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Netwerk BBQ: Warm onthaal voor vrijwilligers uit Rijkerswoerd

Op dinsdag 6 september jongstleden 
verzamelde een bont gezelschap 

zich bij boerderijcafé de Hooijmaat. 
Daar werd voor vrijwilligers in 
Rijkerswoerd en instanties die 
initiatieven ontplooien in onze wijk 
een gezellige BBQ georganiseerd. 

Bij deze gelegenheid werd ook het 
boekje ‘Fiets- en wandelroute kunst 
en cultuur Rijkerswoerd’* officieel 
gepresenteerd Vrijwilligers van diverse 
werkgroepen; cultuur, hondenbezit, 
groen, duurzaam en avond4daagse, Het 
Woerdje en stemhebbende leden van 
het Wijkplatform Rijkerswoerd waren 
aanwezig. 

Daarnaast waren 
vertegenwoordigers van Team 
LeefOmgeving, de wijkagenten, 
onze Boa en Stadslandbouw 
Mooieweg uitgenodigd. Ook 
degenen die het kunst- en 
cultuurboekje mogelijk hebben 
gemaakt, Jelle van Eerd van Rozet 
en de maker Theo Brink van 
Arnhemse kunst, kwamen een 
vorkje meeprikken. 

De BBQ werd perfect verzorgd 
door het team van boerderijcafé de 
Hooijmaat, met voor de liefhebbers 
nog een heerlijk ijsje toe!

* De route en die van een aantal 
andere wijken is ook te volgen via:
https://www.arnhemsekunst.
com/routes.

Frans Lommen
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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



Doorloper

In deze puzzel vul je de woorden achter elkaar in. Het eind van ieder woord wordt aangegeven met een 
verticaal streepje (voor de horizontale woorden) en met een horizontaal streepje (voor de verticale 

woorden). Let op, de lange ij wordt in deze puzzel in twee vakjes gezet, dus als i en j geschreven. 
De oplossing van de puzzel vindt u als u alle letters in de gekleurde vakjes achter elkaar zet. 

Veel succes, Hetty

Horizontaal 
1. luxe Amerikaans automerk, soort boom 2. aanduiding waar iemand woont, bijwoord, droombeeld 3. de dato (afk.), knoeidoekje 
voor kinderen, deur in de vloer en ook plaats in België 4. dier met een pluimstaart, wandelingetje 5. slee, onder officier (afk.), 
tijdsduur van 7 dagen, vriendje van Sien, vroegere partner, smoking 6. provincie, niemand uitgezonderd 7. uitroep van medelijden, 
object waarmee iemand zich over een weg voortbeweegt, bushokje 8. verzameling van literaire werken, elegante jurk 9. bij (Engels), 
Zwitserse kaas, daar 10. inleiding, ego, buitenleven 11. heerser over Perzië, De Nederlandsche Bank (afk.), moeilijke omstandigheid, 
uitstraling 12. niet uit, belofte, Autoriteit Financiële Markten (afk.), eveneens, verzamelterm voor spier- en gewrichtsklachten 13. 
randomised controlled trial (Engels), geluid van een ezel, dokter, binnen, Spaans landvoogd 14. wintersportartikel, dominee (afk.), 
zonder een vlekje

Verticaal 
1. geschenk, Zweedse popgroep, besmettelijke longziekte 2. reptiel, technische commissie (afk.), meisjesnaam, kledingstuk  
3. doctorandus (afk.), heidevogel die op de Rode lijst staat, voorvoegsel wat tegen betekent 4. mager, aantal 5. aanhef (afk.), 
Algemene Ouderdomswet (afk.), aankleedtafel voor baby’s, verbrandingsrest 6. Frans lidwoord, geluid wat een koe maakt, 
plaats in Brabant, spil of middellijn 7. boom (Frans), deel van een ladder, chemische afkorting van lood, lichaamsdeel 8. Joel en 
Ethan en Jan Pieterszoon, huisdier, zelfstandig naamwoord (afk.), niet uit, rekeneenheid voor personeel (afk.) 9. per post (afk.), 
softwaregereedschap, slotsom of eindresultaat 10. kleefmiddel, buislamp, meisjesnaam, geen enkele keer 11. levenslucht, voorloper 
van de EU, gelikt, Engels telwoord 12. voorloper van de fax, ander woord voor mistletoe, reeds 13. rivier in Brabant, Universiteit 
Twente (afk.), lerarenopleiding, dorp in de Achterhoek 14. liefkozing of streling, evenementengebouw in Utrecht, Voortgezet 
Onderwijs (afk.) 15. Nederland (afk.), hip en vlot, takelwerktuig, congres- en beurscomplex in Amsterdam, aanstaande (afk.)
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Inleveren

U kunt de oplossing van 
de puzzel uiterlijk 

VRIJDAG 18 NOVEMBER 
inleveren in de witte bus 
bij de Jumbo tegenover 
de klantenservice of 
sturen naar
vormgeving@rijkers-
woerd.net. Vergeet niet 
uw naam en adres te 
vermelden!
Uit de juiste inzendin-
gen wordt een winnaar 
getrokken die een 
waardebon ontvangt. Bij 
50 of meer goede inzen-
dingen 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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Column

To prik or 
not to prik
Het wordt weer tijd voor een booster 
en ik wacht de oproep af. Tegelijker-
tijd worden we in Nederland weer 
overspoeld met de voors en tegens 
van het vaccin.  

Lachwekkend zijn de complot- 
theorieën. Zoals bijvoorbeeld een 
verhaal rond vleermuizensoep, een 
duister laboratorium, 5G-straling, Bill 
Gates en de aanhangers van Qanon, 
die alle theorieën voor het gemak op 
een hoop gooien.  
Aangevoerd door de Willem Engelen 
en Baudetten worden we aangezet 
om ons tegen alles te keren en neem 
vooral Covid even mee. Ondertussen 
zit ook tout bekend Nederland elke 
avond aan zo’n kwebbeltafel te ore-
ren alsof ze hoogstpersoonlijk de eni-
ge zijn die er verstand van hebben. 
‘We moeten niet meer zoveel gif in 
laten spuiten – je wordt er nu toch 
niet meer zo ziek van –  we hebben al 
zoveel spuiten gehad, we zijn nu wel 
immuun.’ Toegegeven de grote golf 
met daardoor zoveel ziekenhuisopna-
mes zijn wel over. En ja, er sterven 
ook mensen aan de griep. En ja, we 
hebben diverse spuiten gehad. Maar 
een virus muteert nu eenmaal en die 
verandering kan maken dat we weer 
ziek worden. Dan gaat het er niet om 
of we er zelf aan onderdoor gaan, dan 
gaat het erom dat we een ander moe-
ten beschermen tegen besmetting. 
Maar ik wil zeker niet op de stoel van 
die omhooggevallen ‘experts’ gaan 
zitten, dus of men een spuit neemt, 
dat bepaalt men zelf. 

Maar tegen alle complottisten zou ik 
willen zeggen: Ik had me bij voor-
baat helemaal vol met Bill Gates’ 
z’n microchips laten spuiten, een 
bad genomen in vleermuissoep en 
was onder een 5G-zendmast gaan 
wonen als daardoor mijn broer niet 
was overleden aan Covid. Niet eens 
zozeer voor mezelf, maar voor hem, 
moederziel alleen lijdend in een 
quarantaine bed, zijn vrouw die niet 
meer bij hem mocht zijn, zijn doch-
ter die verpakt in een ruimtepak haar 
vader zag sterven. Remi was alleen 
op de wereld. Wij kunnen door een 
simpel spuitje voor onszelf en elkaar 
zorgen.

                                             Nienke

Werkgroep Groen Rijkerswoerd zoekt samen met bewoners naar oplossingen 
voor met tegels of klinkers bestrate plekken in de wijk. De bewoners 

van deze rij woningen werden na overleg met de woningbouwvereniging 
Volkshuisvesting en de gemeente gevraagd of ze misschien belangstelling 
hadden voor een geveltuintje. De werkgroep en de Stadslandbouw hielpen bij 
het aanleggen. Na de aanleg gaan de bewoners voor hun eigen tuintje zorgen.

Vijf bewoners reageerden positief en kozen aan de hand van een menukaart 
zes planten, gedoneerd door Volkshuisvesting. Op 16 september werd een begin 
gemaakt door samen met buurtconciërge Julius van Lent tegels te wippen en 
de dag erna werden de plantvakken van zwarte grond voorzien en werden de 
gekozen planten in de aarde gezet. Na koffie voor de werkers en water voor de 
planten werden de spullen precies op tijd opgeruimd en kon de regen nog wat 
extra nattigheid leveren. Hopelijk slaat alles aan en is Rijkerswoerd weer een 
stukje groener.

Wilt u ook meer groen in uw directe omgeving?  
Denk mee met de wijkgroenagenda. 
https://meedenken.arnhem.nl/projecten/groen+in+rijkerswoerd/default.aspx

1. Kaal 2. Voorbereiding

3. Resultaat 4. Onderhoud

1. 2.

3. 4.

De Willem Dreessingel wordt groener

Ben jij sportief, een teamspeler en  
op zoek naar een leukesport? 

Bij DFS Arnhem staat spelplezier en 
sportiviteit voorop.  
Kom 5 keer gratis proberen en  
train met ons mee. 
Geef je daarvoor snel op via 
tc-jeugd@dfsarnhem.nl.

Handbalvereniging DFS Arnhem
De Pas 44, Arnhem
www.dfsarnhem.nl

Ontdek Handbal!
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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



Vogels in de wijk
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Fietsersbond

In veel plaatsen in Nederland zijn 
vrijwilligers van de Fietsersbond 

actief. Ook in Arnhem zetten leden 
zich in om veilig en comfortabel 
fietsen in de gemeente te 
verbeteren. Hiermee willen zij een 
bijdrage leveren aan een leefbare, 
gezonde en actieve wereld. Want 
fietsen is niet alleen goed voor 
de fietser zelf. Met een goede 
verkeersinfrastructuur zorgen we 
voor een overzichtelijke en rustige 
woon- en leefomgeving waar 
iedereen onbekommerd aan het 
verkeer deel kan nemen. En…fietsen 
houdt mensen gezond, mensen die 
veel fietsen zijn minder vaak ziek!
 
Waar kun je ons bij helpen? 
De Fietsersbond Arnhem komt heel 
graag in contact met de bewoners 
van de verschillende wijken in 
Arnhem. Het maakt niet uit of je 
al lid bent of nog niet. Wanneer 
je veel fietst in je woonomgeving, 
merk je als vanzelf op waar 
onveilige situaties zijn. Het gaat 
om voorzieningen zoals fietspaden, 
routes door de wijk, fietsparkeren en 
gevaarlijke situaties. 

Het is vrijdag 26 augustus en een 
uurtje of elf. Ik wandel over de 

Mooieweg en sla af bij de ingang van 
de Stadslandbouw Mooieweg. Het is 
of je een andere wereld instapt. Wat 
een rust en wat een verscheidenheid 
aan beplanting. Een paal met 
verscheidene aanwijsborden toont 
een overzicht van de activiteiten en 
onderdelen van dit mooie groene 
gebied.

Onder een begroeid afdak zit een 
aantal mensen aan de koffie. Bij 
mijn aankomst staan ze op en 
onder de aankondiging dat de 
pauze voorbij is en men weer aan 
het werk moet, verdwijnt ieder 
om plaats te maken voor de gasten 
die Koffie In Het Groen komen 
drinken. Gastvrouw Lidy ontvangt 
ons met koffie en koekjes. Nadat 
we gezellig hebben zitten kletsen 
neemt Martijn ons mee voor een 
korte presentatie van het hoe en wat 
van de stadslandbouwlocatie aan de 
Mooieweg.

Koffie In Het Groen

Help mee met de Fietsersbond om fietsen 
in Arnhem veiliger en leuker te maken

We vragen je samen met betrokken 
wijkorganisaties in te zetten voor 
de belangen van fietsers en na te 
denken over oplossingen, natuurlijk 
ondersteunen de vrijwilligers je 
daarbij. 

Meer weten?  
Jaarlijks stelt de gemeente een 
uitvoeringsplan fietsprojecten vast. 
De  gemeentelijke fietsambities 
staan beschreven in de Accentnota, 
die vind je op de website van de 
gemeente Arnhem. Ook de Groene 
Metropoolregio Arnhem-Nijmegen 
heeft haar ambities voor de fiets 
opgesteld, deze staan beschreven op 
de website van de metropoolregio 
www.groenemetropoolregio.nl.
Heb je interesse, stuur dan een 
mailtje naar: arnhem@fietsersbond.nl 
Verder is informatie over de 
Fietsersbond te vinden op de website 
van de landelijke Fietsersbond
www.fietsersbond.nl en op de site 
van de afdeling www.fietsersbond.nl/
arnhem

We wensen iedereen veel 
fietsplezier!

Er is veel te 
vertellen. Er zijn 
veel vrijwilligers, 
maar er is nog steeds 
behoefte aan meer. 
Het bestuur is slechts 
klein. Er wordt een 
beetje subsidie 
ontvangen, er is steun 
van donateurs en er 
zijn wat inkomsten van de zelfoogst 
zaterdagen. Er wordt gemest met 
paardenmest en compost en gewerkt 
volgens een zesslagstelsel om zoveel 
mogelijk een natuurlijke wijze 
van landbouw te voeren. Lien liet 
ons de oogst in de tropische kas 
bewonderen.

Op het terrein van Stadslandbouw 
Mooieweg wordt van alles verbouwd, 
wel 50.000 planten worden er 
per jaar gepoot. Ongeveer 15.000 
stuks verse groente en fruit 
worden jaarlijks geleverd aan de 
voedselbank.  

Er is ook een schapenboer. In het 
voorjaar kan men met de kinderen 
naar de lammetjes komen kijken.
Bovenstaande is nog maar een 
globaal overzicht van wat er allemaal 
te vertellen is over Stadslandbouw 
Mooieweg. Als u ook wil genieten 
van de absolute rust en graag nog 
meer informatie wil, bent u iedere 
vrijdagmorgen van 11 tot 12 uur 
welkom aan de Mooieweg voor een 
kop Koffie In Het Groen. Voor meer 
informatie:  
https://stadslandbouwmooieweg.nl/.

88

Aan zijn stevige snavel herken je 
de zaadeter. Vanuit de veiligheid 

van dichte, liefst doornige vegetatie 
onderneemt hij voedselvluchten 
in klein groepsverband. In 
Waterrijk vindt hij planten zoals 
paardenbloem, brandnetel, distel 
en kaardenbol. Het exemplaar 
op de foto is een mannetje in 
prachtkleed met karmijnrode 
borst en dito baretje. Buiten het 
broedseizoen is dat rood afwezig 
en lijken man en vrouw kneu wel 
op kleine huismussen. Tijdens zijn 
vlucht laat hij een typerend druk 
'geknutter' horen. Wist u dat de 
songfestivalzangers 'The Common 
Linnets' hun naam aan deze vogel 
ontleenden?

LV    

Foto:  Rob Zweers
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Vogels in de wijk

Deze vogel is helemaal zwart, van 
zijn snavel tot zijn verenkleed tot 

zijn poten. Hij leeft graag in groepen, 
behalve in het broedseizoen. Zijn 
nest, hoog in een boom, vlecht hij van 
takken, waarna hij het verstevigt met 
modder. De binnenkant wordt bekleed 
met zachte materialen als wol, 
veren, de vacht van dieren en gras. 
De zwarte kraai is een alleseter die 
ook de natuur opruimt door kadavers 
te eten. Oude kraaiennesten zijn van 
belang voor roofvogels en uilen die zelf 
geen nest bouwen, zoals boomvalk, 
torenvalk en ransuil.

LV

89
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Stadslandbouw Mooieweg volop bezig voor de Voedselbank

Door de hoge energieprijzen en de 
inflatie is het voor veel mensen een 

moeilijke tijd. 
Ook de voedselbank merkt dat. En 
zo wordt er alles aan gedaan om 
nog meer mensen te helpen aan 
een voedselpakket. Stadslandbouw 
Mooieweg ziet het als haar plicht om 
zo veel mogelijk groenten van het land 
te leveren. Dat besef leeft sterk bij 
bestuur en vrijwilligers.
Gelukkig ziet het ernaar uit dat dit 
jaar een goed oogstjaar is geworden, 
beter nog dan vorig jaar. En mede 
dankzij een flinke toename van het 
aantal vrijwilligers en een betere 
teeltwijze hebben heel veel sla, 
andijvie, aardappelen, boerenkool, 
bonen, tomaten, courgettes en 
pompoenen hun weg gevonden naar de 
Voedselbank. 

Ook donateurs zijn belangrijk.
Niet alleen vrijwilligers zijn belangrijk 
om het Stadslandbouwproject 
succesvol te houden en verdere groei 
te verzekeren. Ook donateurs zijn 
erg belangrijk. Met hun bijdragen 
kunnen we de kosten van zaaigoed, 
nieuw gereedschap, water en elektra 
bekostigen. Donateurs krijgen hiervoor 
een goed en tevreden gevoel terug en 
kunnen genieten van een mooie groene 
plek in Rijkerswoerd.
Ieder jaar wordt er door de 
Stadslandbouw speciale aandacht 
besteed aan de donateurs.
Wat beweegt een donateur om te 
geven? Hier volgt een verhaal van 
iemand die de Stadslandbouw een 
warm hart toedraagt: mevrouw Betty 
Tjerkstra.
‘Jaren geleden las ik een artikel in de 
Arnhemse Koerier met veel informatie 
over de Stadslandbouw. Ik ben 
eigenlijk direct donateur geworden 
en mijn partner ook. Wij eten zelf 
biologisch. Als donateurs kregen we 
een groentepakket aangeboden. 

Op de Open Dagen 
hebben we veel 
rondgekeken, het was 
lekker proeven van de 
jams en chutneys. Vorig 
jaar oktober kreeg ik 
het Arnhem aan Tafel 
Kookboek met 2 x 15 
duurzame recepten, dat 
erg goed te gebruiken 
was. Ik ben blij  dat het 
Stadslandbouwproject 
doorgaat, want het 
is een goed project. 
Mijn favoriete groentes 
zijn rabarber, bietjes 
en asperges, maar ik 
houd me wel aan de 
seizoenen. Voor mijn 
eigen tuin kijk ik er nu 
anders tegen aan, ik laat 
wat opkomt vaak gewoon 
staan. En zie nu wel hoe 
het bijen-zaad opkomt. 
Ja, ik ben echt van het 
groen.’

Foto:  Rob ZweersOplossing
Op de vorige puzzel zijn XX inzendingen binnengekomen waarvan XX goed.

De juiste oplossing van de puzzel in het woerdje nummer 5 is:
ER UIT 

De winnaars zijn XXXXX

Van harte gefeliciteerd!

De prijs zullen wij binnenkort bij u afgeven.

Wilt u meer weten van de 
Stadslandbouw en hoe u kunt doneren? 
Kijk op 
https://stadslandbouwmooieweg.nl/
donateurs. 

‘Koffie in het groen’ komt op gang.
‘Zien we elkaar weer volgende 
week?’ was de reactie van een van de 
bezoekers tijdens de koffieochtend 
op vrijdag. Vanaf augustus is er 
op elke vrijdag een koffiemoment 
voor wijkbewoners en andere 
belangstellenden op de Stadslandbouw, 
Mooieweg 17. 
Tussen 11.00 en 12.00 uur kunnen 
mensen elkaar ontmoeten en dat 
begint goed op gang te komen.  
Het blijkt nu al in een behoefte te 
voorzien, want mensen komen graag, 

ze genieten en vinden het gezellig. 
Welkom dus! Om binnen te lopen, 
gezellig koffie te drinken met de 
aanwezige vrijwilligers en bij te praten 
over de activiteiten op de tuin en wat 
al niet.
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Zaterdag 5 november speelgoedbeurs in Rijkerswoerd

Na de geslaagde kinderkledingbeurs 
in september, wordt op zaterdag 

5 november 2022 in de aula 
van basisschool De Rank aan de 
Pythagorasstraat 9 in Rijkerswoerd 
een tweedehandsverkoop van 
speelgoed- en kinderkamerspullen 
gehouden.
 
Inschrijven verkopers
Heb je speelgoed, (bord)spellen, 
puzzels, knutselspullen of kinder-
kamerspullen (zoals lampjes, 
wekkers, bureauspullen) liggen 
die je niet meer gebruikt? Zijn ze 
nog helemaal mooi, schoon, heel 
en compleet? Meld je dan aan als 
verkoper! 
Na betaling van inschrijfgeld 
krijg je van ons prijskaartjes en 
instructies. Wij verkopen de door jou 
geprijsde artikelen tegen inhouding 
van 15% van de verkoopprijs – 
daarvan betalen we de zaalhuur en 
materialen. 

Relaxt shoppen
Hou je van relaxt shoppen, zonder 
gedrang of een uur van te voren al 
voor de deur in de rij staan? Dan 
ben je bij de Tweedehands Beurzen 
Rijkerswoerd aan het juiste adres! 
We werken sinds 2020 met ‘winkelen-
op-afspraak’ en dat bevalt zowel 
bezoekers als vrijwilligers erg goed. 
Alle artikelen blijven veel netter 
liggen en ook in de latere tijdvakken 
is er nog keuze genoeg.

Het werkt als volgt. Je boekt 
vooraf via onze website een gratis 
toegangskaartje voor een 30-, 
45-of 60-minuten tijdvak (alleen 
volwassenen) en hoe laat je naar 
binnen kunt. Zorgt dat je er 10 
minuten van tevoren bent. Aan het 
begin van je tijdvak ga je de aula in, 
waar alle artikelen uitgestald liggen 
en kiest de artikelen die je wilt 
kopen. Aan het eind van het tijdvak 
(of eerder, als je klaar bent) ga je 
naar de kassa in een andere ruimte. 
Kopers betalen bij de kassa 10% 
extra, als bijdrage voor de zaalhuur 
en materialen. 

De inschrijving 
gaat via onze website 
(zie onderaan of 
QR-code).

Vanaf 14:15 uur kun je ook zonder 
kaartje naar binnen en mogen 
kinderen (onder begeleiding) ook 
mee het. Dat alles mits het maximum 
toegestane aantal bezoekers nog niet 
is bereikt.
Meer informatie over inschrijven 
als verkoper en het boeken van 
toegangskaartjes is te vinden 
op onze website https://
tweedehandsbeurzen.wordpress.com.
We zien je graag op de tweedehands 
speelgoedbeurs!

Namens alle vrijwilligers van
Tweedehands Beurzen Rijkerswoerd

Margré

Op zoek voor de Petersborg
Waarschijnlijk heeft u de diverse 

berichten van SWOA in de 
voorgaande edities van Het Woerdje 
gelezen en een indruk gekregen 
van het werk dat zij verrichten/
stimuleren in Arnhem. Zij doen dit 
met de hulp van vele vrijwilligers 
en zijn steeds op zoek naar nieuwe 
initiatieven, dit jaar in het bijzonder 
in onze wijk. 
Deze keer een verzoek vanuit 
de locatie De Petersborg aan de 
Slochterenweg. Die ligt wel niet in 
Rijkerswoerd, maar is voor ons op de 
fiets en zelfs lopend, best bereikbaar. 
Voor deze locatie is SWOA op zoek 
naar vrijwilligers voor de functie van 
gastheer of gastvrouw voor het buffet 
en gastvrouw of gastheer voor de 
receptie.

Als gastheer/gastvrouw ben je het 
visitekaartje van SWOA. Vind je het 
leuk om in een team te werken en 
mensen te voorzien van koffie/thee 
of fris?

Je staat aan het buffet van onze 
locatie en bent het aanspreekpunt 
voor onze gasten als ze iets te drinken 
of te eten willen. Tevens zorg je 
ervoor dat alles er weer spik en span 
uit ziet als je weggaat. Je werkt 
samen in een team van vrijwilligers 
die zorgen dat alles rondom het buffet 
goed loopt. Je zorgt dat de voorraad 
bij het buffet word aangevuld, je zet 
een kopje koffie en je maakt graag 
een praatje met de mensen die bij 
jou aan het buffet komen. En als je er 
niet uitkomt kan je altijd terecht bij 
de coördinator van het buffet.

Ook als gastheer/gastvrouw bij 
de receptie ben je visitekaartje 
van SWOA. Taken als telefoontjes 
aannemen, mails beantwoorden en 
bezoekers wegwijs maken op de 
locatie doe jij met enthousiasme.
Wij zoeken iemand die betrouwbaar 
is, verantwoordelijk en sociaal 
vaardig. Het beschikken over 
computervaardigheden is voor deze 
functie belangrijk. Goede mondelinge 
en schriftelijke beheersing van de 
Nederlandse taal is tevens essentieel, 
vanwege het contact met mensen. De 
afwisseling in taken zorgt ervoor dat 
het werk leuk en boeiend blijft. 

Wil jij meer weten over deze functies 
of meteen van start gaan, of lijkt 
het je wat en ben je één of meer 
dagdelen per week beschikbaar? 

Neem dan contact op met Silvio de 
Brito Caio op 06-11781070 of stuur 
een mail naar vrijwilliger@swoa.nl
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Een groen Rijkerswoerd!

Op 1 oktober is er bij 
Winkelcentrum Rijkerswoerd 

een plantvak van 90 m2 aangelegd 
en zijn er gratis planten uitgedeeld. 
Het najaar is namelijk een goede tijd 
om vaste planten, bomen en bollen 
te planten. Ook in tuinen en in de 
rest van de wijk! Waar kan de wijk 
volgens jou groener? 

Vergroenen winkelcentrum
Op zaterdag 1 oktober was er een 
groenmarkt bij Winkelcentrum 
Rijkerswoerd. Gemeente Arnhem 
heeft bij de nieuwe gevel van het 
Cabaret tegels weggehaald en 
Werkgroep Groen Rijkerswoerd heeft 
hier samen met buurtbewoners een 
plantvak aangelegd. De gemeente 
gaat ook andere delen van het 
winkelcentrum vergroenen, hiervoor 
wordt nog een plan gemaakt met 
inwoners en ondernemers.

Buurttuin en regentonnen Thomas Mannhof
Foto’s: Marleen Michels

Groene gevel en hagen

Vergeten plantseizoen
Bezoekers van het winkelcentrum 
kregen daarnaast in het kader van ‘Het 
Vergeten Plantseizoen’ gratis planten 
van platform Arnhem Klimaatbestendig 
om ook de tuinen in Rijkerswoerd 
verder te vergroenen. In oktober is de 
bodem nog relatief warm en vochtig 
en is de kans op vorst klein. Daardoor 
slaan planten die in dit seizoen worden 
geplant vaak goed aan. 
De wintermaanden zijn ook heel 
geschikt om bomen en haagplanten 
aan te planten mits het niet vriest. 
Door zo veel mogelijk tegels te 
vervangen door groen wordt de wijk 
mooier, klimaatbestendiger en beter 
voor de biodiversiteit. Aan de slag dus!

Subsidie
Wist je dat je voor het 
klimaatbestendiger maken van je 
tuin, huis en buurt subsidie kunt 
krijgen? Via de Subsidieregeling 
Klimaatadaptatie krijg je minimaal 
30% subsidie voor het nemen van 
klimaatbestendige maatregelen 
zoals het aanleggen van een groen 
dak, het vergroenen van je tuin en 
het afkoppelen van de regenpijp. 
Of leg een geveltuintje aan, 
zoals de bewoners aan de Willem 
Dreessingel deden. Meer informatie 
en aanvragen kan via www.arnhem.
nl/subsidieklimaatadaptatie.

Waar kan de wijk volgens jou 
groener? 
Naast het vergroenen van tuinen 
en het winkelcentrum kan ook de 
rest van de wijk een stuk groener. 
Hiervoor stelt gemeente Arnhem in 

samenspraak met wijkbewoners een 
wijkgroenagenda op. Heb jij ideeën 
voor meer groen in de wijk?
Zet jouw idee dan voor 30 november 
op de kaart via www.meedenken.
arnhem.nl/groeninrijkerswoerd. 
Hier kun je ook de ideeën van je 
medewijkbewoners zien en daarop 
reageren. Heb je liever mondeling 
contact? Dan kun je bellen met Anne 
Luijten, Bestuursadviseur Groene 
Leefomgeving Gemeente Arnhem, via 
06 3111 4812. 

Kijk voor meer informatie over 
het Vergeten Plantseizoen en 
het klimaatbestendiger maken 
van je huis, tuin en buurt op 
www.arnhemklimaatbestendig.
nl. Meer informatie over de 
Wijkgroenagenda’s vind je op www.
arnhem.nl/wijkgroenagenda.

Van alle rietzangers is deze vogel 
het meest gebonden aan stevig, 

overjarig riet aan de rand van open 
water. Dat heeft vooral te maken met 
het zware nest, dat door jong riet of 
andere vegetatie niet gedragen kan 
worden. De grote karekiet is dan ook 
een zangvogel met een stevig postuur. 
Hij scharrelt rond in het riet, op zoek 

Vogels in de wijk

90

Foto:  Rob Zweersnaar middelgrote insecten, die voor 
zijn familiegenoot de kleine karekiet 
te groot zijn. Kenmerkend is zijn luide 
zang met harde, rauwe 'krr-krr-kiet-
kiet'-tonen. In het najaar trekt hij 
over de Sahara om in tropisch Afrika 
te overwinteren.

LV
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Kerstavond in Rijkerswoerd

Op kerstavond, 24 december, start 
om 18.30 uur een kerstwandeling, 

met lampionnen en muziek, vanaf 
het winkelcentrum in Rijkerswoerd. 
De herders wijzen de weg naar 
Stadsboerderij De Korenmaat, op 
zoek naar de ster. In de stal van 
onze stadsboerderij vindt een mooi 
kerstspel plaats met kerstliederen 
en in het middelpunt natuurlijk 
Jozef, Maria en hun baby. Voor 
alle deelnemers is er chocomel en 
beschuit met muisjes.

Iedereen is welkom, vergeet je 
lampion niet!
Verzamelen aan de voorzijde 
van winkelcentrum Rijkerswoerd 
(tegenover ingang van de Jumbo). 
Om 18.30 uur vertrekt de stoet 
naar Stadsboerderij De Korenmaat. 
Daar start het kerstspel om 19.00 
uur. Uiteraard worden de geldende 
corona-voorschriften in acht 
genomen. 

De lampionnentocht en de levende 
Kerststal worden georganiseerd 
door de kerken in Rijkerswoerd 
en Natuurcentrum Arnhem. Voor 
meer informatie, ga naar https://
www.natuurcentrumarnhem.nl/
activiteiten/levende-kerststal-op-
stadsboerderij-de-korenmaat/.
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Met zorg en aandacht voor u. Voor de regio Arnhem.

Monuta Jacqueline Reijers
Eimerssingel-West 7 
T 026 - 442 42 25
I monutajacquelinereijers.nl

Jacqueline Reijers

Afscheid 
nemen zoals 
iemand was.



Open dag Werkplaats De Helling

Nu het weer kan zet Werkplaats De 
Helling op zaterdag 5 november 

2022 de deuren van Rozenstraat 
49 weer wagenwijd open. Van 
10.00 tot 16.00 uur is iedereen 
van harte welkom! De Helling is 
een werkplaats voor hobbyisten, 
vakmensen en kunstenaars 
met de focus op ambachtelijke 
creatieve technieken zoals 
houtbewerking, metaalbewerking, 
lassen, edelsmeden, boekbinden, 
beeldhouwen, glas in lood, glasfusion, 
keramiek en textiele vormen.

Uitleg en informatie
Een Open Dag is bij uitstek een prima 
gelegenheid om kennis te maken 
met de mogelijkheden die De Helling 
biedt, even aan te schuiven bij/mee 
te doen met uw favoriete activiteit 
en om sfeer te komen proeven bij 
ons. In de diverse werkplaatsen laten 
cursisten zien welke vaardigheden ze 
hebben opgedaan. 

Onze docenten zijn aanwezig om 
uitleg/informatie te geven over de 
werkplaats, hoe u
mee kunt doen in een groep of de 
mogelijkheden van 
het volgen van een 
cursus, kortom om 
al uw vragen te 
beantwoorden.
Bereikbaarheid
Werkplaats De Helling 
is goed bereikbaar 
met het openbaar 
vervoer. Het ligt 
op loopafstand van 
NS station Arnhem 
Centraal (uitgang 
Sonsbeekzijde). Vanaf 
hier loop je links de 
Amsterdamse weg op. 
De vierde zijstraat 
aan de linkerzijde is 
de Rozenstraat. Je 
vindt ons na 80 meter 
rechts. 

Werkplaats De Helling heeft een zeer 
beperkt aantal parkeerplaatsen. In de 
directe omgeving is de mogelijkheid 
tot betaald parkeren.
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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

OKTOBER
maandag  24 Wijkplatformoverleg SWR 20.00 - 22.00 uur
vrijdag 28 Brei- en Haakcafé Hooijmaat 14.00 - 16.00 uur
vrijdag 28 Tienerdisco 10 t/m 13 jaar De Kemphaan 19.00 - 21.00 uur 

NOVEMBER
dinsdag 1 Wandel je Fit Hooijmaat 13.30 - 15.30 uur
dinsdag 15 Wandel je Fit Hooijmaat 13.30 - 15.30 uur
vrijdag  18 Kinderdisco 8 t/m 11 jaar De Kemphaan 19.00 - 21.00 uur
vrijdag 25 Brei- en Haakcafé Hooijmaat 14.00 - 16.00 uur
dinsdag 29 Wandel je Fit Hooijmaat 13.30 - 15.30 uur 

DECEMBER
dinsdag 13 Wandel je Fit Hooijmaat 13.30 - 15.30 uur
vrijdag 16 Kinder- en tienerdisco 8 t/m 13 jaar De Kemphaan 19.00 - 21.00 uur
maandag 19  Wijkplatformoverleg SWR 20.00 - 22.00 uur
zaterdag 24 Kerstwandeling naar de Korenmaat W.c. Rijkerswoerd 18.30 uur
dinsdag 27 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).
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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 - 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:
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 witte bus bij de Jumbo

Advertenties
Voor informatie en opgave
Gretha Vroonland-Zweers
06 179 76 209
vormgeving@rijkerswoerd.net

Vormgeving
Gretha Vroonland-Zweers
06-179 76 209
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 
RijkerswoerdDit is Rita. Elke 

woensdag komt zij 
ons en onze bewoners 
helpen. Zij vindt het erg 
leuk om met mensen om 
te gaan en zowel wij als 
onze bewoners zijn heel 
blij met haar. 
Wij zijn op zoek naar 
mensen die 1 vaste 

Doe net als Rita.

avond in de week -op vrijwillige 
basis- willen helpen met diverse 
werkzaamheden. Bijvoorbeeld samen 
met de kok wat voorbereidend werk 
doen, tafels dekken, uitserveren van 
maaltijden en andere klusjes waarbij 
een handje extra gewenst is. 

Woonzorgcentrum De Zeeg is een 
veilige plek waar onze bewoners 
zichzelf kunnen zijn. Waar 
men meedoet aan dagelijkse 
werkzaamheden. En waar men er 
voor elkaar is. Bij de Zeeg wonen 
mensen die zich elders niet altijd 
thuis hebben gevoeld. Mensen met 
een verstandelijke beperking en 
bijkomende problematiek. 
We geloven dat iedereen zich 
thuis kan voelen met de passende 
ondersteuning. Bij de start, ruim 42 
jaar geleden, toen een kleinschalig, 
gezinsvervangend huis, is de Zeeg 
ondertussen uitgegroeid tot een plek 
waar 50 bewoners leven, verspreid 
over 3 locaties en nog eens 21 
woningen in de wijk. Twee dingen 
zijn gelijk gebleven: Het alles op alles 
willen zetten om onze bewoners zich 
thuis te laten voelen. Dit doen wij met 
geschoolde krachten maar ook met de 
hulp van lieve vrijwilligers en daarom 
doen wij deze oproep en stellen wij 
graag iemand aan u voor. 

Ben jij op zoek naar een leuke en 
zinvolle dagbesteding of wil je niet 
elke avond alleen eten en maak 
je graag mensen blij? Mail naar 
vrijwilligers@dezeeg.nl. Wij nemen 
dan zo snel mogelijk contact met je op 
om te kijken of we samen tot iets leuks 
kunnen komen. 
Daarnaast zijn we volop op zoek naar 
chauffeurs die we incidenteel maar 
ook vast kunnen oproepen, mensen 
die graag wandelen en/of fietsen 
en mensen die het leuk vinden om 
wat persoonlijke aandacht aan onze 
bewoners te geven. 

Mariëlle Matser
Coördinator Vrijwilligers en Facilitair




