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Plantenruilkastjes

21

Misschien kent u het plantenruilkast-
je voor het winkeltje bij de Koren-
maat wel. Er zijn er nu meer in de 
wijk.

Samenwerking 
Stadslandbouw en 
wijkplatform

5

Het Wijkplatform Rijkerswoerd en 
Stadslandbouw Mooieweg hebben na 
gezamenlijk overleg besloten een 
intensieve samenwerkingsovereen-
komst aan te gaan.

AED’s in de wijk

15

Marcel van Draanen coördineert de 
verspreiding van de AED’s in de wijk. 
Wist u dat de eerste zes minuten 
cruciaal zijn bij een hartfalen? 
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Samenwerking Stadslandbouw en Wijkplatform een feit

Het Wijkplatform Rijkerswoerd en 
Stadslandbouw Mooieweg hebben 

na gezamenlijk overleg besloten een 
intensieve samenwerkingsovereen-
komst aan te gaan.
De overeenkomst waarvan de tekst 
op de sites van beide organisaties 
integraal te vinden is, werd na goed-
keuring in het platformoverleg van 
25 mei reeds op 2 juni jongstleden 
door beide partijen ondertekend. 
Zie www.rijkerswoerd.net of www.
stadslandbouwmooieweg.nl voor de 
complete tekst van de overeenkomst.

Twee organisaties
Het Wijkplatform Rijkerswoerd 
behartigt de belangen van de wijk 
en haar bewoners en regisseert en 
organiseert activiteiten in en voor 
Rijkerswoerd. Het is tevens een over-
koepelend orgaan voor een aantal 
werkgroepen die actief zijn in de 
wijk. Daarbij beheert het platform 
de financiën en subsidies die hiermee 
samengaan.
Stadslandbouw Mooieweg is een 
project dat voorziet in akkerbouw, 
fruitteelt, plukbloemen, een perma-
cultuurtuin, kruidentuin, tropische 
kas en een wilde bloemenweide. Zij 
levert groente en fruit aan de voed-
selbank en beheert een stuk grond 
aan de Mooieweg.
Beide partijen zijn afhankelijk van 
(eventuele) subsidies en giften 
en bovenal van de inzet van vele 
enthousiaste vrijwilligers. 

Samen meerwaarde
Door samen op te trekken - beide 
organisaties benadrukken dat het 
beslist geen fusie is - worden beide 
sterker. In de samenwerkingsovereen-
komst staat te lezen dat ze gebruik 
gaan maken van elkaars expertise, 
vrijwilligers, accommodaties en 
financiën. Men zal beter in staat zijn 
de wijkbewoners te bereiken en zor-
gen voor meer ‘samen-gevoel’ in de 
wijk. Ook zal het mogelijk zijn meer 
verschillende en nieuwe activiteiten 
aan te bieden.
Het Wijkplatform Rijkerswoerd heeft 
aangekondigd te gaan investeren in 
de infrastructuur van Stadslandbouw 
Mooieweg. En omgekeerd zal de 
accommodatie van de Stadslandbouw 
gratis ter beschikking zijn van het 
wijkplatform. 

Plannen
Naast de verbouwing aan de Mooie-
weg die gepland gaat worden, zal 
een groep vertegenwoordigers van 
beide partijen een overzicht samen-
stellen van huidige en nieuwe acti-
viteiten die nu mogelijk worden. 
Binnenkort worden daarover plan-
nen gemaakt. We houden jullie op 
de hoogte dus houd de media in de 
gaten!

Dit artikel is ook te vinden op
www.rijkerswoerd.net/downloads/ 
en www.stadslandbouwmooieweg.nl.

In de buurt Peppelenwei en Draai-
weide is door Wijkplatform Rijkers-
woerd en Stadslandbouw Mooieweg 
de bestaande plantenbak voorzien 
van nieuwe beplanting. De bak wordt 
door een bewoner geadopteerd, wat 
inhoudt dat deze regelmatig natte 
voetjes krijgt en van onkruid wordt 
ontdaan.

Kortom de wijkbewoners kunnen 
weer tegen een bloemenzee aankij-
ken en hopen dat de rest nu ook wat 
meer aandacht krijgt en behoudt. 
Want uiteindelijk gaat het ook om 
leefgenot in de buurt.

Frans Lommen

Nieuwe beplanting
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Over de uitslag wordt
niet gecorrespondeerd.

Medewerkers van wijkblad
het woerdje en hun familieleden

zijn uitgesloten van inzending.

Beeldpuzzel

Elke minirebus vraagt om een eigen aanpak. De stand en de klank van de letters zijn hierin zeer
bepalend, deze aanwijzingen kunnen een onderdeel zijn van het te vinden woord. Breng de

gevonden woorden over naar het diagram op pagina 11. De oplossing vind je onder de pijl.
Veel succes, Hetty

2. 3.

5.

1.

6. 7.

8.

9.

Inleveren
U kunt de oplossing van de puzzel  uiterlijk VRIJDAG 7 OKTOBER inleveren 

in de WITTE brievenbus 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 waardebon 
ontvangt. Bij 50 of meer goede inzendingen worden twee winnaars geloot.

4.

Het diagram staat op pagina 11.



- 8 - het woerdje

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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Column
Piketpaal

We zijn als mensen ook maar 
gewoon kuddedieren die met een 
zekere pikorde leven. Mensen die 
behoefte hebben aan duidelijke 
kaders waarbinnen het (sociale) 
leven zich afspeelt. Geen verrassin-
gen, lekker veilig, zeker en duide-
lijk.
Of je nu in een team werkt en nieu-
we collega’s krijgt, of dat er in de 
buurt nieuwe bewoners komen… Er 
is toch altijd zo’n moment waarop 
de onderlinge verhoudingen weer 
even herijkt worden. De kaarten 
worden opnieuw geschud.
Een voordeel van even weg zijn uit 
die kaders is dat je bij terugkomst 
zelf opnieuw en fris naar die kaders 
kijkt. Waarom doen we de dingen 
die we doen? En waarom op die 
manier? Waar zijn we eigenlijk van? 
Wie bepaalt hier eigenlijk wat?
Uitgangspunten van waaruit je je 
eigen leven vormgeeft, daar ga je 
grotendeels helemaal zelf over. 
Maar samenwerken en samenleven 
dwingen je toch je te verdiepen 
in hoe de ander denkt en leeft. 
Doorgaans ben ik redelijk geïnte-
resseerd in wat de ander drijft. 
Ik heb altijd het idee dat mensen 
intrinsiek gemotiveerd moeten zijn. 
Inmiddels weet ik dat er ook men-
sen zijn die veel dingen gewoon 
prima vinden. Tevreden zijn, geen 
veranderingen nodig achten, hun 
gangetje gaan.
Maar juist daar – waar je niet te 
veel last wil hebben van of niet 
al te afhankelijk wil zijn van een 
ander – kan je het best maar de 
eigen ruimte afbakenen. Of dat je 
het speelveld, de kaders waarbin-
nen anderen hun eigen gang kunnen 
gaan, afzet. Piketpaaltjes zijn er 
niet voor niets. Al was het maar 
om paal en perk te stellen aan die 
verrassende, grote boze wereld om 
ons heen.

Pactrick

Kom meezingen bij gospelkoor Desire

Wij zijn gospelkoor Desire en zin-
gen gospel omdat het heerlijk 

positieve muziek is met een mooie 
boodschap die ieder mens, gelovig 
of niet, in het hart kan raken. We 
zingen onze prachtige liedjes onder 
leiding van een enthousiaste dirigent 
en een gedreven pianiste. We zingen 
tot 4- à 5-stemmig en sommige num-
mers met eigen solisten. We treden 
meerdere malen per jaar met veel 
plezier op bij verschillende gelegen-
heden.

We repeteren elke woensdagavond in 
een aantrekkelijke ruimte in Verzor-
gingshuis Heijendaal, dicht bij de 
Utrechtseweg.
De Mp3-bestanden met ingezongen 
liedjes vergemakkelijken het oefenen 
van de liedjes thuis. Desire is daar-
naast ook een gezellig koor, waarin 
iedereen zich thuis kan voelen. Ons 
koor staat open voor iedereen die 
zelf de kracht en schoonheid van 
deze muziek wil ervaren. Zin om mee 
te zingen? Neem dan gerust contact 
met ons op via info@gospelkoordesi-
re.nl, gospelkoordesire.nl of op 06 22 
11 26 40 en kom een keer meezingen.

Het liefst zingt hij vanuit de top 
van een struik, zodat je hem kunt 

zien en horen tegelijk. Erg opvallend 
is zijn uiterlijk niet, maar des te 
boeiender is zijn zang. Zijn liedjes 
bestaan uit snelle, schelle en zeer 
gevarieerde riedeltjes.

Ondanks zijn naam is de grasmus niet 
nauw verwant aan de huismus. De 
‘familie’ van de grasmussen is vooral 
een in het zuiden van Europa en in 
Afrika voorkomende groep vogels. 
Hiervan heeft de grasmus veruit het 
grootste verspreidingsgebied. ‘Onze’ 
grasmussen zitten voornamelijk in 
de westelijke Sahel. Ze trekken vaak 
‘s nachts. Ze verlaten ons land in 
augustus en september en keren van 
half april tot half mei terug.

LV

Vogels in Waterrijk

85

Foto: Rob Zweers

Rectificatie

In het boekje ‘Fiets en wandelroute 
Kunst & cultuur’ dat kort geleden bij 

alle inwoners van de wijk is bezorgd, 
is een fout geslopen. Op pagina 28 
had bij de foto moeten staan dat 
deze achterkant is ontworpen door 
Petra van Putten. Zijn won daarmee 
de 1ste prijs in de categorie boven de 
18 jaar. 

Iris Maaswinkel heeft het winnende 
ontwerp van de voorkant gemaakt 
(helaas geen foto).
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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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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

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

De juiste oplossing van de puzzel in het woerdje nummer 4 is: Z O N N E W E N D E 

De winnaar is mevr. A. Mosterd, Emily Brontësingel

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

Jarenlang heeft de bekende groene 
brievenbus van het Wijkplatform 

Rijkerswoerd en Het Woerdje op 
verschillende plekken in het winkel-
centrum gestaan. U kon er uw post 
in kwijt voor het wijkplatform en 
voor Het Woerdje. Niet in de laatste 
plaats was de brievenbus dé plek om 
oplossingen van de maandelijkse puz-
zel uit de wijkkrant in te leveren en 
laatst nog kon u er de enquêteformu-
lieren betreffende de communicatie 
in uw wijk deponeren. Die jaren van 
trouwe dienst waren op het laatst de 
brievenbus echt wel aan te zien en 
dus werd het tijd voor een nieuwe.

De nieuwe brievenbus voor het wijk-
platform en voor Het Woerdje, in het 
wit en voorzien van het huidige logo, 
heeft sinds kort een plekje gekregen  
bij de Jumbo in het winkelcentrum.
U kunt er al uw post voor zowel het 
wijkplatform als voor het wijkblad in 
kwijt. 
Laat ons gerust weten wat u van de 
nieuwe brievenbus vindt!

Nieuwe brievenbus op zijn postKunstcafé: welke 
hoed past bij u?

Hoedenontwerpster Elisabeth de 
Meulmeester verzorgt op dins-

dag 4 oktober in het Wijkcentrum 
Rijkerswoerd een presentatie over 
de geschiedenis en het ambacht van 
hoeden maken. Welke technieken 
zijn daarbij nodig? Is er etiquette hoe 
hoeden te dragen? Welke hoed staat 
het best bij welke gezichtsvorm en 
is passend bij de persoonlijkheid? De 
muziek wordt deze ochtend verzorgd 
door Vocaal Ensemble ‘Afternoon 
Delight’. Om deze ochtend extra 
feestelijk te laten verlopen vragen 
we u zelf ook met een hoedje op te 
verschijnen. Voor degenen die dit 
doen is er deze ochtend gratis koffie! 
Laat u verrassen! 

Praktische informatie
Datum:  dinsdag 4 oktober 2022
Tijd: 10.30 – 12.00 uur
Locatie: Wijkcentrum Rijkerswoerd, 
De Pas 44
Kosten: Gratis toegang, onbeperkt 
koffie/thee voor 5,- (niet verplicht)
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Gevraagd voor wijkblad Het Woerdje

A D M I N I ST R A T E U R

H O O F D R E D A C T E U R

Vogels in Waterrijk

Zoals zijn naam al een beetje aan-
geeft, zoekt deze vogel het laag 

bij de grond. Zijn voedsel, voorname-
lijk bestaand uit insecten en spinnen, 
wordt lopend gezocht en van de 
grond af of vanaf lage planten tot ca. 
10 cm hoogte gepikt.
Ook nestelt hij op de grond, goed 
verscholen in de vegetatie.
Net als de leeuwerik heeft ook de 
graspieper een zangvlucht,
waarbij de vogel opstijgt en al 
zingend omhoog vliegt. Aan het 
einde van de vlucht laat hij zich met 
gespreide vleugels en staart naar 
beneden vallen om weer te

landen. De vogel lijkt ook qua kleur 
en grootte sterk op de leeuwerik, 

Foto: Rob Zweers

86

maar onderscheidt zich door de
dunnere snavel en langere staart.

LV
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Het is maandagmiddag, een tiental 
mensen heeft zich verzameld in 

een van de vergaderruimtes op het 
wijkcentrum Samen Sterk Rijkers-
woerd (SSR) aan De Pas. Nieuwsgierig 
heb ik me deze keer aangesloten. 
Onder leiding van Rob gaan we 
schilderen. Schilderdoekjes, ezeltjes, 
paletten en verf worden rondge-
deeld. Deze keer is de opdracht een 
abstract kunstwerkje te maken. Rob 
heeft een paar voorbeelden neerge-
legd om de fantasie van iedereen op 
gang te helpen.

Iedere maandagmiddag is er een 
inloopmiddag op deze plek, waar 
onder leiding van Nareshna en Noëlle 
belangstellenden bijeenkomen voor 
een gezellige middag. ‘Eens in de 
vier weken gaan we schilderen onder 
leiding van Rob, één van de deelne-
mers’, vertelt Noëlle. ‘Soms wordt er 
geknutseld of worden er gezelschaps-
spelen gedaan. Soms is er bingo en 
af en toe ook een uitstapje. We eten 
ook wel eens samen, iedereen brengt 
dan een eigen gemaakte snack mee, 
die wordt dan uitgedeeld en kletsen 
we buiten als het mooi weer is of 

gewoon gezellig binnen. De activitei-
ten worden overleg met de deelne-
mers gepland. Zo wordt de inloop-
middag echt iets van hen zelf.’

Nareshna legt uit dat deze middagen 
al zo’n 4 à 5 jaar worden georga-
niseerd. ‘Aanvankelijke waren het 
bingo’s die vanuit BNA georgani-
seerd werden onder leiding van een 
beroepskracht.’ De inloopmiddagen 
zijn daaruit voortgekomen.

Loop eens binnen op maandagmiddag
Sinds kort worden de middagen onder 
de paraplu van SWOA door Noëlle en 
Nareshna als vrijwilligsters georgani-
seerd. De beide vrijwilligsters bena-
drukken dat de middagen laagdrem-
pelig zijn en geen verplichtingen met 
zich mee brengen. Je hoeft niet af te 
spreken en je bent ook niet verplicht 
om iedere keer te komen. Wél wordt 
er een kleine bijdrage gevraagd voor 
de koffie en eventueel de knutselma-
terialen.

De middag verloopt in gezellig 
geklets, men kent elkaar al wat 
langer. Maar het zou leuk zijn als ook 
andere en misschien wat jongere  
mensen kwamen. ‘Hoe meer zielen, 
hoe meer vreugd!’ wordt aan tafel 
geroepen. U bent dus welkom!

U kunt iedere maandagmiddag kiezen 
voor een gezellige bijeenkomst in 
het Wijkcentrum SSR van 13.00 uur 
tot 15.00 uur of in Boerderijcafé De 
Hooijmaat van 14.00 uur tot 16.00 
uur.

Frans Lommen

Ik ben Marcel van Draanen en sinds 
dit voorjaar lid van de werkgroep 

‘Veilig in de Wijk’, onderdeel van 
Wijkplatform Rijkerswoerd. Waar 
ik mij voornamelijk mee bezig ga 
houden is burgerhulpverlening en de 
verspreiding van AED’s in de wijk. Via 
deze weg wil ik het belang, de nut en 
noodzaak en het gebruik van AED’s 
onder de aandacht brengen.

Wist u dat de eerste zes minuten 
cruciaal zijn bij een hartfalen? Het is 
daarom van belang dat er mensen in 
uw omgeving zijn die weten hoe te 
handelen en een AED kunnen bedie-
nen. Via het landelijk netwerk van 
www.hartslagnu.nl, is het voor de 
burgerhulpverlener snel en eenvoudig 
na te gaan waar de beschikbare AED’s 
aanwezig zijn. Deze kan hij of zij dan 
snel bereiken om vervolgens naar het 
slachtoffer te gaan voor het verlenen 
van eerste hulp.

Om het voor de (burger)hulpverlener 
inzichtelijker te maken is het van 
belang om deze overzichtskaart zo 
actueel mogelijk te houden.

Bij deze de vraag of, wanneer u in 
bezit bent van een AED en deze wil 
laten opnemen in het netwerk, u dit 
wil aanmelden bij www.hartslagnu.
nl.
Ook voor het aanmelden als burger-
hulpverlener kunt u daar terecht. 
Daarvoor is nodig een geldig 
EHBO-certificaat met bediening van 
een AED. Heeft u hulp nodig bij het 
aanmelden of heeft u andere vragen, 
dan kunt u contact opnemen met 
Marcel van Draanen (06 16 53 91 60) 
of een e-mail sturen naar: vidw@
rijkerswoerd.net.

AED’s in de wijk Intermezzo zoekt 
strijkers en blazers

Als je een strijk- of blaasinstru-
ment, (beetje) gevorderd speelt, 

ben je van harte welkom bij ensem-
ble Intermezzo. Plezier in samen 
spelen staat bij ons centraal. We 
hebben een gevarieerd klassiek 
repertoire. Repetities zijn in Rozet 
(Arnhem centrum), om de week op 
woensdagavond. Interesse? Kijk op 
huismuziekarnhem.nl of loop binnen 
tijdens de openbare repetitie op 19 
oktober 2022, tussen 20.00 en 21.30 
uur in het auditorium van Rozet (en 
neem je instrument mee). (toegang 
vrij).
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Hoe kun jij Rijkerswoerd groener maken?

Als je een groen Rijkerswoerd een 
warm hart toedraagt, als je graag 

wil bijdragen aan het groener maken 
van onze wijk dan heeft de werk-
groep Groen Rijkerswoerd een aantal 
supergroene suggesties voor je.

1. Boomtuintjes
Als jij je straat klimaatbestendig wilt 
vergroenen (meer bijen en andere 
insecten, mooier straatbeeld) kun 
je een boomspiegel adopteren. Een 
boomspiegel is het stukje grond rond-
om de stam van een boom. Vaak ziet 
die er helaas zo uit:

Daar kun jij verandering in brengen 
door zo’n boomspiegel te adopteren. 
Dat hebben een aantal mensen in de 
wijk gedaan en die hebben er plan-
ten in gezet. Het resultaat kan heel 
verschillend zijn. We geven een paar 
voorbeelden uit de wijk:

Hoe ga je te werk?
Kijk op: www.arnhem.nl/groene-
buurt. Op deze site vind je infor-
matie over het adopteren en wat 
je kunt doen om je adoptie tot een 
groen succes te maken. De stadsdeel-
manager van jouw gebied neemt con-
tact met je op als je je boomspiegel 
aanmeldt. Soms is het mogelijk om 
jouw boomtuin groter te maken. Dat 
kan echter niet altijd. Als je wilt, kan 
er een groene tegel bij je boomtuin 
gelegd worden zodat de groenbe-
heerders jouw boomspiegel met rust 
laten. Je kunt er ook een bordje in 
zetten, zie verderop.

Als je nu een begin wilt maken met 
je groene plan, meldt dan je boom-
spiegel aan en kom op zaterdag 1 
oktober tussen 9.30 en 15.00 uur 
naar het winkelcentrum Rijkers-
woerd voor een gratis plantje en een 
bordje voor in je boomtuin. OP=OP, 
maar als je mis grijpt wordt je naam 
genoteerd voor een gratis plant. Er is 
een stand met een schat aan groene 
informatie en je kunt ook je groene 
ideeën kwijt.

2. Tegelwippen
Ga jij je tuin vergroenen, zodat je 
kunt genieten van bloeiende planten, 
een koelere tuin en geen waterover-
last als er veel neerslag is, dan is het 
najaar een geweldige tijd om bomen 

en planten in je tuin te zetten. Op 
3 oktober is de gratis tegelservice 
in Rijkerswoerd en worden je tegels 
en klinkers bij je thuis opgehaald. 
Je krijgt dan gelijk een gratis groen 
cadeautje om je op weg te helpen 
(zie elders in dit blad). Goeie deal 
toch?
Meld je aan voor deze service www.
arnhemklimaatbestendig.nl/tege-
lophaalservice en wie weet ziet je 
tuin er straks net zo uit als deze waar 
afgelopen voorjaar tegels gewipt 
zijn.

3. Samen groen aanleggen
Op 1 oktober a.s. leggen we samen 
met bewoners, studenten van Van 
Hall Larenstein en de werkgroep 
Groen Rijkerswoerd een perk vol 
planten aan op Het Cabaret (achter 
het winkelcentrum). De voorbereidin-
gen zijn getroffen door de gemeente, 
zij leveren ook de planten. Het plan 
is van de studenten. De ongezellige, 
kale, bruine wand gaat straks schuil 
achter groen. Je bent van harte 
welkom om een handje te helpen om 
half 10. Er is koffie.

4. Je aanmelden voor de Groen 
Rijkerswoerdwerkgroep
Want: samen maken we Rijkerswoerd 
groener!

Werkgroep Groen Rijkerswoerd
bel 06 23 39 43 95

of mail naar groen@rijkerswoerd.net.
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Wijkactiviteiten Stadslandbouw Mooieweg

Elders in dit blad kunt u al lezen 
over de samenwerkingsovereen-

komst die het Wijkplatform Rijkers-
woerd en de Stadslandbouw Mooie-
weg hebben gesloten op 2 juni. Deze 
overeenkomst betekent voor beide 
partijen een meerwaarde. Wij zijn 
daar als Stadslandbouw bijzonder 
blij mee. Door samen op te trekken 
en onder meer gebruik te maken van 
elkaars expertise en vrijwilligers, 
worden we samen sterker. Het maakt 
het ook mogelijk om wijkbewoners 
beter te bereiken en hen het gevoel 
te geven dat wijk en Stadslandbouw 
bij elkaar horen. We gaan dan ook 
samen nieuwe activiteiten plannen 
die wijkbewoners en stadsland-
bouwers dichter bij elkaar kunnen 
brengen.   

Nieuwe wijkactiviteit: ‘Koffie in het 
groen’  
Een eerste activiteeit is ‘Koffie in 
het groen’ waar Stadslandbouw 
Mooieweg vrijdag 26 augustus mee 
is gestart: een wekelijks koffiemo-
ment op de tuin aan de Mooieweg 

17. Tussen 11.00 en 12.00 uur kunnen 
wijkbewoners en andere belangstel-
lenden elkaar ontmoeten en genieten 
van een kopje koffie of thee in een 
groene omgeving. Nu al is het terrein 
aan de Mooieweg 17 een plek waar 
vrijwilligers en bezoekers van de 
Zelfoogst Zaterdagen elkaar ontmoe-
ten. Met een koffiemoment wil de 
Stadslandbouw ook andere groepen 
bereiken, zoals ouderen en mensen 
met minder sociale contacten. Maar 
iedereen is welkom. Het koffiemo-
ment is een laagdrempelige activiteit 
waar gezelligheid en genieten voorop 
staan. Het is op donatiebasis dus geef 
wat u kwijt wil, of kan.
Tijdens ‘Koffie in het groen’ heet 
gastvrouw Lidy gasten van harte 
welkom met een kopje koffie of 
thee en iets lekkers. De activiteit 
is toegankelijk voor iedereen. Voor 
wie dat wil, geeft Lidy wekelijks ook 
een korte rondleiding door de tuin, 
waar dan ook vrijwilligers aan het 
werk zijn. Maar blijven zitten op 
het schaduwrijke terras en genie-
ten van het uitzicht op de tuin kan 

ook. Bij mooi weer wordt de koffie 
buiten geserveerd, bij slecht weer 
kan er uitgeweken worden naar de 
stadslandbouwkeet. Het Wijkplat-
form Rijkerswoerd ondersteunt de 
koffieochtend met de financiering van 
faciliteiten. 

Open Dag en zelfoogst
De laatste Open Dag in mei was 
opnieuw goed bezocht en gezegend 
met mooi weer. De volgende Open 
Dag staat alweer op stapel: zaterdag 
1 oktober, 11.00 – 15.00 uur en weer 
samen met de buren van Tuinderij 
de Mijmering, Zorgtuin Arnhem en 
Dutchmoors Schapen. Er kunnen weer 
onbespoten groenten tegen betaling 
geoogst worden, zoals sla, andijvie, 
courgettes, pompoenen
Ook zullen er rondleidingen zijn en 
een kinderactiviteit.  

Wat er allemaal nog veel meer te 
doen is, vindt op de website: 
www.stadslandbouwmooieweg.nl 
en op sociale media als facebook en 
twitter.
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Activiteitenkalender
elke maandag  Sjoelen ‘t Pluspunt 10.00 - 12.00 uur
elke maandag  Inloopmiddag SSR Wijkcentrum SSR 13.00 - 15.00 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

SEPTEMBER
dinsdag 20 Wandel je Fit Hooijmaat 10.00 - 12.00 uur
vrijdag 23 Tienerparty 10 t/m 13 jaar, kosten € 1 Kemphaan 19.00 - 21.00 uur
zaterdag 24 Zelfoogstdag Stadslandbouw Mooieweg Mooieweg 17  13.00 - 15.00 uur
vrijdag 30 Brei- en haakcafé Hooijmaat 14.00 - 16.00 uur

OKTOBER
zaterdag 1 Groenmarkt WCR 9.30 - 15.00 uur
zaterdag 1 Open Dag Stadslandbouw Mooieweg Mooieweg 17  11.00 - 15.00 uur
maandag 3 Gratis tegelophaalservice 
dinsdag 4 Kunstcafé SWR 10.30 - 12.00 uur 
dinsdag 4 Wandel je Fit Hooijmaat 10.00 - 12.00 uur
zondag 9 Groene wandeling door de wijk met het IVN Korenmaat 12.00 uur
donderdag 13 Bijeenkomst Ondernemers Netwerk Rijkerswoerd SWR 20.00 uur
dinsdag 18 Wandel je Fit Hooijmaat 10.00 - 12.00 uur
vrijdag 21 Kinderdisco 8 t/m 11 jaar, kosten € 1 Kemphaan 19.00 - 21.00 uur
maandag 24 Wijkplatformoverleg SWR 20-00 - 22.00 uur
vrijdag 28 Brei- en haakcafé Hooijmaat 14.00 - 16.00 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).

Plantenruilkastjes

Misschien kent u het plantenruil-
kastje voor het winkeltje bij de 

Korenmaat wel.

Vind je hier een leuk plantje, dan 
kun je het meenemen voor in je 
eigen tuin. Heb je zelf een plant-
je uit je tuin over, dan kun je dat 
hier achterlaten en er weer iemand 
anders een plezier mee doen.
Op 4 nieuwe plekken in de wijk zijn 
nu ook van deze plantenruilkastjes te 
vinden, gewoon bij de voortuinen van 
wijkbewoners. Misschien wel dicht bij 
jou in de buurt:
Da Vincistraat 33,
Mr. P.J. Oudsingel 100 en
Mina Krusemanstraat 34.
De vierde locatie wordt later bekend 
gemaakt.
Dus gooi dat plantje, stekje of 
zaailinkje niet weg, maar laat het 
achter in zo’n kastje en doe er 

iemand anders een plezier mee. Zet 
de naam van het plantje op het bakje 
of op een etiketje, zodat de ander 
weet wat hij meeneemt.

Iedereen kan uit 
zo’n kastje plantjes 
meenemen om de 
tuin te vergroenen 
of te verfraaien.
De plantenruilkast-
jes zijn een initi-
atief van Rijkers-
woerd Groen en 

mede mogelijk gemaakt door steun 
van het wijkplatform.

José Faassen
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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 Rijkerswoerd 
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

Wijkcentrum SSR
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.ebsderank.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



het woerdje - 23 - 

Dagelijks bestuur
Voorzitter
(vacant, zie onze website voor meer 
info)
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 NL36 INGB 0003 4859 40
KvK 54128552

Algemeen bestuurslid
Marcel van Draanen
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:
NL36 INGB 0003 4859 40
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
Patrick van Hoof, column

Inleveren kopij
redactiehetwoerdje@live.nl
of de witte 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
Gretha Vroonland-Zweers
vormgeving@rijkerswoerd.net

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

Vogels in Waterrijk

Foto: Rob Zweers

87

Overal waar maar genoeg dich-
te struiken zijn, kun je deze 

vogel tegenkomen. Dus in uw tuin 
net zo goed als in Waterrijk. Hij eet 
graag vruchten, zoals bessen. In hun 
stevige snavel trillen ze daarvan al 
ronddraaiend de vrucht uit de schil. 
De groenling doet zijn naam eer 
aan: hij is herkenbaar aan allerlei 
tinten groen in zijn verenkleed. Het 
vrouwtje is wat meer grijzig-groen 
van kleur. Wilt u de vogel naar uw 
tuin lokken, plant dan een hondsroos, 
waarvan hij in de nazomer de rozen-
bottels eet. ‘s Winters kunt u hem te 
zien krijgen op een voedertafel, waar 
u zonnebloempitten en andere zaden 
strooit. Met een nestkast is hij niet 
geholpen, want de soort maakt zelf 
nesten in dicht gebladerte. Ideaal 
is een dichte, wintergroene struik 
of boom, bijvoorbeeld een conifeer, 
waarin hij ook graag schuilt.       LV

Groene linten

Dit najaar is de gemeente voorne-
mens de groene linten in Rij-

kerswoerd te ’vergroenen’. Op zich 
zijn de linten al groen maar er zijn 
veel struiken verdwenen en het is 
bijna allemaal kort gemaaid  gras. 
Op hoofdlijnen worden de linten 
vergroend door de aanplant van meer 
struiken, enkele bomen en delen 
van het  gras worden 2 keer per jaar 
gemaaid i.p.v. 16. We houden er 
natuurlijk rekening mee dat er vol-
doende speelruimte voor de kinderen 
over blijft. De groene linten vormen 
een mooie kans. Er is dan ook een 
concreet plan gemaakt dat dit najaar, 
als het volgens planning loopt, in 
uitvoering komt. De gemeente wil de 
plannen graag delen met de wijkbe-
woners. Het plan is reeds gedeeld 
met de groengroep in Rijkerswoerd.                                      

Gemeente Arnhem




