iets voor jou is? Wij 

van de Tuinmaat hebben voor komend 
seizoen op ons complex aan de Nel 
Klaassenstraat (tegenover Stads-
boerderij De Korenmaat) nog enkele 
tuinen vrij voor nieuwe huurders. Dus 
lijkt het je leuk om dit jaar ook je 
eigen groente, fruit en/of bloemen 
te kweken, laat het dan weten op 
tuinmaat@gmail.nl. Je ontvangt dan 
snel alle informatie over het lidmaat-
schap van onze gezellige vereniging.

Vruchtbare aarde
Het is heerlijk er af en toe even 
tussenuit te kunnen, weg van je 
werk, van het huishouden of gewoon 
het huis even uit. Om te wroeten in 
de aarde, om te zaaien en te poten. 
Vorig jaar hebben we weer een 
mooie oogst binnengehaald, zeker 
in de tweede helft van de zomer: 
boontjes, rode kolen, groene kolen, 
broccoli, courgettes, allerlei soorten 
sla, prachtige koolrabi’s en venkel, 
aardbeien, bessen en ga zo maar 
door. Artisjokken, pepers, waterkers 
en bloemen. Doordat de vruchtbare 
kleigrond in de afgelopen zeven jaren 
al mooi bewerkt en rul geworden is, 
kan de oogst overvloedig zijn als het 
weer een beetje meewerkt.

Gezelligheid
Een moestuin bewerken is niet alleen 
gezond maar ook erg gezellig. Wie 
wil maakt een praatje met de buren 

Niet alleen groente maar ook volop snijbloemen op de volkstuin.

op de tuin en ervaren leden kunnen 
tips geven aan nieuwe tuinders. Vier 
keer per jaar steken we met z’n 
allen de handen uit de mouwen op 
de gezamenlijke opruim- en Tuin-
maatjesdagen van de vereniging. Dan 
maken we bijvoorbeeld de gemeen-
schappelijke paden en de picknick-
plek weer toonbaar. Lekker in de 
buitenlucht, met koffie/thee en wat 
lekkers er bij.

Bestemmingsplan
Vorig jaar dachten we dat in 2021 
wel duidelijk zou worden of en 
wanneer we naar onze nieuwe plek 

zouden gaan verhuizen, maar zover is 
het nog niet. Inmiddels is er wel een 
ontwerpbestemmingsplan voor Gaar-
denhage ter inzage geweest. Daarin 
staat voor De Tuinmaat een nieuwe 
plek gereserveerd op de voormalige 
paardenwei aan de Huissensedijk, 
tussen het Zeegbos en het fietspad 
langs woongemeenschap Arneco. Pas 
later dit jaar zal de gemeenteraad 
daar een besluit over nemen. In 2022 
blijven we dus nog op de huidige 
locatie moestuinieren. 

Biologische tuinvereniging
De Tuinmaat

Wie wil dit nou niet? Verse aardbeien!

Plantjes ruilen voor een mooiere tuin

Het afgelopen tuinseizoen heb ik
 met veel plezier plantjes die in 

mijn tuin overtollig waren, aan de 
straatkant aangeboden aan de lief-
hebbers.
Zo zijn er vele grote en kleine plan-
ten in een andere tuin beland en 
zijn die tuinen hopelijk  een beetje 
mooier geworden. Zelf heb ik door 
ruiling ook nieuwe plantjes in mijn 
tuin kunnen zetten.
Ik las in de krant dat er door de 
groenclub ‘Arnhem Klimaatbestendig’ 
vorig jaar leuke plantenruilkastjes 
werden aangeboden. Één hiervan 
vind je in onze wijk, namelijk op de 
Korenmaat bij het winkeltje.

Ik zou graag willen weten of er meer 
tuinliefhebbers zijn die aan huis 

plantjes willen ruilen en/of 
gratis mee willen geven. Als 
er meer plekken in de wijk 
komen waar mensen plantjes 
kunnen meenemen/ruilen, 
vergroten we voor iedereen de 
mogelijkheden de beplanting 
in de tuin gevarieerder en aan-
trekkelijker te maken.
Als meer belangstellenden 
zich bij mij melden, wil ik op 
onderzoek gaan naar de moge-
lijkheden om aan betaalbare 
plantenruilkastjes te komen. 
Heb je belangstelling? Neem 
dan contact op met mij:
026 327 10 80 of mail naar
jmjfaassen@hotmail.com.

Tuingroet van José Faassen
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Zoek jij betekenisvol vrijwilligers-
werk en wil je jezelf inzetten voor 

een ander? Al met een paar uur in de 
week maak jij het verschil! Maatje 
zijn is uitdagend en dankbaar werk.
De werkzaamheden binnen de 
maatjestrajecten zijn divers en op 
maat. Het ‘er voor iemand zijn’ is 
waar het in eerste instantie om gaat. 
Daarnaast zoek je samen met de 
deelnemer naar de gewenste invul-
ling van jullie contact. Soms ben je 
praktisch ondersteunend, dan weer 
bied je een luisterend oor of onder-
neem je samen activiteiten. Met 
jouw ondersteuning help jij mensen 
weer een stapje verder.

Zelfregie
Het uitgangspunt van het maatjes-
project is mensen de regie over 
hun eigen leven te laten behouden 
en zo nodig het deelnemen aan 
de maatschappij weer tastbaar te 
maken. Onze deelnemers zijn door 
verschillende gebeurtenissen in het 
leven kwetsbaar geworden of in een 
isolement geraakt. Door een juiste 
match tussen vrijwilliger en deelne-
mer wordt het weer mogelijk deel 
te nemen aan de maatschappij. Door 
een maatje van een deelnemer te 
zijn ontstaat er een vertrouwens-
band, waardoor er een positieve 
verandering in iemands leven kan 
plaatsvinden. Dat maakt dat iemand 
weer meer zelfstandig in het leven 
staat.

Naar wie zijn we op zoek?
Je wilt iets betekenen voor iemand 
die steun kan gebruiken. Je bent 
open, begripvol en kan je inleven 
in een ander. Je bent in staat om 
vanuit eigen kracht en initiatief te 
handelen. Je bent betrouwbaar en 
verantwoordelijk, respecteert de 
privacy van mensen en gaat zorgvul-
dig om met je eigen grenzen en die 
van deelnemers. Herken jij je hierin? 
Reageer dan snel door contact op 
te nemen via 026 3272266 of mail: 
maatjes@swoa.nl. 

Je staat er natuurlijk niet alleen voor
De professionals van Maatjes Regio 
Arnhem begeleiden jou als maatje. 
Als nieuwe vrijwilliger bij Maatjes 
Regio Arnhem volg je een basistrai-
ning. Daarin krijg je handvatten voor 
het werken aan een doel met deel-

Vrijwilliger voor 
het voetlicht

In en om Arnhem zijn vele vrijwil-
ligers op allerlei terreinen actief. 

Twee van deze fantastische mensen 
willen wij in het Woerdje graag 
even in het zonnetje zetten. Aan 
de ene kant om alle vrijwilligers te 
bedanken, aan de andere kant om 
wellicht u enthousiast te maken ook 
als vrijwilliger actief te worden. 
Want ondanks het feit dat er al veel 
vrijwilligers zijn, is er nog steeds 
grote behoefte aan mensen die zich 
belangeloos voor anderen willen 
inzetten. Deze keer praten we met 
Ab Wagensveld die zich nog niet 
zo lang inzet als AutoMaatje en als 
Maatje via SWOA.

Ab is van origine onderwijzer en 
heeft jarenlang bijna zestig uur per 
week gewerkt. Daar kwam verande-
ring in toen hij het ongeveer acht 
jaar geleden na een hartoperatie rus-
tiger aan moest gaan doen. ‘Je bent 
altijd met jezelf en je werk bezig 
geweest,’ zegt hij, ‘maar toen had ik 
opeens tijd over en dan ga je naden-
ken over de dingen die belangrijk zijn 
in het leven.’ Hij wilde iets zinvols 
gaan doen en omdat zijn vrouw al 
langer vrijwilligerswerk deed, heeft 
hij ervoor gekozen ook iets dergelijks 
te gaan doen. 

Hij meldde zich aan bij SWOA, die 
hem koppelde als Maatje. Hij gaat 
nu regelmatig bij diegene op bezoek 
voor een praatje, een kop koffie of 
thee, een koekje en een spelletje. 
‘Ik vind het een goed initiatief,’ zegt 
Ab, ‘met iemand praten en er voor ze 
zijn.’ Er waren geen formaliteiten. 

Er is wel een basistraining en het is 
de bedoeling dat alle Maatjes die vol-
gen, die heeft hij nog niet gevolgd, 
maar hij kan steunen op zijn ervaring 
uit het onderwijs. Verder wordt om 
een Verklaring Omtrent het Gedrag 
(VOG) gevraagd. Ab heeft geen slech-
te ervaringen, hoewel mensen soms 
argwanend kunnen zijn. 

Ab is ook nog actief als AutoMaatje. 
Hij legt uit: ‘Elke week krijg je een 
mailtje van SWOA met daarin een 
overzicht van de ritten waar mensen 
behoefte aan hebben. Daarin kun 
je aangeven op welke momenten je 
bereid bent om iemand ergens heen 
te rijden.’ Dat kan een ritje zijn naar 
het ziekenhuis, een therapiebehan-
deling of een vaccinatielocatie, maar 
ook voor een familiebezoekje. Je 
krijgt daar een kleine kilometerver-
goeding voor, die de kosten van de 
brandstof dekt. ‘En als je zo samen 
in de auto zit, komen mensen dik-
wijls los en ontstaat er een interes-
sant gesprek.’ Voegt hij er aan toe. 

Of hij nog een boodschap heeft voor 
de lezers? ‘Jazeker: Er zijn zoveel 
eenzame mensen, zeker nu in de 
coronaperiode. Soms gewoon bij 
jezelf op de hoek. Laatst is nog een 
man gevonden die al een week dood 
in zijn huis lag. Dus kijk om naar je 
medemens!’ 

Meer weten, vragen, of meedoen, 
kijk dan op de site van SWOA: www.
swoa.nl of lees de oproep ‘Maatjes 
gezocht’ hiernaast.

Frans Lommen

Maatjes gezocht: uitdagend en 
dankbaar vrijwilligerswerk

nemers en leer je hoe om te gaan in 
verschillende situaties. Naast deze 
basistraining biedt Maatjes Regio
Arnhem nog meer trainingen en bij-
eenkomsten die jij kunt bijwonen.

Ik ben 19 jaar oud en volgend
 schooljaar ga ik beginnen aan de 

studie biologie in Utrecht. Toen ik 
het bruggetje overging onderweg 
naar Park Lingezegen zag ik een vogel 
onderwater duiken. Ik dacht dat het 
een fuut of een aalscholver was. Tot 
mijn verbazing was het een soort die 
ik niet direct herkende. Ik ging snel 
naar huis om het dier te identifice-
ren. Het bleek een grote zaagbek, 
het vrouwtje. Die had ik nog nooit 
gezien!

Koen van der Marel

Een grote zaagbek
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Tuinieren voor kinderen bij Stadsboerderij de Korenmaat

Groente verbouwen in je eigen
 moestuin op een prachtige plek 

in het groen en tussen de dieren. 
Wie wil dat nou niet? Natuurcentrum 
Arnhem biedt kinderen uit groep 6 
en 7 de mogelijkheid te tuinieren 
bij Stadsboerderij de Korenmaat in 
Arnhem-Zuid. Vanaf 12 april tot half 
september is er iedere dinsdagmid-
dag van 15.30 tot 16.45 uur tuinles.

Het is af en toe nog wat aan de 
koude kant, maar het voorjaar is 
inmiddels begonnen, vogels zijn 
druk in de weer en de tuin wordt nu 
klaargemaakt om er straks groente 
en bloemen op te kunnen verbou-
wen. Daarom starten we vanaf 12 
april met de tuinlessen. Er wordt 
dan gezaaid, geplant, geschoffeld, 
gewied en later natuurlijk geoogst. 
Tijdens het tuinieren komen we van 
alles tegen. Bijvoorbeeld kleine dier-
tjes zoals slakken, wormen, vogels en 

bijtjes. Kinderen krijgen hier tijdens 
het tuinieren ook uitleg over. Ook 
maken we soms kleine hapjes van de 
super verse oogst en plukken we de 
mooiste boeketjes om mee naar huis 
te nemen.

In de zomervakantie is de tuin geo-
pend op dinsdagochtend en zijn er 
altijd vrijwilligers om je te helpen. 
Het is de bedoeling dat je minimaal 
twee keer in deze periode naar de 
tuin komt, want alles groeit door en 
er moet juist dan worden geoogst. 
Handen uit de mouwen dus! Denk 
hier goed over na, voordat je besluit 
je hiervoor aan te melden.

De kosten voor een seizoen lang tui-
nieren bedragen € 40,00 per persoon

(€ 45,00  inclusief hippe oogsttas). 
Twee kinderen uit een gezin betalen 
samen € 60,00. Zijn je ouders in het 
bezit van een Gelrepas dan betaal 
je de helft (€ 20,00 voor een tuin, 
€ 22,50 met tas). Er zijn 15 tuintjes 
beschikbaar. Kinderen uit één gezin 
kunnen ook samen 1 tuin delen.

Opgeven kan tot en met 31 maart. 
Meer informatie vind je op de web-
site van Natuurcentrum Arnhem. 
Aanmelden voor een tuintje kan ook 
via de website: www.natuurcentru-
marnhem.nl/locaties/kindertuinen/. 
Het kindertuinteam heeft er veel zin 
in; tot in de tuin!

Jantine Jansen
Coördinator

groente vers van het land
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Activiteitenkalender
elke dinsdag  GymFit Actief 45+ Kemphaan 20.00 - 21.30 uur
elke donderdag Jeu de boules naast ‘t Pluspunt 14.00-16.00 uur

APRIL
dinsdag 5 Wandel je Fit Hooijmaat 13.30 - 15.30 uur
donderdag 7 Kunstcafé 55+ SWR 10.30 - 12.00 uur
maandag 11 Wijkplatformoverleg SWR 20.00 - 22.00 uur
dinsdag 19 Wandel je Fit Hooijmaat 13.30 - 15.30 uur
woensdag 27 Koningsdag SWR 12.00 - 16.00 uur

MEI
dinsdag 3 Wandel je Fit Hooijmaat 13.30 - 15.30 uur
dinsdag 17 Wandel je Fit Hooijmaat 13.30 - 15.30 uur
vrijdag 20 Tienerdisco 9+, kosten € 1 Kemphaan 19.00 - 21.00 uur
maandag 23 Wijkplatformoverleg SWR 20.00 - 22.00 uur

JUNI
dinsdag 14 Wandel je Fit Hooijmaat 13.30 - 15.30 uur
donderdag 16 Kunstcafé 55+ SWR 10.30 - 12.00 uur
dinsdag 28 Wandel je Fit Hooijmaat 13.30 - 15.30 uur

JULI
vrijdag 1 Gezamenlijke disco 6+, kosten € 1 Kemphaan 19.00 - 21.00 uur
maandag 4 Wijkplatformoverleg SWR 20.00 - 22.00 uur
dinsdag 12 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).

Moerashoeder gesneuveld

Vertwijfeld grijpt de nog overeind 
staande moerashoeder naar zijn 

hoofd, roepend: ‘Wat is er met jou 
gebeurd?’ Misschien weet u al wat er 
gebeurd is: een februaristorm vel-
de één van de nog resterende twee 
moerashoeders in Park Lingezegen. In 
2014 begon kunstenares Dijanne van 
Engelen aan de opbouw van vier moe-
rashoeders, die de natte terreinen 

bij de Kampsestraat en de Rijkers-
woerdsestraat moesten koesteren en 
beschermen.

Nog voordat ze haar werk voltooid 
had, sneuvelde de eerste moeras-
hoeder in een storm. De resterende 
drie trotseerden daarna jarenlang 
fier de elementen, tot er vorig jaar 
opnieuw een bezweek in een -naam-
loze- storm. Dit keer kennen we de 
naam van de boosdoener wel: het 
was Eunice. Omdat de kunstenares 
het kunstwerk uitdrukkelijk als iets 
veranderlijks en vergankelijks heeft 
ontworpen, in overeenstemming met 
de omgeving, zal ook deze gevallen 
moerashoeder niet overeind worden 
geholpen.

LV

Vogels in Waterrijk

‘Ach, wat leuk: een kluut met
  jong!’ denkt u misschien bij 

het zien van deze foto. Dan zit u er 
een beetje naast: de grote vogel is 
inderdaad een kluut, een vogel die 
zo’n 45 cm groot kan worden.
Met z’n 20 cm, zijn meer gedrongen 
bouw en korte pootjes is de kleinere 
vogel een totaal andere verschijning. 
In het Waddengebied vertoeven er 
zomers honderdduizenden, in Water-
rijk zijn de aantallen van de bonte 
strandloper een stuk bescheidener.

LV

78

foto: Rob Zweers

foto: Louis Verhaar
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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

http://www.gluxhuisartsen.nl
https://huisartsrijkerswoerd.onzehuisartsen.nl
https://huisartsrijkerswoerd.onzehuisartsen.nl
https://huisartsendegraafenbos.onzehuisartsen.nl
https://huisartsendegraafenbos.onzehuisartsen.nl
http://www.tandartspraktijkkapper.nl
http://www.arnhem.nl/Inwoners/overig/verloren_of_gevonden_voorwerpen
http://www.arnhem.nl/Inwoners/overig/verloren_of_gevonden_voorwerpen
http://www.pgarnhem-zuid.nl/oecumenische-geloofsgemeenschap-de-regenboog/
http://www.pgarnhem-zuid.nl/oecumenische-geloofsgemeenschap-de-regenboog/
http://www.pgarnhem-zuid.nl/oecumenische-geloofsgemeenschap-de-regenboog/
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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
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

Nieuwe minibieb

Met de komst van deze minibieb
 in de Mina Krusemanstraat is 

weer een nieuw deel van onze wijk 
voorzien van een altijd toegankelijk 
openbaar boekenkastje. ‘De bieb is 
nu nog klein, maar we zijn aan het 
nadenken over een grotere, waar ook 
plantenstekken bij kunnen’, laten de 
enthousiaste eigenaren weten. Het is 
al weer de negende minibieb in Rij-
kerswoerd. Wie plaatst nummer tien?

LV

Gezocht: 
bezorgers voor 
Het Woerdje!

Om er zeker van te zijn dat

 wijkbewoners het wijkblad

7 keer per jaar ontvangen, zoeken 

wij bezorgers voor wijkblad Het 

Woerdje. Er wordt een vergoeding 

voor de bezorging gegeven, dus zoek 

je een bijverdienste dicht bij huis, 

geef je dan op als bezorger!

Belangstellenden kunnen zich melden 

bij de familie Vis, tel. 026 327 19 09.

http://www.rijkerswoerd.net
mailto:redactiehetwoerdje%40live.nl?subject=



