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Rijkerswoerd wordt groener. Wat kun jij doen?

De afgelopen maand zijn er verschillende acties in de wijk geweest, waardoor 
er meer groen is gekomen. We zetten ze even op een rijtje.

Winkelcentrum
Achter het winkelcentrum is samen met de gemeente en Arnhem 
Klimaatbestendig een begin gemaakt met het vergroenen van het 
winkelcentrum. Ga een keertje kijken.    

Tegelijkertijd werd aan de voorkant van het winkelcentrum een markt gehouden 
waar bewoners van de wijk in ruil voor een groen idee een gratis plantje 
(Arnhem Klimaatbestendig) en een taartje (geste van de ondernemers) konden 
krijgen. Het is de bedoeling dat in en rond het winkelcentrum nog meer groen 
komt, we houden u zeker op de hoogte.

Boomspiegels
Er zijn inmiddels een flink aantal boomspiegels door bewoners geadopteerd. Als u 
rondrijdt komt u er vast een paar tegen. En het adopteren kan nog steeds, dus… 
bel 06 32 29 53 94 of doe een fixi-melding. Op 3 oktober zijn er in het kader van 
het NK tegelwippen heel veel tegels opgehaald door de tegelophaalservice in 
onze wijk. Een topprestatie!

Bomen en struiken
In november wordt de wijk nog verrijkt met meer bomen en struiken in de twee 
groene linten die Rijkerswoerd doorsnijden. Bewoners en Groen Rijkerswoerd 
kregen op 13 oktober uitleg ter plaatse van de ontwerper van de gemeente. Er is 
goed nagedacht over de bloeitijd en vruchten om vogels en insecten te trekken. 
Ook blijven de achterpaadjes bereikbaar en is er goed zicht op de speeltuinen. 
Het plan is om op boomfeestdag (16 november 2022) een schoolklas van het 
Klinket mee te laten helpen met het planten.
   

Dat vind ik nou leuk

Het begint met een lijstje met teksten en je maakt daar 
een selectie uit, samen met een groepje vrijwillige 

redacteuren, die vervolgens met een deel van de kopij 
aan de slag gaan. Zij leveren het bewerkte materiaal aan 
de vormgever, die er iedere editie weer, professioneel een 
prachtig blad van maakt. ‘Daar geniet ik nou van’, zeg 
je tegen jezelf. Het begint met een stapel concepten en 
eindigt met een aantrekkelijke wijkkrant. 

Je hebt de taken geordend en verdeeld en daarmee een 
belangrijke bijdrage geleverd aan weer een mooie editie 
van  
Het Woerdje. Lijkt je dat wat? Neem dan contact op met 
Hans Geerlings redactiehetwoerdje@live.nl.

Wat kunt u doen?
Omdat een groene wijk zorgt voor minder hittestress en wateroverlast bij felle regen tegengaat, 
meer mogelijkheden voor vogels en insecten biedt en bovenal een fijnere, gezondere plek is om 
te wonen, is het belangrijk om allemaal in actie te komen, door bijvoorbeeld tegels te wippen 
in uw tuin, schuttingen te laten begroeien, boomspiegels te adopteren of goede, groene ideeën 
aan te melden op de site van www.meedenken.arnhem.nl./rijkerswoerd. Er staan al veel goede 
suggesties op en we gaan ermee aan de slag. Kom op, doe mee!

Je werkt met een tweetal redacteuren mee aan het produceren van zeven edities van een professionele en 
aantrekkelijk uitziende wijkkrant die zevenmaal per jaar verschijnt in druk. 

Meer weten? Neem dan contact op met Hans Geerlings redactiehetwoerdje@live.nl.
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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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Inleveren

U kunt de oplossing van de puzzel 
uiterlijk VRIJDAG 28 JANUARI 

inleveren in de witte 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 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.

Oplossing
Op de vorige puzzel zijn 34 inzendingen binnengekomen waarvan 33 goed.

De juiste oplossing van de puzzel in het woerdje nummer 6 is:
NAJAARSMODE

De winnaar is mevr. Magda Tap, Aagje Dekenstraat

Van harte gefeliciteerd! 

De prijs zullen wij eerdaags bij u afgeven.

KOPROL 

Verbind alle letters en spaties (stippen) om de zin te vormen. Begin bij de letter in het gekleurde vakje met de 
pijl. Eindig bij het gekleurde vakje zonder pijl. De uitspraak komt uit een kerstboodschap van 2021.

Veel succes en hele fijne feestdagen!
Hetty
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Column
Kerstavond met de 
modderlaarsjes op de mat

Jarenlang organiseerde ik, samen 
met anderen, de kerststal op de 

Korenmaat. Heleen, ons jongste 
kind was zesentwintig jaar geleden 
het eerste kerstkindje in de stal. 
Bitterkoud was het toen, we 
zaten tussen de varkens, buiten. 
De Korenmaat was toen nog een 
stadsboerderij in aanleg, met oude 
schuren en schuurtjes. Een bolderkar 
met chocolademelk en een optocht 
met ongeveer zestig mensen, in een 
sliert met lichtjes op zoek naar de 
ster. Enkele jaren later dreigden 
we aan ons succes ten onder te 
gaan. De brandweer kwam speciaal 
waarschuwen bij de beheerder van 
de Korenmaat, dat de kerstviering 
in de stal onverantwoord groot 
was geworden. Ik denk dat er veel 
ouders met hun kindertjes mooie 
herinneringen hebben aan het 
draaiorgel, de lampionnenoptocht, 
de herders op zoek naar de ster 
en het kindje in de stal. De 
videocamera’s draaiden overuren, 
er zal op menig zolder nog wel een 
VHS-band van de tocht naar de stal 
te vinden zijn! We probeerden het 
concept altijd zo eenvoudig mogelijk 
te houden, het kerstverhaal, enkele 
herkenbare liedjes en vooral veel 
tijd om de baby te bewonderen. Het 
is zesentwintig jaar lang gelukt om 
een echte baby te vinden, meestal 
wilden de ouders wel figureren 
als Jozef en Maria. Buurman Henk 
was ooit herder, zesentwintig jaar 
geleden en kent zijn tekst nog 
steeds! Sinds een jaar of acht is 
de organisatie overgenomen door 
enkele samenwerkende kerken, 
samen met de Korenmaat. Het is 
toch geweldig het ieder jaar is gelukt 
dit kerstfeest samen te vieren. Onze 
kerstavond eindigde altijd met alle 
modderlaarsjes op de mat en het 
leuke is, dat zal dit jaar weer gaan 
gebeuren. Onze kleindochter zal 
dit jaar Jezus zijn. Dat vind ik een 
geweldige kroon op al die jaren 
organiseren. Het kringetje is rond, 
zo voelt het, een nieuwe traditie is 
een generatielang doorgegeven. Ik 
hoop dat dit feest van licht, hoop en 
verwondering nog jarenlang gevierd 
wordt in Rijkerswoerd! Kerstavond 
met de modderlaarsjes op de mat, 
laten we het koesteren!

Edith

Denkt u mee over de 
evenementenlocaties in Arnhem?

U kunt als inwoner van Arnhem meedenken over de locaties waar in Arnhem 
evenementen plaatsvinden, of u nu bezoeker of organisator van evenementen 

bent, of in de buurt van een evenementenlocatie woont.

In 2021 is beleid vastgesteld hoe we in Arnhem omgaan met het houden van 
evenementen in de openbare ruimte en welke algemene regels daarbij gelden. 
Dit beleid gaan we nu uitwerken in 
zogeheten locatieprofielen. 

In de locatieprofielen komt straks per 
evenementenlocatie het volgende te 
staan: 
- een beschrijving van de locatie;
- de voorzieningen ter plaatse;
- de richtlijnen voor het gebruik.

Vacature Stadslandbouw Mooieweg

Stichting Stadslandbouw Mooieweg teelt verse groenten voor Voedselbank 
Arnhem in de wijk Rijkerswoerd. Voor de eigen kwekerij zijn wij met spoed 

op zoek naar een coördinator die sturing geeft aan de kweek van het zaai- 
en plantgoed. Als coördinator sta je aan de basis van de oogst van het land: 
namelijk het zaaien, uitplanten en verzorgen van de groenteplantjes in de 
kweekkas, voordat deze op het land worden uitgezet. Vind jij het leuk om met 
je handen bezig te zijn, samen met een enthousiast team?  Reageer dan op deze 
vrijwilligersvacature. Meer informatie op www.stadslandbouwmooieweg.nl/
vrijwilligersvacatures. 
Neem voor een vrijblijvende kennismaking contact op met Willy Knelissen, 
coördinator Vrijwilligers: info@stadslandbouwmooieweg.nl of 06 54 71 51 26.

Het is een van de meest voorkomende 
broedvogels van ons land, maar toch bij 

velen onbekend. Dat komt door zijn verborgen 
bestaan onder heggen en struiken. Hij scharrelt 
vooral als een muis over de grond om voedsel 
te zoeken en vliegt niet vaak. Daarbij komt dat 
de tekening van de rug veel lijkt op die van een 

91

Foto: Rob ZweersVogels in Waterrijk

huismus. De heggenmus is vooral te herkennen aan de blauwgrijze kop en borst 
en de spitse snavel. De Nederlandse exemplaren blijven het hele jaar hier. ‘s 
Winters groeit de populatie met vogels uit Noord-Duitsland en Scandinavië.

LV

Hoe kunt u meedenken?
Meedenken over de evenementenlocaties, kan via meedenken.arnhem.nl op twee 
manieren:
1. U kunt bij zes stellingen aangeven of u het eens of oneens bent met de
    stelling. Graag horen wij ook waarom u daarvoor kiest.
2. U kunt uw idee, tip of verbetervoorstel over één of meerdere van de 
    evenementenlocaties doorgeven door deze op de kaart van Arnhem te ‘prikken’.

Wat gebeurt er met uw mening?
Sommige tips of oplossingen zullen we opnemen in het profiel dat we per 
evenementenlocatie gaan opstellen. Soms vraagt het meer tijd of aanpassing 
voordat we iets met de ideeën kunnen doen. En er zullen voorstellen zijn die we 
bijvoorbeeld vanwege de openbare orde en veiligheid niet kunnen uitvoeren. 
We maken een document van alle tips en ideeën die zijn gegeven. Per idee geven 
we aan wat we er mee hebben gedaan of juist niet, en waarom. Dit document 
zullen we delen op arnhem.nl. Meer informatie? Kijk op www.arnhem.nl/
meedenkenoverevenementen.
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Adverteren in Het 
Woerdje? Dat kan!

Voor meer informatie 
en tarieven mail naar: 

vormgeving@rijkerswoerd.net
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Help ons gevaarlijke paaltjes weg te krijgen 

Uit de Fietsmonitor 2021 door 
I&O Research blijkt dat paaltjes 

door fietsers als het grootste 
gevaar worden ervaren. Daarom 
is de Fietsersbond deze zomer 
een landelijke actie gestart om 
overbodige paaltjes te laten 
verwijderen. Wist je dat paaltjes 
jaarlijks voor naar schatting 
2400 spoedeisende hulpopnames 
verantwoordelijk zijn en bijna 1500 
ernstig gewonden? 

Help mee om gevaarlijke en overbodige paaltjes weg te krijgen. Kijk voor 
meer informatie en hoe je concreet kunt helpen om ze uit je eigen buurt weg 
te krijgen op de website van de landelijke Fietsersbond, https://paaltjes.
fietsersbond.nl

Wie komt voorlezen bij de VoorleesExpress?   

De VoorleesExpress is nu belangrijker dan ooit. Het is een steuntje 
in de rug voor Arnhemse kinderen tussen de twee en acht jaar 

met een taalachterstand. Als gevolg van de coronamaatregelen in 
het onderwijs zijn taalachterstanden bij kinderen alleen maar groter 
geworden. 

Lezen maakt de wereld groter
Een voorleestraject bij de VoorleesExpress duurt in principe twintig 
weken. Elke week komt er een uur lang een voorlezer langs om 
samen met ouder en kind spelenderwijs te werken met taal. Corinna 
Haese, projectleider: ‘De VoorleesExpress gaat over geletterdheid. 
Lezen en voorlezen zijn essentiële middelen om taalontwikkeling 
te stimuleren.’ Voorlezer Ada vult aan: ‘Taal verruimt je in je hele 
doen en laten. Het geeft je een plaats in de wereld.’ Een andere 
voorlezer is Jonathan Simonis: ‘Ik geloof in de kracht van boeken. 
Onderling begrip, woordenschat, in de schoenen van een ander 
staan. Ik gun dat iedereen. Lezen maakt de wereld groter,’ vertelt 
ze enthousiast.

Voorlezers voor Arnhemse wijken
De VoorleesExpress zoekt momenteel vooral nieuwe voorlezers 
voor gezinnen in de wijken Malburgen, Schuytgraaf, Rijkerswoerd, 
Presikhaaf en Geitenkamp! Voorlezers krijgen een training 
‘Interactief voorlezen’ en worden waar nodig gecoacht. Veel 
gezinnen die op de wachtlijst staan, zijn anderstalig. Voorlezers 
leren hoe je ouders kunt betrekken tijdens het traject, zodat ook zij 
handvatten krijgen voor de taalontwikkeling van hun kind en er een 
duurzaam effect ontstaat. 

Interesse? De VoorleesExpress is te vinden via www.rozet.nl/
voorleesexpress of op www.voorleesexpress.nl. Voor meer informatie 
en aanmelding, mail naar voorleesexpress@rozet.nl of bel met 06 53 
14 64 45.
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ADR
ARNHEMS DAKDEKKERSBEDRIJF RIJKERSWOERD

+31 6 25 08 52 23

Mail adrdakbedekking@hotmail.com
/ADRDAKBEDEKKING

ADRDAKBEDEKKING.NL

Bitumen - Pannen - Lood / Zink
Zonnepanelen - Epdm / Kunststof



het woerdje - 13 - 

Een duurzaam Rijkerswoerd

De droogte van de afgelopen zomer en de energiecrisis waar we middenin zitten: allerlei ontwikkelingen zorgen 
ervoor dat we steeds meer aandacht krijgen voor duurzaamheid. De gemeente Arnhem is daar al jaren mee 

bezig. Ook voor de energietransitie zijn er ambitieuze doelen gesteld voor onze stad: in 2050 moet aardgas helemaal 
vervangen zijn door duurzame energie. 

Plannen van de gemeente voor Rijkerswoerd zijn nog niet heel concreet, maar ook onze wijk ontkomt uiteraard 
niet aan de transitie van aardgas naar duurzame energie. Een groot deel van inwoners is daarom al bezig met 
verduurzaming. Maar hoe pak je dit handig aan? Waar moet je beginnen en hoe doe je dit financieel zo aantrekkelijk 
mogelijk? In de dagelijkse praktijk lopen we allemaal tegen obstakels aan als we hier zelf mee aan de slag willen.

Sinds enkele maanden zijn we met een aantal enthousiaste inwoners van Rijkerswoerd actief in de wijkgroep 
‘Duurzaam Rijkerswoerd’. Met deze werkgroep hopen we drempels te verlagen voor inwoners van Rijkerswoerd die 
zelf aan de slag willen met verduurzaming van hun woning. Als je niet weet hoe je dit moet aanpakken of waar je 
moet beginnen, gaan we helpen de juiste weg te vinden. Daarnaast gaat de werkgroep aan de slag met concrete 
duurzaamheidsprojecten waarvoor we elkaar nodig hebben, zoals het realiseren van deelauto’s. We zoeken daarvoor 
uiteraard naar initiatieven die een aantoonbare interesse hebben bij de inwoners van onze wijk. 

De komende maanden gaan wij aan de slag met twee van dit soort projecten. 
Projecten waarvoor wij de belangstelling in de wijk graag willen onderzoeken zijn:

Buurtwandelingen met een warmtecamera
Hiermee krijg je zicht op de warmtelekken van jouw woning. Je kunt zien 
wat de verschillen zijn tussen jou en jouw buren, zodat je weet wat je kunt 
verbeteren aan je woning. Bovendien kan het een aanleiding zijn om samen 
met buurtgenoten op te trekken om maatregelen te nemen in je woning. En 
bovenal is het natuurlijk een gezellige avond!

Elektrische deelauto’s 
Inmiddels zijn er meer dan 100.000 elektrische 
deelauto’s in Nederland. In Arnhem zijn er inmiddels 
meerdere wijken met elektrische deelauto’s. Het is 
onze verwachting dat ook in Rijkerswoerd voldoende 
belangstelling bestaat voor een aantal elektrische 
deelauto’s. 

In de komende maanden ga je meer van ons horen, over de werkgroep in het algemeen en over onze concrete 
initiatieven! Hebben we nu al je belangstelling gewekt of heb je zelf een concreet idee waarmee je aan de slag wilt, 
laat dit dan aan ons weten. Stuur in dat geval een mail naar duurzaam@rijkerswoerd.net. 

Werkgroep Duurzaam Rijkerswoerd

Nieuwe minibieb

In het zuidwestelijk deel van 
Rijkerswoerd was tot voor kort nog 

geen minibieb. Daar is nu verandering 
in gekomen met de plaatsing van dit 
openbare boekenkastje bij De Pas 
102. De tiende minibieb in onze wijk!  
Wilt u weten waar de andere negen 
staan? 
Kijk daarvoor op www.rijkerswoerd.
net/minibibliotheken.

LV

Schaatsbaan Rijkerswoerd

Van 9 t/m 13 januari ligt de schaatsbaan op 
Sportcentrum Rijkerswoerd en kun je je lekker 

komen uitleven op de ijzers. Wij hebben de schaatsen, 
jij de skills! De schaatsbaan is geopend voor jong en oud! 

Tijdens schooltijden komen de basisscholen schaatsen en vanaf 15.00 tot 17.00 
uur en 18.00 tot 20.00 uur kun je komen schaatsen voor slechts € 1,-.
Op woensdagavond zal er een disco zijn en toveren we de baan om tot ‘dancing 
on ice’. Het verdere programma gedurende deze week wordt nog ingevuld. Houd 
hiervoor www.sportinarnhem.nl in de gaten of volg buurtsportcoach Corinne op 
Instagram: @bsc_rkv.

We zijn ook nog op zoek naar helpende handjes, met name voor de ochtenden, 
om te helpen met schaatsen uitdelen, kinderen helpen met schaatsen aan- en 
uittrekken, etc. 

Lijkt het jou leuk om een steentje bij te dragen? Stuur dan een e-mail naar 
corinne.nugter@sportbedrijfarnhem.nl. Bellen of Whatsapp mag ook:  
06 21 36 36 73. 

Sportieve groet, 
Corinne Nugter - Buurtsportcoach Sportbedrijf Arnhem
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Even voorstellen

Fijn dat we ons even aan u mogen voorstellen. Wij zijn Reclassering Nederland, en sinds 1 juli jongstleden zijn 
wij gehuisvest in het voormalige pand van Kuijpers Installatietechniek, aan de Overmaat 16.

Reclassering Nederland zorgt ervoor dat werkgestraften hun werkstraf kunnen uitvoeren. Een werkstraf is een straf 
waarbij de rechter of het Openbaar Ministerie iemand verplicht een aantal uren zinvol en onbetaald werk te doen 
dat de samenleving ten goede komt. Zo is de werkgestrafte in staat iets terug voor de samenleving. Zo’n werkstraf 
wordt niet opgelegd bij zware delicten, alleen voor lichte vergrijpen. De maximale duur van een werkstraf is 240 uur.

In ons pand worden nu, na een aantal interne verbouwingen, 6 dagen per week maximaal 35 volwassenen aan 
het werk gehouden, uiteraard onder begeleiding van ervaren werkmeesters. De werkzaamheden variëren van 
stickertjes plakken tot producten in- of ompakken. Kortom, allemaal simpele assemblage werkzaamheden. Naast 
deze werkzaamheden binnen gaan we ook met groepen van een aantal werkgestraften onder begeleiding van 
minimaal één werkmeester naar buiten om daar werkzaamheden uit te voeren. Denk hierbij aan een prikploeg 
(straten schoonhouden), of het bijhouden van plantsoenen. Dus het kan zo gebeuren dat u ons bij u in de buurt ziet 
met een papierprikker of een schoffel. Wij werken nauw samen met het Wijkteam, dus wij komen graag naar de 
plekken waar veel overlast is qua rotzooi of onkruid, om te zorgen dat deze plekken weer toonbaar zijn.

Schroom niet om ons aan te spreken als we bij u in de wijk lopen, wij helpen graag mee om uw wijk nóg netter en 
schoner te maken. Wij zijn trouwens altijd bereid om bij voldoende interesse op een bijeenkomst uit te leggen wat 
ons werk precies inhoudt. Contact: Jacqueline Snijder, Teamleider Werkstraffen, 088 804 14 01 of via j.snijder@
reclassering.nl.

Geld inzamelen voor bijbels voor Albanese kinderen

Voor de jaarlijkse goede doelenactie hebben kinderen van basisschool de Rank uit Rijkerswoerd sponsoren 
gezocht om geld in te zamelen om hiermee bijbels te schenken aan kinderen in Albanië. Thomas van Zeeland uit 

groep 4/5 legt uit: ‘In Albanië zijn de mensen arm en daarom hebben de mensen geen geld om bijbels te kopen.’ 
Albanië is één van de armste landen van Europa. Het gemiddeld inkomen is € 260,-. De Struggle4Bibles actie was 
in samenwerking met Bible League Nederland. Voor elke € 6,- kan er een bijbel aan een kind in Albanië worden 
geschonken. In totaal hebben de kinderen van Rank ongeveer 650 bijbels bij elkaar weten te krijgen. ‘De actie is 
erg succesvol. Ik stond helemaal versteld van het succes van de actie! Ik denk dat dit te verklaren is omdat het 
goed aansluit bij de identiteit van de school. Daarnaast is het erg toegankelijk, voor een relatief klein bedrag kan 
er al een bijbel gesponsord worden en de actie is daarom ook goed inzichtelijk voor de kinderen.’ Aldus directeur 
Erik Hendriksen.

Als beloning voor het harde werk had Bible League een opblaasbare stormbaan geregeld voor de kinderen. Elke 
groep kon zich een half uur uitleven. Naast het verspreiden van Gods woord in de vorm van bijbels heeft Bible 
League onder andere ook alfabetiseringsprojecten. Zo’n 10 procent van de wereldbevolking kan niet lezen of 
schrijven, Bible League strijd daarom tegen analfabetisme.
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Ondersteuning bij aanvraag energietoeslag

Als inwoner van Arnhem met een laag inkomen kan je een aanvraag doen voor energietoeslag. Het kan fijn zijn als 
iemand je hier bij kan ondersteunen. Je kan hiervoor terecht bij verschillende inloopspreekuren, maar het is niet 

voor iedereen mogelijk om daarheen te gaan. Daarom helpen geschoolde vrijwilligers van Thuisadministratie Arnhem 
je aan huis.

Wanneer kan je bij Thuisadministratie Arnhem terecht?
De vrijwilligers kunnen je helpen bij een aanvraag als je:
- een brief van de gemeente hebt ontvangen dat je recht hebt op energietoeslag;
- geen brief hebt ontvangen, maar denkt dat je recht hebt op energietoeslag;
- niet zeker weet of je recht hebt op energietoeslag, maar dit graag uit wil zoeken;
- niet de mogelijkheid hebt zelf met je (aan)vraag naar een inloopspreekuur te komen.

Aanmelden voor ondersteuning kan via 
info@thuisadministratiearnhem.nl of 026 327 
22 66. Laat hierbij weten dat het gaat over 
de energietoeslag. 
Meer informatie over de energietoeslag 
of andere vragen over ondersteuning bij 
een laag inkomen? Kijk op www.arnhem.
nl/geldzaken of maak een afspraak bij 
een inloopspreekuur van Goed Geregeld 
Arnhem via www.ggarnhem.nl of bel 026 
312 79 99. Thuisadministratie Arnhem is 
een initiatief van Humanitas Rijn IJssel, 
Rijnstad en SWOA.
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SWOA: (even) niet zelf koken!

Je wilt een lekkere en gezonde maaltijd, maar je kunt die zelf niet 
klaarmaken. Of misschien heb je er geen zin in of tijd voor. Bij SWOA kan 

je dan terecht voor een maaltijdservice aan huis. Ben je juist op zoek naar 
wat gezelligheid tijdens het eten? Sluit dan aan bij De Eetkamer!

Maaltijden aan huis
Met de maaltijdservice van SWOA haal je een verse en gezonde maaltijd in huis. 
De vrijwilligers bezorgen op een vaste dag en vast tijdstip de maaltijden bij je 
thuis. Je stelt voor elke dag je eigen menu samen en kan daarbij kiezen uit een 
wisselend aanbod van vlees, vis, groenten, aardappels, pasta’s en sauzen. 

Er wordt gekookt met verse ingrediënten en de koks 
bereiden Hollandse kost én de wereldkeuken.  
Lekker en gezond!

- Kosten: tussen € 6,50 en € 8,- voor een hoofgerecht 
  (€ 2,50 korting met Gelrepas)
- Aanmelden of meer informatie: 0888 10 10 10 of  
  kijk op www.swoa.uwmaaltijd.nl.

De Eetkamer
Zin een maaltijd waarbij je gelijk contact opdoet? Dan ben je van harte welkom in De Eetkamer! Vijf dagen per week 
kan je bij De Eetkamer terecht om te genieten van een gezonde maaltijd in een warme, ontspannen en huiselijke 
sfeer. De maaltijd bestaat uit een voor-, hoofd- en nagerecht. Heb je speciale dieetwensen? Geef deze door bij je 
aanmelding!
- Dagen en tijd: maandag t/m vrijdag tussen 12.30 – 14.00 uur
- Locatie: De Petersborg, Slochterenweg 40
- Kosten: € 6,50 per maaltijd (€ 4,- met Gelrepas)
- Aanmelden of meer informatie: 026-323 08 50 of petersborg@swoa.nl (aanmelden graag een week van tevoren).

Kunstroute Focus á Locus 2023

Op zaterdag 22 en zondag 23 april 2023 vindt weer de Focus á Locus Kunstroute plaats in de wijken Vredenburg, 
Holthuizen, Kronenburg en Rijkerswoerd. De editie van 2020 ging op het allerlaatste moment vanwege de 

coronamaatregelen niet door. Alles was toen al georganiseerd en de folders waren gedrukt. We hopen dat de 7de 
kunstroute weer een succes wordt. Ons doel: Van Focus á Locus een wijkgebeuren maken. Bewoners die iets doen 
op het gebied van kunst, of dat nou op beeldend, muzikaal of literair vlak is, laten dat zien aan hun buren, hun 
wijkgenoten. Door bewoners voor bewoners dus. Zo proberen we wijkbewoners in contact met elkaar te laten komen. 
En kunstenaars krijgen een podium om eens te laten zien wat ze maken of doen. Voor kinderen willen we ook weer 
workshops organiseren.

Welke kunstenaar, met een grote K of kleine k, heeft zin om mee te doen? Schroom niet, het is een leuke kans om 
je werk eens te laten zien! Als je iemand anders kent die wat zou kunnen of willen exposeren, zou je die kunnen 
motiveren om mee te doen? Wij kennen niet iedereen. Je kunt ons eventueel ook tippen. Voor degenen die niet 
in de gelegenheid zijn om thuis te exposeren of muziek te maken, proberen we een andere ruimte te vinden. Ook 
is het leuk een paar activiteiten te clusteren op één adres. Dat blijkt vaak extra aantrekkingskracht te hebben op 
bezoekers. We hopen natuurlijk ook nu weer op een gevarieerd aanbod met beeldend werk, muziek, gedichten, noem 
maar op.

Verder zijn we nog op zoek naar een paar mensen die ons bij de organisatie willen ondersteunen, bijvoorbeeld 
iemand die vertrouwd is met Facebook en Instagram voor de PR van Focus á Locus. We willen immers zo veel mogelijk 
wijkbewoners bereiken. Je kunt je, graag vóór 1 februari 2023 (liefst eerder) opgeven bij focusalocus2023@gmail.com 
of bij Klaarke Schuiringa, tel. 06 10 90 84 99.

Hans Langbroek
Klaarke Schuiringa

Werkgroep Focus á Locus
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Winters kerstoptreden Koor 
All Friends

Komt u ook luisteren en kijken naar ons winterse 
kerstoptreden? U bent van harte welkom op dinsdag 

20 december om 20.00 uur in basisschool de Rank, 
Pythagorasstraat 9 in Rijkerswoerd. Na afloop is er een 
drankje met iets lekkers. 

We zingen onder leiding van onze dirigent Marja Stoter 
een leuke afwisselende mix aan nummers. Ook wat 
minder bekende kerstnummers staan op het programma, 
zoals ‘Mary did you know’ en ‘kerstdagen van toen’. 
Pianist Ingrid de Vries begeleidt ons. We zien u graag op 
20 december.

Koor All Friends
www.koorallfriends.nl 
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Stadslandbouw Mooieweg maakt vrijwilligers blij

Eigenlijk wisten we het al: van de meeste vrijwilligers die op de SLB werkzaam zijn horen we vaak behoorlijk 
positieve geluiden. Toch waren we blij met het onderzoeksproject van Partigan ‘Samen groen en gezond in 

Arnhem & Nijmegen’, dat door onderzoekers van de Wageningen Universiteit is uitgevoerd. Uitgangspunt van hun 
project was de opvatting dat als mensen een goede band hebben met hun omgeving, dan kan dat veel voor hen 
betekenen en goed zijn voor hun welzijn en gezondheid. Dat mag ook gelden voor lokale groene initiatieven. 
Tien hiervan in de omgeving van Arnhem en Nijmegen zijn in dit onderzoek betrokken waaronder de SLB. En zo 
werden ook aan vrijwilligers van de SLB in het afgelopen jaar diverse vragenlijsten voorgelegd en zijn er interviews 
gehouden rond de vraag: Wat betekent de Stadslandbouw Mooieweg voor jou?  

Resultaten 
Onder grote belangstelling van vrijwilligers werden op 23 september de resultaten van dit onderzoeksproject in 
de keet van de SLB gepresenteerd. Allereerst kun je zeggen dat deelnemers aan het onderzoek aangaven dat ze 
het leuk vinden om naar ‘hun plek’ toe te gaan, ze voelen zich welkom en thuis en kunnen daar zichzelf zijn. 
Zeker als ze al langer betrokken zijn. Het past ook bij hun idee van bezig zijn met de natuur, van buiten zijn, van 
er lekker uit zijn. Vrijwilligers voelen zich daarbij verbonden met elkaar, de fijne sfeer geeft een blij gevoel, er 
is waardering en acceptatie. Het doet iets met hun gezondheid: fysiek, mentaal en sociaal. Ze vinden het fijn om 
samen te werken, nieuwe mensen te ontmoeten, niet alleen gelijkgestemden, ook van diverse achtergrond. En het 
werk is nuttig omdat het bijdraagt aan een gezond milieu, aan duurzaamheid en biodiversiteit. En voor deelnemers 
aan de SLB geldt daarbij zeker: omdat ze bijdragen aan de voedselbank; het grootste deel van de opbrengst van 
groenten en fruit gaat daar naartoe. Tenslotte geldt voor velen dat het werkzaam zijn in een groene omgeving ook 
leerzaam is: je komt meer te weten over hoe en wanneer groenten verbouwd wordt, over kruiden en het fruit.

Deelnemers van de Stadslandbouw.
De deelnemers van de SLB gaven op de scorelijst van ‘wat deze plek voor hen betekent’ een sterke 4 aan op een 
schaal van 1 tot 5 en dat klinkt ons als muziek in de oren. Tot slot enkele persoonlijke opmerkingen van deelnemers 
van de Stadslandbouw aan dit project over wat de SLB betekent:
- ‘Heerlijk die ruimte, en dat het midden in de stad is, het geeft je heel erg een buitengebied-gevoel.’ 
- ‘Ik vind het echt heel leuk! Het doet heel goed om lekker buiten te zijn, om de cyclus van de natuur te zien.’

Vogels in Waterrijk
Hij zoekt zijn voedsel en nestgelegenheid in de 

overgangszone van open gebied naar bos. De toppen van 
struiken en bomen gebruikt hij als uitkijkpost. Van daaruit 
spoort hij het grootste deel van zijn voedsel op, dat bestaat 
uit insecten en ander klein gedierte. Vanuit datzelfde hoge 
punt laat de roodborsttapuit zijn kenmerkende roep horen, 
die klinkt als 'wiet, tkk,tkk', dat laatste als twee kiezeltjes 
die tegen elkaar aan worden getikt. Net als bij dat andere 
vogeltje dat een rode borst heet te hebben, zijn de borstveren 
meer oranje dan rood, waarbij die van de man wat feller 
gekleurd zijn.

LV 92

foto: Rob Zweers

- ‘Ik voel me ontzettend rijk als ik groente oogst, een
  courgette of een bloemkool’.
- ‘Het respect voor elkaar, de sfeer, de verbondenheid.
  Laatst zei ik tegen iemand: dat ik dit ontdekt heb, is 
  het beste wat me dit jaar is overkomen.’ 
- ‘Ik leer steeds meer nieuwe groentesoorten kennen
  en nu ook uit de tropische kas.’
- Alweer nieuwe namen. Heerlijk om me zo te
  ontwikkelen.’

Meer weten of ook vrijwilliger worden?  
https://stadslandbouwmooieweg.nl of via info@
stadslandbouwmooieweg.nl.

Koffiemoment: ‘Koffie in het groen’.
Even op bezoek komen en kennis maken met de 
Stadslandbouw en vrijwilligers? Dat kan elke vrijdag 
van 11.00 - 12.00 uur. Je bent van harte welkom!



- 20 - het woerdje

een vertrouwd gezicht
voor al uw vragen

U bent bij ons uitvaartcentrum 
aan de Eimerssingel-West 7  
te Arnhem-Zuid altijd welkom 
voor een open gesprek. 
 
Bel 026 - 442 42 25 of ga naar 
monutajacquelinereijers.nl.

Jacqueline Reijers

Jacqueline Reijers

Nick Verweijen

Baukje Engelsma

Lion Fransen
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Activiteitenkalender
elke maandag  Sjoelen ‘t Pluspunt 10.00 - 12.00 uur
elke maandag  Inloopmiddag SWR SWR 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

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

JANUARI
9 t/m 13 januari  Schaatsen, kosten € 1,- SWR 15.00-17.00+18.00-20.00 uur
dinsdag 10 Wandel je Fit Hooijmaat 13.30 - 15.30 uur
dinsdag 24 Wandel je Fit Hooijmaat 13.30 - 15.30 uur

FEBRUARI
maandag 6 Wijkplatformoverleg SWR 20.00 - 22.00 uur
dinsdag 7 Wandel je Fit Hooijmaat 13.30 - 15.30 uur
dinsdag 21 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).

Er zijn weer een paar moestuinen vrij

Het jaar 2022 was weer een bijzonder moestuinjaar voor ons als leden van De Tuinmaat. Door de droogte en warmte 
was het een uitmuntend tomatenjaar. Daarna hebben ook de pompoenen in de herfst goed hun best gedaan. 

Terwijl andere groenten, zoals kool, het weer wat moeilijker hadden en menig slakje van zich af moest schudden.

Bestemmingplan
Ook was 2022 het jaar van het nieuwe bestemmingsplan voor Gaardenhage 
en heeft de gemeenteraad zich over dat plan uitgesproken. Het nieuwe 
bestemmingsplan voor Gaardenhage voorziet, naast meer woningen dan 
in het oorspronkelijke plan, in een nieuwe plek voor De Tuinmaat. Op de 
paardenwei aan de Huissensedijk tussen het Zeegbos en de woongroep Arneco. 
De gemeenteraad heeft er verschillende malen over vergaderd, maar in 
juli uiteindelijk de knoop doorgehakt en het bestemmingsplan vastgesteld. 
Vervolgens konden degenen die bezwaren tegen het plan hebben, beroep 
instellen bij de Raad van State. En dat is gebeurd. Dus voordat het plan 
uitgevoerd kan worden (met een verhuizing van de Tuinmaat en het bouwen 

van huizen) zal die raad zich er eerst over uit moeten spreken. Naar 
verwachting zal dat ergens volgend jaar gebeuren.

Er zijn nog moestuinen beschikbaar
In elk geval heel het groeiseizoen van 2023 blijven we dus met veel 
plezier nog op de huidige plek tuinieren tegenover Stadsboerderij de 
Korenmaat. Op de geweldig vruchtbare grond, die in de afgelopen jaren 
steeds beter te bewerken is. Vanaf december komen er weer een paar 
moestuinen vrij voor de verhuur. Als u graag daarop aan de slag wilt, kunt 
u een mail sturen naar tuinmaat@gmail.com. Wees welkom!

De Tuinmaat
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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 
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 
Rijkerswoerd

Vogels in Waterrijk
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foto: Rob Zweers

Het voedsel van deze vogel 
bestaat onder andere uit 

slakken, waarvan de huisjes 
worden opengebroken op een 
vaste plaats. Die wordt de 'smidse' 
genoemd en bestaat uit een steen 
met daaromheen stukgeslagen 
slakkenhuisjes. De zanglijster is 
kleiner dan zijn verwant de grote 
lijster en verder onder meer daarvan 
te onderscheiden door de pijlvorm 
van de vlekken op zijn borst. Ook 
zijn zang verschilt: die is uitbundig 
en tegelijk traag, met gevarieerde 
strofen en een kenmerkende 
herhaling van meestal driemaal 
hetzelfde geluid. Al in januari begint 
hij te zingen, vanaf de nok van een 
huis of het topje van een boom.

LV

Kerstgroet van de 
redactie

De redactie wenst u:
iets goeds, iets lekkers, 

iets geks, iets moois, iets 
aardigs, iets liefs, maar 

hoe dan ook iets positiefs
en veel geluk en goede 

gezondheid in 2023!




