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Zingcafés

15

Zingen is ontspannend, gezellig en 
helpt tegen stress. Zingt u mee in 
een van de Zingcafés? Dat kan op al  
vier locaties in Arnhem.

Minet Westerveld

5
Op het Landelijke Atelier Weekend 
laat Minet Westerveld haar
kunstwerken zien.

Verslag 
Koningsdag

13
Volop activiteiten bij Rijkerswoerd 
Springt op Koningsdag. Dick van Kleef 
vertelt erover.
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Landelijk Atelier Weekend, Minet Westerveld

Op zaterdag 25 en zondag 26 juni 
is er weer een Landelijk Atelier 

Weekend. Zo’n 300 kunstenaars door 
het hele land zetten de deuren van 
hun atelier open voor publiek. In 
Rijkerswoerd kunt u de kunstwerken 
van Minet Westerveld bezichtigen. 
Tijdens het weekend zullen haar 
schilderijen, beschilderde stenen en 
textielkunst te zien zijn.

Haar olieverfschilderijen op houten 
paneel zijn rijk aan symboliek met 
een randje mystiek. Dieren staan 
daarin centraal. Zij vertellen elk 
hun eigen verhaal. Welk verhaal 
over jezelf kan jij in de schilderijen 
ontdekken? Minet neemt je mee in 
de wereld van symboliek en legt daar 
graag meer over uit.

Naast de schilderijen en beschilderde 
stenen zijn er ook textielkunstwer-
ken te bekijken tijdens het weekend. 
In deze werken zijn technieken als 
eco-verven, eco-printen, wolvilten 
en borduren verwerkt. Bij eco-ver-
ven wordt er uit bloemen en planten 
verfstof verkregen. Bij eco-printen 
worden afdrukken gemaakt van bloe-
men en bladeren op stof en papier.
 
De werken die Minet maakt in 
opdracht, hebben vaak te maken met 
herinneringskunst. Een persoonlijk 
verhaal of herinnering aan een dier-
bare vertaalt ze in beeldentaal vol 
symboliek. Met haar betekenisvolle 
werk geeft ze op liefdevolle wijze 
ondersteuning bij veranderprocessen.

Je bent van harte welkom in haar 
atelier aan huis tijdens het Landelijk 
Atelier Weekend op zaterdag 25 en 
zondag 26 juni van 11.00-17.00 uur.
of op afspraak.
Waar: Dr. J. den Uylsingel 139, Arn-
hem
De toegang is gratis en er is voldoen-
de parkeergelegenheid in de buurt.
www.minetwesterveld.nl

Meer over het Landelijke Atelier 
Weekend en deelnemende kunste-
naars kun je lezen op:
www.landelijkatelierweekend.nl.
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Zweedse puzzel

Vul het diagram met de woorden die in de omschrijving bedoeld worden. Deze staan in het diagram 
naast of boven de in te vullen vakjes. De letters in de cirkels vormen de oplossing van deze puzzel.

Veel succes, Hetty

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Oplossing
Op de vorige puzzel zijn 52 inzendingen binnengekomen waarvan 49 goed.

De juiste oplossing van de puzzel in het woerdje nummer 3 is:
ER OP UIT IN PARK LINGEZEGEN

De winnaars zijn mevr. J. van Oosten, Louis Armstronghof
en mevr. Peters-Leenders, Dr. Joop den Uylsingel

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

Inleveren

U kunt de oplossing van de puzzel
 uiterlijk VRIJDAG 2 SEPTEMBER 

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.

Over de uitslag wordt 
niet gecorrespondeerd.

Medewerkers van 
wijkblad

het woerdje en 
hun familieleden
zijn uitgesloten
van inzending.
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Eisenho-
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commerci-
ele omroep

oude 
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hip poosje
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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
60

Over een maand krijg ik een 6 
erbij, waar ik 10 jaar mee hoop 

te doen. Zo’n decenniumovergang 
stelt natuurlijk weinig voor, de dag na 
je verjaardag is vast niet anders dan 
de dagen ervoor. Maar toch markeert 
het voor mij een kleine sprong in het 
leven. Zo roep ik al jaren, dat ik een 
elektrische fiets zal kopen als ik 60 
ben. En inderdaad, ik heb ‘m uitge-
zocht. Zelf besteld overigens, want als 
ik ‘m cadeau zou vragen moet ik maar 
afwachten wat ik krijg. Een levenser-
varing: als je echt iets wilt, regel het 
dan zelf.

Ook heb ik besloten minder te gaan 
werken, mijn vrije tijd is altijd te kort. 
De financiële ruimte die ik nu heb, had 
ik liever 20 jaar geleden gehad, toen er 
4 kleine kinderen in huis rondliepen. 
We kwamen niets te kort, maar soms 
was het wel even rekenen en hopen 
dat de wasmachine het bleef doen. En 
eerlijk is eerlijk, mijn energie neemt 
ook af. Pijntje hier, pijntje daar, stram 
en stijf, ik vind het fijn om het tem-
po in het leven iets naar beneden te 
brengen. Om me heen zie ik dat het 
leven zomaar een andere wending 
kan nemen, dat gezondheid een groot 
goed is. ‘Mooier wordt ‘t niet,’ denk ik 
vaak.

Of misschien toch wel, want ik krijg 
er binnenkort een eretitel bij: oma! 
Vol verwachting kijk ik uit naar de 
komst van een heel gewenst mens-
je. De oude Koelstra wandelwagen 
is van zolder gehaald, opgefrist met 
een retrostofje, daarmee ga ik lekker 
door Rijkerswoerd flaneren! Ik ga de 
buurt herontdekken, door de ogen van 
dit kindje. De rode speeltuin, de gele 
speeltuin, daar zal deze 60-jarige oma 
de komende jaren veel te vinden zijn. 
Een heerlijk vooruitzicht!

Buurvrouw Edith

Beste bewoners van Rijkerswoerd

Aangezien het afgelopen ander-
half jaar veel is veranderd in de 

samenstelling van het team leefom-
geving RKV (Rijkerswoerd, Kronen-
burg en Vredenburg) leek het ons 
goed om onszelf, door middel van 
dit bericht, opnieuw voor te stellen. 
Eind 2020 zijn een aantal wijkma-
nagers ‘vertrokken’ naar andere 
wijken. De enige overgebleven leden 
van het team waren Margreet Krop-
man en Aline Pothof. Daar zijn begin 
vorige jaar Carla Butzelaar en Harm 
Jan Kuipers bijgekomen. Zowel Carla 
als Harm Jan zijn al geruime tijd 
werkzaam als wijkmanager binnen 
de gemeente Arnhem. En afgelopen 
zomer heeft Faysal Zouay het team 
versterkt. Hij heeft vanuit Nijmegen 
ruime ervaring met ‘het werken in de 
wijk’.

Margreet is onze teamsecretaris en 
onze grote steun en toeverlaat in 
veel organisatorische en adminis-
tratieve taken. Zij beheert ook het 
centrale mailadres. Aline, Carla, 
Faysal en Harm Jan zijn de wijkma-
nagers. Wij wijkmanagers zijn, waar 
nodig, de schakel tussen de bewoners 
en de gemeentelijke organisatie. Wij 
proberen de wensen en behoeftes uit 

de wijk zo goed mogelijk op te halen 
en dit onder de aandacht te brengen 
bij onze collega’s op de verschillende 
afdelingen. 

Aangezien er veel thema’s zijn die 
om aandacht vragen, hebben wij, 
op hoofdlijnen, een verdeling per 
wijkmanager gemaakt. Toch ervaren 
wij dat zaken snel door elkaar lopen 
en dat harde scheidingen lastig te 
maken zijn. Daarom vragen wij u 
wanneer u een vraag, idee of uit-
daging heeft dit in eerste instantie 
via ons algemene mailadres aan te 
geven. Via deze weg komt uw vraag 
bij de juiste wijkmanager terecht 
en zal u door haar of hem benaderd 
worden voor de verdere afhandeling.

Algemeen mailadres:
rkv@leefomgevingarnhem.nl.

Voor meer informatie over uw wijk, 
zie www.rijkerswoerd.net/tlo.

Wat wij u ook nog willen melden is 
dat wij sinds begin dit jaar een vaste 
werkplek hebben op het Croydon-
plein 386 naast het buurthuis ‘De 
Fontein’.

Van links naar rechts: Faysal, Carla, Margreet, Harm Jan en Aline.
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Gezocht: MS collectanten in de week 
van 27 juni tot en met 2 juli!

Steun de strijd tegen de meest
 invaliderende ziekte onder jonge 

mensen!

MS
Multiple Sclerose (MS) is een pro-
gressieve ziekte en de meest inva-
liderende ziekte onder jonge men-
sen. De oorzaak is nog steeds niet 
bekend en er is nog geen genezing 
mogelijk. Het is een ziekte van het 
centrale zenuwstelsel. De laag om de 
zenuwen (myeline) wordt door het 
eigen afweersysteem aangevallen en 
beschadigd. De zenuwen komen bloot 
te liggen, waardoor ze signalen van 
en naar de hersenen minder goed of 
zelfs helemaal niet meer doorgeven. 
Mensen met MS kunnen hierdoor plot-
seling verlammingsverschijnselen of 
uitval van lichaamsfuncties krijgen. 
Er ontstaan allerlei klachten, bijvoor-
beeld bij het zien, lopen of praten. 
Er zijn in Nederland meer dan 25.000 
mensen met MS. Vooral jonge men-
sen tussen de 20 en 40 jaar worden 
door deze ziekte getroffen. Zij zijn in 
de bloei van hun leven en gaan een 
onzekere toekomst tegemoet. 

Word collectant
De droom van het Nationaal MS Fonds 
is een toekomst zonder MS. Met de 
opbrengst van de collecte maakt het 
Nationaal MS Fonds onder andere 
wetenschappelijk onderzoek mogelijk 
naar de oorzaak van en de oplossing 
voor MS. Ook zetten we ons in voor 

het continu verbeteren van de kwali-
teit van leven van mensen met MS en 
hun zorg. 
Kijk voor meer informatie hierover 
op onze website: www.nationaalms-
fonds.nl.

Door voor ons te collecteren, kunt 
u hieraan bijdragen. U bepaalt zelf 
hoe en hoe lang u collecteert. Voor 
iedereen is er een passende manier 
van collecteren. Dat kan met een 
collectebus langs de deuren in uw 
buurt. Maar ook thuis op de bank 
met uw mobiele telefoon kunt u via 
een betaalverzoek geld ophalen bij 
vrienden en familie. 

Hoe werkt het?
Wilt u zich aanmelden als collectant 

in de MS Collec-
teweek of wilt u 
meer informatie? 
Kijk dan op www.
nationaalmsfonds.
nl/collecteren. Nu al 
in actie komen kan 
natuurlijk ook. Maak 
dan een digitale 
collectebus aan op 
www.digicollect.
nationaalmsfonds.nl. 
Zo kunt u het hele 
jaar door collecte-
ren!

Dinsdagmiddag-
bridge in de
Petersborg
In het Dienstencentrum de Peters-

borg aan de Slochterenweg 40 in 
Arnhem-Zuid houdt de bridgevereni-
ging De Petersborg iedere dinsdag-
middag van 13.30 tot 16.30 uur een 
bridgedrive. Deze is toegankelijk 
voor beginners en gevorderden.

Er is nog ruimte voor nieuwe leden.
Indien u belangstelling heeft, kunt u 
voor meer informatie contact opne-
men met Jan Zwerts, Johannes Rut-
gersstraat 15, telefoon 026 327 12 37 
of per mail J.Zwerts@kpnplanet.nl.
U kunt ook gerust een keer tijdens de 
bridgemiddag ter oriëntatie binnen-
lopen.

Joods Monument 
Arnhem zoekt 
verhalen

Sinds 2019 staat nabij de nieuwe 
hoofdingang van de Eusebiuskerk 

het Joods Monument Arnhem. Daar-
mee herdenkt Arnhem de meer dan 
1500 Joodse stadsgenoten die in de 
oorlog zijn vermoord. Op joodsmo-
numentarnhem.nl kun je hun namen 
opzoeken onder de rubriek Namen.

Oproep
Bij zo’n 25 namen staat ook hun 
levensgeschiedenis of foto. Bij de 
andere bijna 1500 namen niet. Daar-
om zijn wij op zoek naar verhalen, 
om ook hen een ‘gezicht’ te geven. 
Heb je informatie over hen en/of 
hun familie? Heb je herinneringen, 
anekdotes, voorwerpen, foto’s docu-
menten over deze Joodse Arnhem-
mers? Heb je op zolder nog materiaal 
liggen? Ken je opa’s of oma’s of 
buurtgenoten die meer weten over 
de Joodse stadsgenoten van vroeger? 
Ken je verhalen over hun onderduik-
periode? Of heb je aanvullingen op 
de beschreven levensverhalen? Neem 
dat contact met ons op via
redactie@joodsmonumentarnhem.nl.

Peter Jetten
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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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• 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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Rijkerswoerd Springt op Koningsdag 2022

‘Ik heb al één ding verkocht!’ Een 
meisje komt blij roepend langs 

gerend, wanneer ik het terrein 
van Samen Sterk Rijkerswoerd 
op loop. Het parkeerterrein is al 
helemaal ingericht voor de evene-
menten en activiteiten van die dag. 
Het staat vol met klim-, spring-, 
draai- en vliegapparaten. Er is zelfs 
een levensgroot tafelvoetbalspel 
klaargezet. Langs het hek van het 
voetbalveld staat een kleurige 
rij kraampjes waar kinderen hun 
waren te koop aanbieden. Op het 
grasveld naast het buitensportter-
rein zijn al de eerste kleedjes neer-
gelegd waar ook de meest kleurige 
handel is uitgestald die kinderen die 
dag hopen te verkopen. Naast het 
terras wordt onder een afdak de dis-
co opgebouwd die de dag van muziek 
zal gaan voorzien.

Geopend door de wethouder
Om een uurtje of elf wordt in de 
aula van het sportcentrum een korte 
presentatie gehouden die de inmid-
dels tweejarige ontstaansgeschiede-
nis van het Ontmoeten, Bewegen, 
Speelplein vertelt. Ook worden de 
vele sponsoren genoemd en bedankt 
zonder wie dit plein er niet gekomen 
was. Vervolgens gaan we naar buiten 
en wordt het Ontmoeten, Bewegen, 
Speelplein officieel geopend door 
wethouder Jan van Dellen. Dit is 
tevens het start van de activiteiten 
van die dag. Er is een balletdemon-
stratie, verzorgd door Balletschool 
Rijkerswoerd en er is muziek. Ook de 
al eerder genoemde spring- en
klimapparaten worden door vele 
kinderen met plezier in gebruik geno-
men. En het was goed eten en drin-
ken in het zonnetje op het terras.

Een paar weken later spreken we 
met Dick van Kleef, een van de ini-
tiatiefnemers en organisatoren van 
Rijkerswoerd Springt. ‘De bedoeling 
van het event was om de viering van 
Koningsdag in de wijk te combineren 
met de opening van het Ontmoeten, 
Bewegen, Speelplein,’ legt Dick uit. 
‘Maar het was ook de bedoeling tege-
lijk de mensen (hernieuwd) kennis 
te laten maken met het Samen Sterk 
Rijkerswoerd centrum waar, behalve 
allerlei sportactiviteiten, ook het 
wijkcentrum is gevestigd.’

Terugkijken
Terugkijkend kan gesteld worden dat 
de kinderen hebben genoten van alle 
activiteiten die waren georganiseerd 
tijdens Rijkerswoerd Springt op 27 
april. De volwassenen hebben ook 
kunnen genieten van het terras en 
de muziek, terwijl hun kroost druk 
bezig was met klimmen en springen 
in de speeltuin of bij het minivoet-
baltoernooi. Er is goed verkocht op 
de kraampjes en kleedjesmarkt, waar 
ook het wijkplatform, Stadslandbouw 
Mooieweg en de werkgroep Groen 
in de Wijk zich presenteerden. De 

dag was een mooie totaalervaring, 
aangeboden door het wijkplatform, 
het Sportbedrijf, samen met Team 
Leefomgeving RKV.

Nieuwe ideeën
Het Ontmoeten, Bewegen, Speelplein 
is vrij toegankelijk en is momen-
teel open van maandag tot en met 
zaterdag van 8 uur ’s morgens tot 11 
uur ’s avonds. Er wordt samen met 
Sportkaart Arnhem gewerkt aan een 
app die de mogelijkheden van de 
verschillende toestellen uitlegt en 
waarmee je je eigen progressie kunt 
vastleggen. Er wordt ook gewerkt 
aan een soort begeleider. ‘We willen 
er nog naar toe dat het plein ook 
zondags open is,’ gaat Dick verder. 
Met de ervaringen van dit jaar zal 
Koningsdag volgend jaar misschien 
iets ander georganiseerd worden als 
dit jaar. Wellicht met een grotere 
kleedjesmarkt en een wat uitgebrei-
der podiumprogramma. Er volgt nog 
een uitgebreide evaluatie.

‘Suggesties en ideeën voor Konings-
dag en activiteiten door het jaar 
heen zijn absoluut welkom, ook 

mensen die willen meewerken 
natuurlijk,’ besluit Dick. Aan-
melden en voorstellen kunnen 
via het contactformulier op de 
site van het wijkplatform op 
rijkerswoerd.net.

Frans Lommen
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Vogels in Waterrijk

Heeft u de afgelopen tijd bij een 
wandeling door Waterrijk wel 

eens de koekoek gehoord?
Zijn aanwezigheid zou wel eens te 
maken kunnen hebben met die van 
een andere vogel, een veel kleiner 
vogeltje nog wel. In het nest dat 
dit vogeltje maakt, een komvormig 
bouwsel tussen rietstengels, legt 
moeder koekoek maar wat graag haar 
ei. Het kleine vogeltje brengt het 
koekoeksjong groot, de eigen eieren 
van moeder kleine karekiet brengen 
in dit nest geen nageslacht voort. 
Iets om even bij stil te staan als u het 
vertrouwde koekoeksgeluid hoort. 
Misschien kent u trouwens ook wel 
het geluid van man kleine karekiet, 
een staccato gezongen ‘krr-krr-
kiet-kiet-kiet’, vaak klinkend vanuit 
rietkragen.

LV

82

foto: Rob Zweers

Zingcafé

Samen zingen gebeurt overal. In 
Engeland in de pubs, in de USA bij 

de kapper (barber shop), in de ker-
ken en overal op de wereld langs de 
voetbalvelden wordt, soms luidkeels, 
samen gezongen. Samen zingen geeft 
een gevoel van erbij horen en gezel-
lig ontspannen samenzijn. Zingen 
is goed voor je ademhaling, voor je 
bloedvaten en het helpt tegen stress.

Fonetisch meezingen
Op een vrijdagmiddag bezoek ik 
een groep zanglustigen van diverse 
pluimage die zich verzamelt bij de 
Petersborg aan de Slochterenweg. 
Ze komen daar om, onder leiding 
van Adriana Jens van de Stadscom-
pagnie, die middag samen zingend 
door te brengen. Adriana begint met 
wat inleidende oefeningen waar ik, 
aanvankelijk wat aarzelend, ook 
aan meedoe. We zingen karaoke 
stijl, dat wil zeggen, Adriana speelt 
begeleidende muziek af, terwijl wij 
de songs oefenen met behulp van de 
teksten op papier die ze uitdeelt. 
Het is een afwisselend repertoire, 
met pop muziek, Hollandse Schla-
gers en sfeerliedjes. ‘De taal is 
geen probleem,’ zegt Adriana. ‘Je 
kunt gewoon fonetisch meezingen.’ 
Het zijn veel verschillende liedjes, 
vanuit alle windstreken, soms rond 
een bepaald thema, zoals vandaag 
rond de lente, legt ze uit. De deelne-
mers brengen ook zelf titels aan en 
wie kan en durft, leert een tweede 
stem. ‘Muziek gaat recht je ziel in, 
het raakt je hart en je wordt er blij 
van,’ stelt Adriana. Het plezier is dan 
ook van de gezichten af te lezen. Er 
wordt uit volle borst gezongen en 
geswingd. Het enthousiasme werkt 
werkelijk aanstekelijk! 

Vrijheid, blijheid
In de pauze spreek ik een paar deel-
nemers. De dames waarmee ik spreek 
zijn al enige tijd bekend met de acti-
viteiten van SWOA en deden bijvoor-
beeld al langer mee met tekenen, 
toen ze een keer hoorden zingen 
en zijn gewoon mee gaan doen. Dat 
beviel - en bevalt - heel goed, wordt 
mij verzekerd. Het is laagdrempelig, 
geeft ontspanning. Het is vrijheid, 

blijheid en schept geen verplichtin-
gen, je hoeft geen lid te worden of 
zo. Er schuiven ook wel mensen aan 
vanuit de dagbesteding. En sommigen 
nemen ook deel aan de Zingcafés op 
andere locaties. Ze maken er een 
dagje van en nemen de gelegenheid 
te baat om dan gezellig bij te kletsen 
met een kopje koffie erbij.

Aanmelden
Na afloop praat ik nog even bij met 
Adriana zelf. Ze vertelt dat Stads-
compagnie vóór de coronacrisis al 
vanaf 2015 laagdrempelige koorbij-
eenkomsten en optredens organiseer-
de om bijvoorbeeld mensen die de 
hele dag thuis zaten afwisseling te 
bieden. Iets waar ze blij van worden. 
Zo konden we bijdragen aan zinge-
ving, ‘zing-geving dus,’ voegt ze er 
lachend aan toe.
Tijdens de coronacrisis werd een 
nieuwe online zingactiviteit ontwik-
keld (het Zoom Zingcafé). Samen 
met SWOA is in september een proef 
begonnen met de ‘live’ Zingcafés. 
Die zijn nu al op vier locaties. Ze is 
benieuwd of er ook in Rijkerswoerd 
belangstelling is voor het organiseren 
van een Zingcafé, of misschien voor 
een enkele meezingmiddag of een 
‘Zing Bingo’. Belangstellenden voor 
een Zingcafé in Rijkerswoerd kunnen 
zich melden bij Adriana via: info@
stadscompagnie.nl.

Frans Lommen

Ingezonden brief

Op Koningsdag was ik bij de kleed-
jesmarkt in het winkelcentrum. 

Ik was samen met mijn vriendin 
spulletjes aan het verkopen, maar de 
handhaving kwam tegen de ouder van 
mijn vriendin zeggen dat je eigen-
lijk een vergunning moest hebben 
om te verkopen en een vergunning 
kost geld. Gelukkig mochten we wel 
blijven zitten, maar volgend jaar 
mogen we niet meer verkopen bij 
het winkelcentrum. Terwijl het zo’n 
mooie traditie is! Ik vind dat we er 
wat tegen moeten doen en misschien 
kunnen we dit samen. Als heel veel 
mensen een mailtje sturen naar Team 
Leefomgeving van Rijkerswoerd helpt 
dat misschien. Dit is het e-mailadres: 
RKV@leefomgevingarnhem.nl.

Hartelijke groet,
Lente Wisse (11 jaar)

SWOA Project 
Levensboek bestaat 
alweer 10 jaar!

Kort geleden vierden we met de 
vrijwilligers het 10-jarig bestaan 

van ons mooie project Levensboek. 
In die 10 jaar zijn er maar liefst 130 
boeken geschreven! Zoveel boeken 
vol met herinneringen, prachtige 
verhalen en bijpassende foto’s voor 
de vertellers zelf, maar ook zeker 
voor de familie en vrienden van de 
vertellers. Onbetaalbaar en dat alle-
maal dankzij onze vrijwilligers die 
de verhalen hebben opgeschreven en 
gebundeld in een boek.
Vind jij het zelf ook leuk om te 
schrijven, kun je goed luisteren en 
gun je het een oudere in Arnhem 
om zijn of haar verhaal op papier 
te krijgen? Meld je dan nu aan als 
vrijwilliger via vrijwilliger@swoa.nl 
of bel naar 026 327 22 66 voor meer 
informatie. Wie weet, maak jij boek 
nummer 131!
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Vogels in Waterrijk

In de negentiende eeuw verdween 
deze soort als broedvogel uit 

ons land, de laatste jaren duiken 
er op steeds meer plekken in ons 
land opnieuw exemplaren op. 
Vanaf april-mei trekt hij namelijk 
vanuit winterverblijf Afrika naar 
de broedgebieden rond de Middel-
landse Zee, waarbij soms vogels 
‘doorschieten’ naar Nederland 
en andere Noordwest-Europese 
landen. De ralreiger heeft een 
grotendeels zacht perzik-oranje 
verenkleed, met gele poten en 
grijze snavel met zwarte punt. 
In vlucht vallen de geheel witte 
vleugels op (verborgen onder de 
schouderveren als hij zit) die de 
vogel dan een totaal ander uiter-
lijk geven.

LV

83

foto: Rob Zweers

Nieuw concept Voedselbank
Arnhem-Zuid

Voedselbanken verstrekken verkre-
gen voedsel gratis aan de armste 

mensen in Nederland en doen dat 
uitsluitend met vrijwilligers. ‘Er is 
niemand die geld of wat dan ook 
verdient aan of bij de voedselbank, 
de vrijwilligers krijgen zelfs geen 
vrijwilligersbijdrage.’ Aan het woord 
is Theo Duivesteijn, coördinator 
van de Voedselbank Arnhem-Noord. 
Hij en Jos Silvertand, die de Voed-
selbank Arnhem-Zuid coördineert, 
zijn aangeschoven om informatie te 
verstrekken over het reilen en zeilen 
van de voedselbank en uit te leggen 
waarin de vestiging Arnhem-Zuid aan 
de Overmaat verschilt van de andere 
vestigingen.

Er zijn 15 uitgiftelocaties van waaruit 
ongeveer 1300 gezinnen in Arnhem 
en omgeving worden voorzien van 
voedsel. ‘Je kunt rustig stellen dat 
de voedselbank in Arnhem zo’n 3000 
monden voedt,’ voegt Jos er aan toe. 
Om gebruik te mogen maken van 
de voedselbank moeten de klanten 
wel aan een paar criteria voldoen. 
Het gaat om mensen die onder het 
bestaansminimum leven. De selec-
tie wordt niet door de voedselbank 
gedaan, maar door instanties als 
Schuldhulpverlening of de Gemeen-
telijke Sociale dienst. Van de klanten 
stroomt jaarlijks zo’n 50% uit en er 
komen er ook ongeveer evenveel 
weer bij. Tegenwoordig maken ook 
gevluchte Oekraïners gebruik van de 
voedselbank, dat wil zeggen, zolang 
ze nog geen leefgeld ontvangen.

Vrijwilligers
Het voedsel dat verstrekt wordt is 
allemaal geschonken. Dat is tegen-
woordig wel wat lastiger geworden, 
omdat supermarkten zelf zijn begon-
nen etenswaren die ‘aan de datum’ 
zijn zelf goedkoop te verkopen. 
Al het eten dat uitgereikt wordt is 
veilig en vers, dus niets is over de 
houdbaarheidsdatum. De voedsel-

bank werkt zo ook nog eens mee om 
verspilling van voedsel tegen te gaan. 
Er zijn zelfs een tweetal bakkers die 
speciaal voor de voedselbank bakken 
en het brood gratis aanbieden. De 
locaties, de auto’s en de volledige 
inrichting van de locaties zijn ver-
worven door sponsoring van andere 
bedrijven. Het leger van vrijwilli-
gers heeft altijd plaats voor nieu-
we mensen in een breed scala aan 
functies: winkel, magazijn, vervoer, 
fondsenwerving, coördinatie en noem 
maar op. Ze werken gemiddeld 1 à 
2 dagdelen per week. Momenteel is 
er dingend behoefte aan vrijwilligers 
die gedurende minimaal één dagdeel 
een zelfstandig werkend team bege-
leiding geven.

Voedselbank Arnhem-Zuid 
Wat er zo anders is aan de locatie 
op de Overmaat in vergelijking met 
de andere uitgiftelocaties is dat de 
klanten hier geen vast pakket aan 
levensmiddelen krijgen, maar samen 
met een medewerker door de winkel 
lopen en aanwijzen welke producten 
ze willen hebben. Die worden daarna 
door de medewerker in een winkel-
wagentje gedaan. De keuze is vrij. 
‘Alleen vandaag krijgt iedereen een 
salade mee, want daar hebben we er 
zo veel van,’ vertelt Jos.

‘Op den duur krijg je een band met 
je klanten,’ zeggen beide heren. Op 
de vraag of er ook mensen zijn die 
misbruik maken, wordt ontkennend 
geantwoord. Daarvan is sprake bij 
nog geen 1% van de bezoekers. ‘Wij 
mogen niet oordelen en daar zijn wij 
ook niet voor,’ voegt Jos toe. ‘Wij 
krijgen energie van dit werk en de 
mensen zijn dankbaar,’ besluit Theo. 
‘En daar doen we het voor.’ Meer 
weten? www.voedselbankarnhem.nl 
of stuur een e-mail naar vacatures@
voedselbankarnhem.nl.

Frans Lommen

Ideeënmakelaars, 
jouw idee en een 
fijnere wijk

Betere en leukere wijken dankzij 
jouw idee? Ideeënmakelaars Arn-

hem denken graag met je mee.

Als bewoner kun je gebruik maken 
van de gratis diensten van Ideeën-
makelaars Arnhem. We kunnen je in 
verbinding brengen met organisaties, 
of inwoners met soortgelijke initia-
tieven, helpen met het vinden van 
mogelijkheden en middelen en kijken 
met een creatief oog mee.

Dus heb je een goed idee om Arnhem 
mooier, leefbaarder of veiliger te 
maken, maar weet je niet waar te 
beginnen? Of ben je al een eind op 
weg met je initiatief of organisatie? 
De Ideeënmakelaars helpen je graag! 
We worden gefaciliteerd door de 
Gemeente Arnhem en denken geheel 

kosteloos met je mee. Zo kunnen 
we samen jouw idee tot een succes 
maken, en wordt Arnhem een stukje 
mooier.   
Neem contact op met de Ideeënma-
kelaars! 
Bel: 06 81 18 52 34 

of stuur een e-mail naar: info@
ideeenmakelaarsarnhem.nl.
Je kunt ook kijken op: www.ideeen-
makelaarsarnhem.nl.
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Op dinsdagavond 28 juni is het 2e 
Wijkklimaatcafé in de Hooijmaat 

bij stadsboerderij de Korenmaat. Als 
bewoner van Rijkerswoerd ben je 
van harte welkom om te praten over 
groen in de wijk en het verduurza-
men van je woning. Aan stamtafels 
kan je in gesprek met buurtgenoten 
en experts over thema’s als aard-
gasvrij wonen en het vergroenen 
van tuinen, daken en de openbare 
ruimte. Tijdens deze gezellige avond 
willen organisatoren Arnhem Klimaat-
bestendig, Arnhem AAN en gemeente 
Arnhem samen met bewoners kijken 
hoe de wijk groener, energiezuiniger 
en mooier kan worden.

Het wordt warmer, droger én natter
Het klimaat verandert en dat merken 
we. Misschien is het je opgevallen 
dat je de laatste jaren vaker de tuin 
moet sproeien vanwege droogte, of 
dat regenwater lang op straat blijft 
staan door het toenemende aantal 
hoosbuien. Ook zijn er steeds vaker 
hittegolven. Hoogste tijd voor actie. 
Moeilijk? Valt mee. Zo hebben bewo-
ners in de Mahatma Gandhistraat 
tegels gewipt en klimplanten langs de 
schuttingen geplant. 
Door stenen in (voor)tuinen te ver-
vangen door groen, heb je minder 
last van hitte en stroomt schoon 
regenwater niet onnodig in het riool. 
Met het afkoppelen van de regenpijp 
en hemelwater op te vangen in de 
tuin of een regenton, kun je in tijden 
van droogte de planten watergeven 

zonder schaars drinkwater te ver-
spillen. Tijdens het Wijkklimaatcafé 
maak je kennis met je buren en 
mooie groene initiatieven in Rijkers-
woerd. Ook krijg je antwoorden op je 
vragen over bijvoorbeeld het aanleg-
gen van een groen dak, het gebruiken 
van regenwater en subsidies.
 
Terug naar de tekentafel
Tijdens het Wijkklimaatcafé kom je 
alles te weten over hoe de wijk tot 
stand is gekomen. In het gesprek met 
een van de ontwerpers kan je als 
bewoner aangeven of de ideeën van 
toen zijn uitgekomen en wat je liever 

Praat mee over een mooier Rijkerswoerd

anders zou zien. De input die bij het 
Wijkklimaatcafé wordt verzameld 
komt onder andere in de Wijkgroena-
genda. De Gemeente Arnhem heeft 
deze agenda al met verschillende 
wijken opgesteld en nu is Rijkers-
woerd aan de beurt! In de Wijkgroe-
nagenda staan concrete ideeën en 
plannen voor meer vergroening in 
de wijk. Meer weten? Ga naar www.
arnhem.nl/wijkgroenagenda.

Aardgasvrij en energiezuinig wonen
Door je huis goed te isoleren en het 
aanschaffen van zonnepanelen, kan 
je veel geld besparen op je ener-
gierekening. Bovendien voorkom je 
daarmee verdere klimaatverande-
ring en draag je bij aan een betere 
wereld. Tijdens het Wijkklimaatca-
fé Rijkerswoerd is er daarom ook 
aandacht voor energiebesparing en 
aardgasvrij wonen met een inspire-
rend voorbeeld uit de wijk. Uiteraard 
onder het genot van een hapje en 
een drankje. Kortom een leuke en 
informatieve avond in het gezelligste 
café in de buurt.

Bezoekinformatie
Donderdag 28 juni 2022
Inhoudelijk programma:
19:30 – 20.45 uur
(inloop vanaf 19.00 uur)
Boerderijcafé De Hooijmaat  
Marius van Beeklaan 5
Toegang gratis

Bert Roete, projectleider
Arnhem Klimaatbestendig



- 20 - het woerdje

B E Z O R G E R S  (v/m)

Gevraagd voor wijkblad Het Woerdje

A D M I N I ST R A T E U R  (v/m)

H O O F D R E D A C T E U R  (v/m)



het woerdje - 21 - 

Activiteitenkalender
elke maandag  Sjoelen ‘t Pluspunt 10.00 - 12.00 uur
elke maandag  Inloopmiddag Hooijmaat Hooijmaat 14.00 - 16.00 uur
elke dinsdag  GymFit Actief 45+ Gymz. Kempenaer 19.30 - 21.00 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  Inloopmorgen Stadslandbouw Mooieweg 17  11.00 - 12.00 uur
elke vrijdag  Klaverjassen ‘t Pluspunt 19.30 - 23.00 uur

JUNI
zaterdag  25 + 26 Landelijk atelier weekend (zie pagina 5) Den Uylsingel 11.00 - 17.00 uur
dinsdag 28 Wandel je Fit Hooijmaat 13.30 - 15.30 uur
dinsdag 28 2de Wijkklimaatcafé (inloop vanaf 19.00 uur) Hooijmaat 19.30 - 20.45 uur

JULI
vrijdag 1 Kinderdisco 6+, kosten € 1 Kemphaan 19.00 - 21.00 uur
zaterdag 2 Zelfoogstdag Stadslandbouw Mooieweg Mooieweg 17  13.00 - 15.00 uur 
zaterdag 2 Tweedehands Zomervakantiebeurs EBdR 13.00 - 15.00 uur
maandag 4 Wijkplatformoverleg SWR 20.00 - 22.00 uur
zaterdag 16 Zelfoogstdag Stadslandbouw Mooieweg Mooieweg 17  13.00 - 15.00 uur
vrijdag 22 Summerparty 8 t/m 13 jr, kosten € 1 Kemphaan 19.00 - 21.00 uur
zaterdag 30 Zelfoogstdag Stadslandbouw Mooieweg Mooieweg 17  13.00 - 15.00 uur

AUGUSTUS
dinsdag 9 Wandel je Fit Hooijmaat 10.00 - 12.00 uur
zaterdag 13 Zelfoogstdag Stadslandbouw Mooieweg Mooieweg 17  13.00 - 15.00 uur
maandag 15 Wijkplatformoverleg SWR 20.00 - 22.00 uur
dinsdag 23 Wandel je Fit Hooijmaat 10.00 - 12.00 uur
zaterdag 27 Zelfoogstdag Stadslandbouw Mooieweg Mooieweg 17  13.00 - 15.00 uur

SEPTEMBER
dinsdag 6 Wandel je Fit Hooijmaat 10.00 - 12.00 uur
zaterdag 17 Kinderkledingbeurs EBdR 12.00 - 14.00 uur
zaterdag 10 Zelfoogstdag Stadslandbouw Mooieweg Mooieweg 17  13.00 - 15.00 uur
dinsdag 20 Wandel je Fit Hooijmaat 10.00 - 12.00 uur
vrijdag 23 Tienerparty 10 t/m 13 jr, kosten € 1 Kemphaan 19.00 - 21.00 uur
zaterdag 24 Zelfoogstdag Stadslandbouw Mooieweg Mooieweg 17  13.00 - 15.00 uur
maandag 26 Wijkplatformoverleg SWR 20.00 - 22.00 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).

Vogels in Waterrijk

Kenmerkend voor deze vogel zijn 
de sikkelvormige vleugels. De 

vogel is bijna geheel donker. In 
vlucht, vaak in groepjes, wisselen 
snelle, diepe vleugelslagen en lange 
zweefvluchten elkaar af. Hij bouwt 
zijn nest in gebouwen, onder een 
dakgoot, achter een regenpijp of in 
een gat in de muur. De gierzwaluw 
is gespecialiseerd in het vangen van 

insecten in volle vlucht. Daarvoor 
zoekt hij meestal de luchtlagen op 
die op dat moment de meeste insec-
ten bevatten, en dat kan best een 
flinke hoogte zijn. Voor zijn jongen 
verzamelt hij tot wel enkele honder-
den insecten per keer in een voed-
selbal, die vervolgens aan de jongen 
wordt gevoerd.

LV
foto: Rob Zweers
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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

Stadslandbouw Mooieweg
Mooieweg 17

GEMEENTE ARNHEM
Loket Zuid (voorlopig gesloten!) 
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
zie ook pagina 23
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 a.i.
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
vidw@rijkerswoerd.net

Werkgroep Cultuur
cultuur@rijkerswoerd.net

Werkgroep Duurzaam
duurzaam@rijkerswoerd.net

Werkgroep Groen
groen@rijkerswoerd.net

Werkgroep Hondenbezit
hondenbezit@rijkerswoerd.net

Werkgroep Veilig in de Wijk
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 en aan-
spreekpunt binnen de werkgroepen 
onze website www.rijkerswoerd.net 
- de wijk - werkgroepen.

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
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
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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

Collecteweek
Jerome Damey
Foundation

Ook dit jaar komen vrijwilligers 
van de Jerome Damey Foundation 

tussen 4 en 9 juli weer met de collec-
tebus bij u langs voor de basisschool 
in Zuid-Guinee. Onze vrijwilligers 
lopen elk jaar met veel enthousias-
me in de wijk Rijkerswoerd. Vorig 
jaar was het nog met een ‘bus op 
een stokje’, maar gelukkig zijn de 
coronaregels zo goed als verdwenen. 
Dit maakt het collecteren ook weer 
een stukje leuker. Veel wijkbewoners 
gaan immers graag een praatje met 
onze collectanten aan en daar is nu 
meer ruimte voor.

Op maandagmiddag 16 mei was de 
eerste inloopmiddag in Boerde-

rijcafé De Hooijmaat. Een beschei-
den gezelschap deelnemers had het 
noodweer getrotseerd om, onder het 
genot van een kop koffie of thee, de 
middag gezellig met elkaar door te 
brengen. Na een kort voorstelrondje 
kwam direct een geanimeerd gesprek 
op gang. Er werd van alles bespro-
ken. Hobby’s of waar in Rijkerswoerd 
je woont waren onder andere de 
onderwerpen, maar vooral de reden 
om naar de inloopmiddag te komen 
werd besproken. Voor aanspraak en 
de gezelligheid, waren veel gehoorde 
redenen om elkaar te willen ontmoe-
ten. Men vond ook dat de lage drem-
pel voor deelname, niets is verplicht, 
alles kan, een belangrijke reden was.

De reis naar De Hooijmaat was voor 
niemand een probleem. Eén van 
de dames was gebracht door haar 
Auto-Maatje, die trouwens ook 
gezellig de hele middag aanwezig 
bleef. En na afloop was iedereen het 
er over eens: volgende week komen 
we weer!  Dat zouden meer mensen 
moeten doen! De inloopmiddagen 
zijn iedere maandagmiddag van 14.00 
uur tot 16.00 uur. Wil je meer weten? 
Kijk op www.dehooijmaat.nl of www.
rijkerswoerd.net/nieuws of in Het 
Woerdje nummer 3 van dit jaar.

Frans Lommen

Inloopmiddagen 
De Hooijmaat
van start




