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Ongeacht of, hoe en waar u verzekerd
bent, u kunt altijd bij mij terecht. 

“Wie ooit geluk
in liefde vond, 

begraaft verdriet niet
in de grond, maar 
houdt de stille vlam

aan ’t branden 
en warmt daaraan

de lege handen.”
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Scootmobielclub de 
Krasse K(n)arren

Na zeventien jaar met 
enthousiasme en professionaliteit 
te hebben gewerkt aan de 
totstandkoming van Het Woerdje, 
heeft Hans Geerlings afscheid 
genomen van ons wijkblad.

Scootmobielclub de Krasse  
K(n)arren is een enthousiaste 
groep scootmobielrijders die 
in 2023 weer diverse gezellige 
tochten in de regio op de planning 
heeft staan. Zin om mee te gaan?

Sirkka Wilbrink is de nieuwe 
voorzitter van het Wijkplatform. 
Zij stelt zich aan u voor.
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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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Een tijd van komen en een tijd van gaan, een interview met Hans Geerlings

Na zeventien jaar met enthousiasme en professionaliteit te hebben gewerkt aan de totstandkoming 
van ons wijkblad Het Woerdje, neemt Hans Geerlings afscheid van het wijkblad. We nemen de 

gelegenheid te baat om samen de geschiedenis in te duiken.

Hoe zag het Woerdje er uit toen jij als vormgever begon, Hans?
Dat was begin 2005. Het Woerdje was toen een low-budget uitgave, een aantal doormidden gevouwen 
A4-tjes met een groene kaft en een nietje erdoor en verscheen toen achtmaal per jaar. De redactie 
bestond toen uit vier leden, waarvan één de hoofdredacteur was. In 2020 heb ik deze taak op mij 
moeten nemen omdat geen der redactieleden dit wilde doen. Behalve vormgever en redactie zijn er 
meer taken uit te voeren.

Wat voor een taken zijn dat?
Allereerst de taak van de vormgever. De stukken die ik terugkreeg van de redacteuren geef ik zodanig vorm dat het blad in 
een printklare vorm aan de drukker aangeleverd kan worden, compleet met foto’s en advertenties. In het verlengde daarvan 
onderhield ik ook de relatie met de drukker, afspraken, aantallen, bezorgadressen, contract, betalingen, enzovoort. Vanaf 
2006 deed ik ook de acquisitie, dat inhoudt het verwerven van adverteerders, hoewel dit in de praktijk niet zoveel moeite 
kost. Ook deed ik sinds 2006 de administratie: het afhandelen van facturen en betalingen, het in ontvangst nemen van de 
advertentieteksten en het toesturen van een bewijs van publicatie aan de adverteerders. Vanaf 2020 het hoofdredacteurschap, 
dat bestaat uit het verzamelen van alle stukken kopij die van alle kanten aangeboden worden. Deze stukken zette ik dan in 
een overzicht dat in de redactievergadering besproken werd. Daar werd besloten welke stukken wèl en welke niet opgenomen 

zullen worden in de komende editie en wie welke teksten ging redigeren. Als hoofdredacteur zorgde 
ik er ook voor dat de ingezonden oplossingen van de puzzel gecontroleerd worden en dat tijdens de 
redactievergaderingen uit de juiste oplossingen op correcte wijze een prijswinnaar werd getrokken en dat 
aan deze de prijs werd overhandigd. Ik controleerde de mail en de brievenbus bij de Coop/Jumbo enkele 
malen per week.

O en dat was alles? (Grapje)
Nou, nu je er over begint. Ik heb ook een aantal jaren de website van de toenmalige wijkvereniging 
beheerd. Met de komst van het wijkplatform, toen de bewonersvereniging en de wijkvereniging werden 
samengevoegd, is er ook een nieuwe website gekomen, waarmee ik geen bemoeienis meer heb. Als 

vormgever zorgde ik er nog wel voor dat er van iedere editie van Het Woerdje een digitaal exemplaar naar de nieuwe site werd 
gestuurd. Daar kun je Het Woerdje ook digitaal lezen. Om alles in goede banen te leiden en overdraagbaar te maken heb ik het 
handboek dat mijn voorganger was begonnen ook bijgehouden en gegeven aan iedereen die met Het Woerdje te maken heeft. 
Oh ja, ik bracht zelf nog een 35 tal Woerdjes rond buiten de reguliere bezorging.

Werd er al vanaf het begin geadverteerd in Het Woerdje?
Ja hoor, ook in 1991 stonden er al wat advertenties in het blad. Dat aantal is langzaam gegroeid en een steeds belangrijker deel 
van de financiering geworden. Dat scheelt in belangrijke mate in de hoogte van de subsidie die nodig is vanuit het wijkplatform. 
Soms wordt er wel eens geklaagd over het aantal advertenties, maar het is een belangrijke voorwaarde voor het bestaan van 
Het Woerdje.

Het Woerdje ziet er wat vormgeving betreft steeds weer patent uit, hoe doe je dat?
Het formaat is in de loop van de jaren gewijzigd. Het is nu een full-color uitgave op A4 formaat en 
wordt door een professionele drukkerij vervaardigd. Het meeste werk deed ik eerst met MS Publisher. 
Dat pakket heb ik zelf aangeschaft. Ik heb wat tips en trucs gekregen van mijn voorganger en de rest 
heb ik mij zelf aangeleerd. Later gebruikte ik InDesign. Daarnaast gebruik ik ook Photoshop voor het 
klaar maken van de advertenties. Daarmee maakte ik ook de nieuwjaarskaartjes voor de bezorgers. 
Vormgeving en advertenties vind ik het leukst. Het hoofdredacteurschap vind ik minder leuk, maar als 
dit niet gebeurt, komt er ook geen Woerdje!

We hadden het al over 2005. Hoe oud is het Woerdje eigenlijk?
In 2005 heb ik een archief overgenomen van de toenmalige vormgever, Wim Bruin. Dat gaat terug tot 1991 en beslaat nu zes 
ordners. Ik bewaar daar alle edities van Het Woerdje. Op de oudste staat nummer 1, jaargang nummer 1. In 1990 waren al 
nummers van Het Woerdje verschenen, maar daarvan zijn geen exemplaren meer beschikbaar. Het was toen nog een simpel 
boekje, bestaande uit een aantal dubbelgevouwen A4-tjes, maar wel al herkenbaar aan het logo van de stileerde eend. 
Advertenties waren er toen ook al, hetzij aarzelend en op kleine schaal. Ik heb ook een lijst met de namen van redacteuren, 
fotografen, vormgevers, schrijvers van de columns, de administrateurs van de advertenties, journalisten, makers van de puzzel 
en niet te vergeten de bezorging. Allemaal vrijwilligers die in de loop van de tijd en soms vele jaren achtereen, actief betrokken 
zijn geweest en soms nog zijn, bij de totstandkoming van iedere keer weer een nieuw Woerdje.

En nu?
Wel, ik ga een heleboel tijd overhouden. Het wordt even wennen, maar heeft wel iets van een bevrijding. Ondertussen doe ik 
al weer vrijwilligerswerk voor een landelijke vereniging.

Frans Lommen
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De Puzzel Pagina

Inleveren
U kunt de oplossing van de 

puzzel uiterlijk VRIJDAG 10 
MAART inleveren in de witte 
bus bij de Jumbo tegenover de 
klantenservice of sturen naar: 
woerdje@rijkerswoerd.net.  
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.

Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd. Medewerkers van wijkblad het woerdje en 
hun familieleden zijn uitgesloten van inzending.

Oplossing vorige puzzel
Op de vorige puzzel zijn 30 inzendingen binnengekomen  

waarvan 30 goed.
De juiste oplossing van de puzzel in het woerdje nummer 7 is:

Het zit in het kleine dat we met kerst groot 
maken zegt Ahmed Marcouch 

De winnaar is mevr. Evelien Louter, Christine Baderstraat
Van harte gefeliciteerd! 

De prijs zullen wij eerdaags bij u afgeven.

WOORDZOEKER

Zoek de woorden in het diagram. De woorden kunnen zowel van links naar rechts als 
van rechts naar links geschreven zijn en ook horizontaal, verticaal en diagonaal. Als alle 

woorden zijn weggestreept, vormen de overgebleven letters een zin die de oplossing van de 
puzzel vormt.

Veel succes, Hetty
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Column

Sinds begin december wonen 
bij ons op zolder een Oekrain-

se moeder (62), dochter (36) en 
kleinzoon (3,5). Sinds vorig jaar 
maart zijn zij hun land ontvlucht. 
Hun hele hebben en houden is daar 
achtergebleven, inclusief hun man-
nen, waarvan er één kanker heeft. 
Het idee, je doodzieke man daar 
te moeten laten is onverdraaglijk.
Ze komen uit een miljoenenstad, 
Dnipro en leven een vergelijkbaar 
bestaan met dat ons. De infrastruc-
tuur in hun stad is verwoest, hun 
huis staat, maar zonder elektriciteit 
of water.  Ze zijn hier voor hun vei-
ligheid. Dat werd me nog duidelijker, 
toen we op het punt stonden naar de 
Intratuin te gaan. Er ontplofte een 
enorm vuurwerkbom in onze tuin 
en ik zag de dames in elkaar krim-
pen van angst. Even later liepen we, 
met de schrik nog in de benen, door 
het sprookjesachtige winterwon-
der landschap van de Intratuin. Ik 
kon niet schakelen, die schitteren-
de lichtjes, glitter, pracht en praal 
tegenover die inktzwarte oorlog.
De regenachtige dagen hier op zol-
der zijn soms lang. Dus we zoeken 
wat vertier, om de zinnen te ver-
zetten. Zo waren we dit weekend in 
de Koppel, heerlijk in de weer met 
emmertjes in het peuterbadje. De 
stemming sloeg ineens volledig om. 
Hun stad Dnipro, die nog redelijk 
veilig was, werd gebombardeerd. 
Via de mobiel sloeg de rauwe wer-
kelijkheid ons plezier plat. Daar zit 
je dan in een zwembad. Ik zag de 
radeloosheid in de ogen, wat een 
verscheurende gewaarwording. Het 
kind wilde zwemmen, de vrouwen 
waren met hun hoofd in Oekraine. 
Weet waar je aan begint, waar-
schuwden mensen ons. Dat wisten 
we niet en tot nu toe hebben we geen 
moment spijt gehad. Maar ik had er 
geen rekening mee gehouden, dat de 
oorlog bij ons in huis zou doorklinken. 
Het delen van het huis, de privacy, 
het valt in het niet bij de tegenstel-
ling tussen leven in oorlog of vrede.
 

Buurvrouw Edith

Scootmobielclub de Krasse K(n)arren

In Arnhem-Zuid en Elst is een groep scootmobielers actief die zich de Krasse 
K(n)arren noemt. Zij komen maandelijks bij elkaar om op de scootmobiel 

een tocht te maken. Ook mensen met een duofiets of anderszins aangepast 
vervoer zijn hartelijk welkom. Wij staan voor saamhorigheid en vriendschap en 
genieten daarnaast van de zon en natuur. In de winter is het afhankelijk van 
het weer of de tochten doorgaan. Mocht het zo zijn dat het niet doorgaat, dan 
informeren wij u tijdig. Dit jaar organiseren wij een grote dagtocht op 1 juli.

Het is onze ambitie om ook in Arnhem-Noord Krasse K(n)arren te laten 
starten. We zijn daarom opzoek naar vrijwilligers die het leuk vinden om dit 
op te zetten, wij helpen in het begin graag mee. Heeft u vragen of bent u 
geïnteresseerd? Neem dan contact op met Riet of René Rijnbeek 06 23 17 90 11 
of 06 23 67 85 79, ze zijn ook via mail bereikbaar via r.rijnbeek@kpnmail.nl.

Het programma voor 2023 ziet er als volgt uit.

De meeste exemplaren van deze 
soort verblijven hier het hele jaar 

door. ‘s Winters zie je er ook die uit 
Scandinavië en Rusland hierheen zijn 
getrokken. Omdat de vogel daardoor 
‘s winters goed vertegenwoordigd 
is in Nederland, wordt hij ook wel 
wintermeeuw genoemd, maar dat 
is niet zijn officiële naam. Groepen 

Vogels in Waterrijk

van deze vogel die in het westen van Nederland hun voedsel op zee zoeken, 
vliegen bij storm naar de kust of verder landinwaarts. Daar dankt hij zijn 
naam stormvogel aan. Met zijn donkere, roodomrande ogen is hij makkelijk 
te onderscheiden van de bekendere zilvermeeuw, die gele ogen heeft.

LV

94

Foto: Rob Zweers

Weet waar je aan begint
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Haal het beste uit jezelf! 
 
Wat kan ik je bieden 
Persoonlijke Coaching 
Loopbaan Coaching 
Relatie Coaching 
Spirituele Coaching 
  
Doorbreek patronen, zet de 1e stap 
en kom gratis kennismaken 

www.puurcoachingarnhem.nl   
Tel: 06 16 19 12 34 
Mooieweg 25, Arnhem Zuid 

Mariska Elbertsen 
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Enquête voorjaar 2022

In het afgelopen voorjaar heeft het wijkplatform een enquête binnen de wijk uitgezet om meer inzicht te krijgen in de 
wijze waarop het wijkplatform communiceert en informatie deelt. Daarnaast is gevraagd wat men mist in de wijk en 

welke voorzieningen bijdragen aan een betere wijk. 
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Woerdje Website
Rijkerswoerd.net

Facebook Instagram Nextdoor

% respondenten dat bekend is met ...

7%

65%

21%
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1%

gevoel over de wijk

zeer tevreden tevreden
neutraal ontevreden
zeer ontevreden

Respons
De enquête is 301 maal ingevuld, waarvan 210 digitaal 
en 91 op papier. Dat aantal is niet erg groot, maar de 
ingeleverde reacties geven ons zeker informatie over wat 
de wensen en verwachtingen zijn. Tegelijkertijd zullen 
wij ook blijven onderzoeken hoe wij informatie het best 
kunnen delen.

Communicatie
De enquête was bedoeld om zicht te krijgen op de wensen 
en verwachtingen ten aanzien van de wijze waarop we 
communiceren. Het Woerdje is daarbij het meest bekend, gevolgd door Nextdoor en Facebook. Waarbij Facebook 
positiever beoordeeld wordt (2x zo vaak “goed”). Een groot aantal respondenten geeft aan niet over Instagram te 
beschikken. Over de website wordt meermaals aangegeven dat deze (te) langzaam is. Van de respondenten geeft 75% 
aan Het Woerdje graag in de papieren versie te willen blijven ontvangen. Dus dat zal voorlopig zeker zo blijven. 

Aan de slag
Met deze reacties zijn we aan de slag gegaan. Wij hebben het afgelopen jaar een start gemaakt door de verschillende 
redacties samen te brengen. Komend jaar willen wij hier een vervolg aan geven door informatie meer in samenhang via 
diverse kanalen te verspreiden. Daarnaast wordt de website binnenkort grondig aangepakt.

Het gevoel van de wijk
Over het algemeen is men tevreden over de wijk. Opmerkingen die gemaakt 
zijn, betreffen (bekende) irritaties over bijvoorbeeld hondenpoep, hardrijders 
en hangjeugd. Maar ook de vraag naar meer gezelligheid, een café, activiteiten 
voor diverse doelgroepen (ouderen, jongeren, tieners, nieuwe bewoners) en 
meer groen. 

Ook hier actief
Het zal u niet verbazen dat deze ergernissen ook al eerder door ons waren 
opgemerkt. Om hier aan tegemoet te komen, zijn er binnen het wijkplatform 
verschillende werkgroepen actief. We noemen de Werkgroep Hondenbezit, 
Werkgroep Groen en Werkgroep Veilig in de Wijk.

Wijkplatform Rijkerswoerd
Het wijkplatform is de voortzetting van de vroegere wijkvereniging en het 

bewonersplatform. Door onze krachten te bundelen, willen wij dé plek zijn waar actieve buurtbewoners elkaar weten 
te vinden en wij ons samen vanuit verbinding sterk maken voor onze wijk. We noemden al diverse werkgroepen die 
zelfstandig plannen maken en realiseren. Daarnaast organiseren wij wijk/brede activiteiten en faciliteren wij buurt-
initiatieven.  

Wil je weten wat jij samen met ons kunt realiseren of heb je andere vragen? Neem dan contact met ons op dat kan via 
e-mail info@rijkerswoerd.net. Dit verslag wordt via verschillende kanalen aangeboden.

Met vriendelijke groeten Wijkplatform Rijkerswoerd
Met dank aan Jolien Dekkers voor het voorwerk van de enquête.

Dit is een kolossale vogel. Als hij zijn vleugels spreidt, is hij meer dan anderhalve 
meter breed. Hij is zwaargebouwd en dat is goed te zien, ook als hij vliegt. Hij 

komt het meest voor aan de kust van IJsland, Noorwegen en de Britse Eilanden. 
Nederland bevindt zich aan de zuidrand van zijn vestigingsgebied. Je vindt de 
grote mantelmeeuw altijd in de buurt van ruime open wateren, zowel zoute als 
zoete. Hij eet alle soorten dierlijk voedsel, inclusief watervogels en ook aas, bijv. 
dode vis. Sinds 1993 broedt hij ook jaarlijks in ons land, in toenemend aantal.

LV

Vogels in Waterrijk 95

Foto: Rob Zweers
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Rijkerswoerd wordt groener

Op vijf achtereenvolgende vrijdagen fietste de werkgroep Groen Rijkerswoerd door de wijk om kansrijke plekken 
voor groen in kaart te brengen. Resultaat is een boekwerk dat op de site van het wijkplatform te vinden is en dat 

een aanvulling vormt voor de wijkgroenagenda die eind dit jaar wordt gepresenteerd. We zagen veel kansen voor de 
gemeente en voor de inwoners. We voerden ook regelmatig een gesprekje o.a. 
over bomen, over de lusten maar ook over de lasten. Reden om het in deze 
tijden waar vergroenen belangrijk is en bomen daar een enorme bijdrage aan 
kunnen leveren het er even over te hebben.

Bomen verhogen niet alleen de verkoopbaarheid van je huis maar zijn heel 
belangrijk voor je leven in de stad. Het zijn goede watermanagers (houden 
water vast bij droogte, vangen water op bij overlast), ze zorgen voor verkoeling 
tijdens hitte (een flinke boomkruin is wel vijf airco’s waard). Verder filteren ze 
de lucht en verbeteren ze de biodiversiteit ( huisvesten insecten, vogels etc.).
Alle reden dus om meer bomen te planten in de openbare ruimte, maar ook in je tuin. Plant mee!

Dus daarop voortbordurend tijd voor Boomfeestdag
De kinderen uit groep 7 van het Klinket gingen na een instructie in de klas van het Natuurcentrum aan de slag met het 
planten van struiken in het Groene Lint in onze wijk. Een initiatief van de gemeente. Het was een droge dag, maar 
de grond was modderig dus het was in veel opzichten een avontuur. Vooral omdat de Wethouder Mevrouw Cathelijne 
Bouwkamp kwam helpen en aanmoedigen. Een kleine impressie:

de locatie het materiaal aan de slag werkoverleg tips van de wethouder het resultaat

In Arnhem zijn 4000 bomen geplant op Boomfeestdag, met recht een feestdag. Het Klinketplantsoen
mag lekker gaan groeien. Rijkerswoerd is weer groener.

Het plantsoen achter het winkelcentrum heeft nu een heel mooi randje gekregen. Onder leiding van Buurtgroen Arnhem 
uit het Spijkerkwartier leerde Groen Rijkerswoerd, versterkt met twee fanatieke vrijwilligers van de Stadslandbouw 
wilgentenenvlechten. Aangemoedigd door bewoners uit de directe omgeving en passanten werd er in een ochtend een 
mooie afscheiding gemaakt. Dolmans landscaping plantte ook nog een fraaie beukenhaag aan de achterkant. Dit stukje 
Rijkerswoerd is een fijne plek geworden. Volgens een belangstellende wordt er ook meer gebruik gemaakt van de social 
sofa. Hier een impressie van de activiteiten.

het eindresultaat
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Kinderkledingbeurs Rijkerswoerd zaterdag 4 maart 2023

We houden weer een kinderkledingbeurs in de aula van EBS De Rank, Pythagorasstraat 9, 
Rijkerswoerd. Op zaterdag 4 maart wordt de schoolaula weer omgetoverd in een winkel 

met pre-owned voorjaars- en zomerkleding voor kinderen (maat 74 t/m 182) waaronder ook 
jassen, schoenen en zomerse accessoires zoals petjes en zonnebrillen in kindermaten.

Op deze manier geven we elke beurs een kleine 1.000 artikelen een tweede leven. Geweldig 
toch? Goed voor de planeet én voor je portemonnee. Want als verkoper verdien je een centje 
bij en als koper koop je leuke kleding voor een fractie van de winkelprijs. Mooi meegenomen in 
deze dure tijden!

Je kunt je inschrijven als verkoper en/of koper via onze website  https://tweedehandsbeurzen.
wordpress.com of scan de QR-code hiernaast.

Kinderkleding verkopen
Groeien jouw kinderen ook zo snel uit hun kleren? Verkoop dan de kleding die nog helemaal mooi is op onze beurs! Van 
jouw verkochte artikelen krijg jij 85% uitbetaald op je bankrekening. Van de andere 15% betalen wij de zaalhuur en 
organisatiekosten.

Meedoen is simpel: 1) schrijf je in en betaal het inschrijfgeld, 2) prijs zelf de artikelen die je wilt verkopen met de prijskaartjes 
die je van ons krijgt, 3) lever vrijdagavond voor de beurs je geprijsde artikelen bij ons in. 

Onze vrijwilligers zorgen voor de verkoop op zaterdagmiddag. Je hoeft dus niet zelf achter een kraam te staan, maar kunt 
zelf komen shoppen. Wel zo praktisch! Aan het eind van de dag haal je je niet-verkochte artikelen weer op, of doneer (een 
deel ervan) aan ons goede doel: Bazar54 in Elden. Het geld betalen we na het weekend uit op je bankrekening.

Kopen
Op zaterdagmiddag shop je voor een prikkie pre-owned lente- en zomerkleding 
voor je kind(eren). Voor het 1e tijdvak (30 minuten) en 2e tijdvak (45 minuten) 
moet je vooraf een gratis toegangskaartje boeken: alleen volwassenen mogen 
naar binnen! Tussen 14:15 - 15:15 uur kun je zonder toegangskaartje naar binnen 
en mogen kinderen (onder begeleiding van een volwassene) mee. Er kunnen 
maximaal 40 bezoekers tegelijk in de aula.

Alle artikelen liggen in de schoolaula uitgesorteerd per maat en soort (broeken bij 
broeken, truien bij truien) zodat je snel vindt wat je zoekt. Aan het einde van je 
tijdvak ga je naar de kassa in de gymzaal om je aankopen af te rekenen (liefst per 
PIN). We rekenen dan 10% extra voor zaalhuur en organisatiekosten. Dus koop je voor €10,- dan betaal je €11,-.

Kom je shoppen? Boek dan een (gratis) toegangskaartje via onze website (zie QR-code).

Graag tot ziens op de tweedehands kinderkledingbeurs!
Namens alle vrijwilligers van

Tweedehands Beurzen Rijkerswoerd
Margré

Gezellig kerstoptreden koor All Friends

Wij horen jullie in de zomer wel eens zingen, hartstikke 
leuk om nu hier te zijn” aldus een buurtgenoot 

over ons kerstoptreden. “Volgende keer nemen we meer 
buren mee”, aldus een ander. 

Zo’n 50 wijkbewoners, familie en bekenden kwamen 
ondanks het slechte weer naar ons kerstoptreden half 
december. In onze oefenlocatie in basisschool de Rank in 
Rijkerswoerd, zongen we een afwisseling van bekende en 
minder bekende kerstnummers. En uiteraard een aantal klassiekers waarbij iedereen lekker meezong. Na afloop was er 
warme chocolademelk, glühwein en wat lekkers en bleef bijna iedereen nog gezellig napraten. 

Kortom: een gezellige en sfeervolle avond van een Rijkerswoerd koor voor de buurt. Dankzij een bijdrage vanuit het 
wijkplatform mogelijk gemaakt. En wat ons betreft zeker voor herhaling vatbaar. Hopelijk komen er dan nog meer 
wijkbewoners op af! 

Popkoor All Friends (www.popkoorallfriends.nl)
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Een vrolijke kerstavond in Rijkerswoerd

Na twee stille coronajaren trok op kerstavond 
eindelijk weer een bonte stoet van grote en kleine 

mensen met lampionnen door de wijk, achter een vrolijk 
draaiorgel aan. Op naar stadsboerderij De Korenmaat!

Daar – in de stal tussen de geiten en de koeien – vonden 
zij Jozef, Maria, het kindje Jezus, een stralende engel 
en een paar enthousiaste herders. Het kerstverhaal 
werd verteld, er was muziek en we hoorden dat ook nu 
ieder mens licht kan brengen in het leven van iemand 
anders. 

Met warme chocolademelk en beschuit met muisjes 
rondom de vuurkorf werd dit feestelijke begin van 
de kerstperiode afgesloten. 

De tocht naar de stal is mede mogelijk dankzij 
financiële bijdrage vanuit het wijkplatform 
Rijkerswoerd en facilitering door Jumbo 
Rijkerswoerd. 

Volgende kerst ben je (weer) van harte welkom!

Voorstellen

Al 16 jaar woon ik in Rijkerswoerd en pas nu ben ik ‘actief’ geworden. 
Wat zal ik ervan zeggen? Ik denk dat de tijd er rijp voor is. Ik ben 

Sirkka Wilbrink en sinds december voorzitter van het wijkplatform.  

Dat ik in Rijkerswoerd kwam wonen, was geen bewuste keuze. Mijn partner 
woonde hier al en de keuze om hier samen te gaan wonen, was snel gemaakt. 
Inmiddels hebben we daar een mooi kind aan toegevoegd. 

Ik zie Rijkerswoerd als een echte ‘woon’-wijk. Het grootste gedeelte van die 
16 jaar woonde ik hier en werkte ik elders. Pas in Corona-tijd is dat veranderd. 
Door het vele thuiswerken ben ik mij meer bewust geworden van mijn eigen 
wijk. Wie wonen hier nog meer, wat wordt er georganiseerd aan activiteiten en 
hoe gaan de mensen hier met elkaar om?

In de afgelopen jaren heb ik op veel plekken in Nederland gewerkt aan wat 
zo mooi “sociale cohesie” heet: de samenhang tussen mensen onderling op 
een bepaalde plek. Hoe leef je met elkaar samen? Met een achtergrond als 
cultureel antropoloog was en is dat een vraag die me veel bezighoudt. Ik heb 
gewerkt bij gemeenten en de laatste 10 jaar in de zorg voor mensen met 
een verstandelijke beperking. Ik doe vooral projecten gericht op zorg en/of 
organisatieverandering.

Zo gezien is het wellicht logisch dat ik naar aanleiding van de vacature voor een voorzitter contact heb gezocht met 
het bestuur. Want waarom zou ik niet ook hier graag bijdragen aan meer samenhang en verbinding tussen de mensen 
die in onze mooie wijk wonen en/of werken. En ik hoop van harte dat ik daar vanuit mijn eigen kennis en ervaring kan 
bijdragen om de wijk nog leuker te maken.

Dat doe ik niet graag alleen, dus als je ideeën hebt of gewoon eens wil praten over de wijk en de mensen, dan hoor ik 
dat graag. Ik ben bereikbaar op sirkka@rijkerswoerd.net.

Sirkka
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Diensten en oplossingen
• Voetonderzoek en schoenadvies
• Confectieschoenen (alleen in Gendt)
• Steunzolen 
• OVAC (orthopedische voorziening aan confectieschoenen) 
• Semi-orthopedische schoenen 
• Orthopedische schoenen
• Orthopedische werkschoenen
• VLOS (voorlopige orthopedische schoenen)
• Verbandschoenen

Veel voorkomende (voet)klachten
• Faciitis plantaris
• Hielspoor
• Hiel(groei)pijn bij kinderen 
 / ziekte van Sever 
• Hallux valgus
• Hallux rigidus
• Neuralgie van Morton 
• Achillespeesklachten
• Artrose

• Reumatoïde Artritis
• Rugklachten 
• Amputatie
• Vermoeidheidsklachten
 voeten/benen
• Neurologische voet
• Posttraumatische voet
• Diabetische voet 
• Degeneratieve voet

T 0481-422101   
E info@leemreise.nl
I www.leemreise.nl

Gendt, Dorpstraat 40
Elst, Van Oldenbarneveltstraat 4A
Nijmegen, Tooropstraat 18 (zorgcafé)
Zutphen, Piet Heinstraat 11 (Vijverstaete)

ORTHOPEDISCHE 
SCHOENTECHNIEK

Voetklachten?     
Blijf er niet mee lopen...

Leemreise Orthopedische Schoentechniek is
een jong en dynamisch bedrijf, gevestigd in
Gendt, Elst, Nijmegen en Zutphen. We zijn een
gespecialiseerd bedrijf in de Orthopedische
Schoentechniek. Daarnaast verkopen wij in
Gendt de laatste schoenmode en comfortschoenen
voor de wat moeilijkere voeten. Al meer dan 
60 jaar zijn wij een begrip in de regio. Tevens 
werken we nauw samen met andere disciplines 
zoals medische specialisten, huisartsen, 
podotherapeuten, fysiotherapeuten, (Medisch) 
pedicures en orthopedische instrumentmakers 
(elastische kousen).

Innovatie

Eigen werkplaats
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Een goed jaar voor de Stadslandbouw, klaar voor een nieuw seizoen 2023

Het jaar 2022 was een goed jaar voor de Stadslandbouw (SLB).  We hadden een 
grote opbrengst van de teelt van allerlei gewassen, met name sla, andijvie, 

courgette en pompoen. En met trots mogen we zeggen dat ook de tropische kas 
hun lauki, bittermeloen en kouseband dit jaar hebben kunnen leveren aan de 
voedselbank en deze daar goed werden ontvangen. Samen met de zorgtuin zijn 
er tot ver in november op maandag en woensdag heel veel kratten geleverd. 
Zo konden we nog in december wel een 13-tal kratten boerenkool leveren. 
We zijn daarmee één van de grootste versleveranciers voor de voedselbank. 
Dit alles mede dankzij de vele, vele vrijwilligers waarmee de Stadslandbouw 
nu kan werken: meer dan 100. Het is dan ook met heel veel genoegen dat we 
eind november met een groot deel van onze vrijwilligers terug konden kijken 
op het jaar 2022.

Vernieuwingen
Ondertussen is in deze wintertijd de buitenkant van de keet aan de voorkant behoorlijk 
vernieuwd. Onder het afdak dat doorgetrokken is tot boven de keet kwamen nieuwe tafels 
en onder de ramen nieuwe schappen; daarenboven kunnen we nu ook beschikken over een 
buitenkeuken. En dit is mede van belang als we in dit jaar weer schoolgroepen gaan ontvangen. 
Maar bijzonder is dat een rollatoroprit gemaakt is zodat de keet meer toegankelijk is. Dit alles 
kon gerealiseerd worden met stevige hulp van meer dan 70 medewerkers van Alliander die bij 
ons kwamen klussen bij wijze van teambuildingsactiviteit.

Planning nieuwe activiteiten
Met die vernieuwde voorkant van de keet kunnen we ook beter inspelen 
op nieuwe activiteiten ten behoeve van de wijkomgeving. We hebben 
gemerkt dat we steeds beter gezien worden, ook dat is reden voor 
ons om ‘meer te doen met de SLB’. Zo gaan we door met ‘koffie in 
’t groen’ en willen we ook meer doen met voedsel, bijvoorbeeld in 
de vorm van een pop-up restaurant. Dit mede ook om hiermee iets te 
doen aan de vereenzaming. We vinden het heel belangrijk dat de SLB 
maatschappelijke doelen nastreeft.

Klaar voor een nieuw seizoen
Je zou misschien zeggen dat het werk in de wintertijd zo’n beetje 
stilligt. Dat was even zo met de flinke vorst in december, maar er is veel opgeruimd, extra schoongemaakt, gemaaid en 
gesnoeid, en ook nog geplant: heel veel kleine uien gingen de grond in en met fleecedoek bedekt. En de overgebleven 
andijvieplantjes op het veld kregen een beter bestaan in de kassen. Ondertussen was het genieten van de winterspinazie 
die de vorst goed doorstaan had. Stap voor stap bereiden we ons weer voor op een nieuw plant- en zaaiseizoen. We 
hebben er weer zin in. Meer weten over de SLB? Kijk op www.stadslandbouwmooieweg.nl.

Focus á Locus komt op stoom!

In het vorige Woerdje lieten we weten dat we weer zijn begonnen met de 
organisatie van de kunstroute Focus á Locus op 22 en 23 april aanstaande. 

Inmiddels, we schrijven dit op 14 januari, hebben zich al 26 deelnemers 
opgegeven en hiermee zijn we heel blij. Misschien volgen er nog een paar. 
Ook hebben we contact gehad met de Wijkvereniging in Rijkerswoerd en met 
die van Vredenburg. Daar is veel interesse gebleken en ook ondersteuning 
voor de organisatie. Vanuit Rozet en Team Leefomgeving kunnen we ook hulp 
verwachten als die nodig is. Dit zijn voor ons heel fijne contacten.

Momenteel zijn we ook bezig met het zoeken naar zogenaamde algemene locaties waar kunstenaars hun werk kunnen 
laten zien als zij daartoe thuis niet in de gelegenheid zijn. We hopen binnenkort ook de website te vernieuwen met 
frisse input en de sociale media weer ‘in de lucht’ te krijgen.

In het Woerdje van begin april kunnen we meer concreets laten weten. Maar in die tijd zullen ook weer de folders 
huis aan huis worden bezorgd waarin gedetailleerd de deelnemers zich presenteren met hun kunstdiscipline, adres en 
eventuele website. Natuurlijk zal er weer een plattegrond op staan waar u hen kunt vinden zodat u zelf een route kunt 
samenstellen.

Hans Langbroek
Klaarke Schuiringa

Werkgroep Focus á Locus
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Leslocatie:
Sportcentrum Rijkerswoerd
De Pas 44, 6836 BK Arnhem

info@de-balletschool.nl
06 - 109 207 83

@deballetschoolarnhem

Klassiek ballet? Moderne dans? 
Hiphop? Jazz? Dansconditie?
Ja op alles!

Danslessen voor iedereen vanaf 3,5/4 jaar!

Kijk voor ons volledige rooster en lesaanbod op 
www.de-balletschool.nl en tot dans in de danszaal!

ADR
ARNHEMS DAKDEKKERSBEDRIJF RIJKERSWOERD

+31 6 25 08 52 23

Mail adrdakbedekking@hotmail.com
/ADRDAKBEDEKKING

ADRDAKBEDEKKING.NL

Bitumen - Pannen - Lood / Zink
Zonnepanelen - Epdm / Kunststof
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Deelauto’s in Rijkerswoerd? Volgens Duurzaam Rijkerswoerd kunnen ze er deze 
zomer nog staan

Meer dan 100.000 deelauto’s zijn er in Nederland, maar in Rijkerswoerd staat er nog 
geen één. De werkgroep Duurzaam Rijkerswoerd wil daar verandering in brengen. 

Samen met andere bewoners willen zij aan de slag om meerdere deelauto’s in de wijk 
te realiseren. De eerste gesprekken met de gemeente en potentiële leveranciers heeft 
de werkgroep al gevoerd. “Nu is het vooral de uitdaging om voldoende geïnteresseerden 
te vinden”, aldus werkgroepleden Frank Heesen en David van Logchem.

Een deelauto is een auto die door meerdere mensen gebruikt wordt. Je kunt het vergelijken 
met een huurauto die wordt aangeboden door een ‘klassiek’ autoverhuurbedrijf. Het 

Gratis juridisch advies door studenten van de HAN

Wij, HBO-Rechtenstudenten van de HAN University of Applied Sciences, geven gratis juridisch advies. Wij worden daarbij 
ondersteund door vakdocenten. U kunt bij onze Rechtswinkel terecht voor juridische vragen over bijvoorbeeld: 

arbeidsovereenkomsten, huurovereenkomsten, huur- en/of zorgtoeslagen of uw WOZ-beschikking. Natuurlijk kunt u ook bij 
ons terecht voor andere juridische vragen.

Wanneer u een vraag stelt aan de Rechtswinkel wordt deze eerst voorgelegd aan de vakdocenten. Hier wordt dan een keuze 
gemaakt of de zaak kan worden behandeld. Wanneer dit niet het geval is, wordt u doorgestuurd naar een instantie die u wel 
kan helpen. Wanneer uw zaak wordt aangenomen ontvangt u binnen 10 werkdagen een adviesbrief. In deze brief wordt uw 
vraag beantwoord. Daarnaast kunnen onze stagiaires hulp bieden bij moeilijke brieven.

Wij zijn gevestigd in Arnhem op de Ruitenberglaan 27 en in Nijmegen op de Professor Molkenboerstraat 3 en zijn van maandag 
t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur bereikbaar op 06 21 97 90 37 en 06 55 29 11 44. U kunt uw vraag ook stellen via de mail 
rechtswinkel@han.nl of loop eens bij ons binnen tijdens de inloopuren. Deze kunt u vinden op www.han.nl/rechtswinkel.

Wij zien uw vraag graag tegemoet!

voornaamste verschil met een huurauto is dat een deelauto vaak in de buurt staat, waardoor je er snel naartoe kunt 
lopen of fietsen in plaats dat je naar een verhuurbedrijf moet. Daarnaast kan je een deelauto, omdat je deelauto’s 
vaak opent met een app of pasje, vaak 24 uur per dag, 7 dagen per week ophalen en terugbrengen. Tot slot is het 
gemakkelijker een deelauto voor enkele uren huren. In een groot aantal Arnhemse wijken is al een deelauto te vinden, 
maar in Rijkerswoerd nog niet. “Daar moet verandering in komen”, aldus Frank. 

Voor- en nadelen van een deelauto
Met een deelauto draag je bij aan een beter milieu, maar afhankelijk van hoe vaak je een auto wilt gebruiken ben je 
ook echt goedkoper uit dan wanneer je een eigen auto hebt. David heeft het  voor zijn situatie verschillende keren 
uitgerekend, maar auto’s huren is telkens goedkoper. “En daarbij moet je natuurlijk wel alle kosten meerekenen 
zoals de afschrijving van de auto en het onderhoud”. Zelf maakt David dan ook gebruik van verschillende deelauto-
initiatieven: “Meestal huur ik een auto via Snappcar, maar soms maak ik ook gebruik van een deelauto van MyWheels. De 
dichtstbijzijnde MyWheels voor Rijkerswoerd staat echter bij Winkelcentrum Kronenburg”. Frank: “Dat is natuurlijk te 
ver om nog het gemak van een auto te ervaren. Daarom zetten we ons als werkgroep er dus ook voor in om deelauto’s 
in de wijk te realiseren.” Een ander voordeel van een deelauto is dat je zelf geen omkijken meer hebt naar het 
onderhoud, de belastingen en de verzekering. 

Echter, zo geven Frank en David ook aan, een deelauto is niet voor iedereen geschikt en heeft ook wat nadelen. David: 
“Natuurlijk hebben mijn vriendin en ik het geluk op fietsafstand van ons werk te wonen, waardoor we voor woon-
werkverkeer geen auto nodig hebben. Heb je dagelijks een auto nodig, dan is een deelauto geen oplossing. Als je ook 
een tweede auto hebt, zou je daar natuurlijk wel eens kritisch naar kunnen kijken.” Daarnaast vraagt een deelauto 
enige planning, omdat je de auto vooraf moet reserveren. Ook kan het natuurlijk wel eens voorkomen dat alle auto’s 
gereserveerd zijn. “Maar mocht dat vaak gebeuren, dan gaan we ons er natuurlijk inzetten voor een extra deelauto”, 
aldus Frank.  

Maak je interesse kenbaar
Om als werkgroep vervolgstappen te kunnen zetten willen Frank en David nu eerst weten hoe groot de belangstelling 
is voor deelauto’s in Rijkerswoerd. Ze willen geïnteresseerden daarom oproepen hun interesse, geheel vrijblijvend, 
kenbaar te maken door een mail te sturen naar duurzaam@rijkerswoerd.nl. Frank: “Zodra we weten hoeveel inwoners 
geïnteresseerd zijn gaan we een informatieavond houden. Hier zullen we meer informatie delen over autodelen, zullen 
mensen die al gebruikmaken van een deelauto hun ervaringen vertellen en is er alle ruimte om je vragen te stellen.” 
De werkgroepleden benadrukken dat pas na die bijeenkomst gevraagd zal worden wie écht wil gaan voor een deelauto, 
en wellicht ook enig commitment daarvoor wil afgeven. 
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Sinterklaas in het winkelcentrum

Het was zaterdag 12 november, het was al middag en ik moest nog even een paar boodschapjes 
doen. In het winkelcentrum aangekomen, viel het mij op hoe druk het daar wel was. Overal 

mensen, vooral veel kinderen. ‘Wat is er aan de hand?’ Vroeg ik nieuwsgierig aan een vader 
die met een jongen en een meisje evenals ik naar de drukte stond te kijken. ‘Sinterklaas komt 
zo!’ Riepen de twee kleintjes in koor. En ze wezen naar een podium, dat mij nog niet was 
opgevallen. ‘Daar komt ie straks!’ Voegden ze eraan toe, terwijl ze mij aankeken alsof ze bij 
zichzelf dachten dat ik niet goed bij mijn hoofd was met mijn domme vragen. Pas toen viel mij 
trouwens de Sinterklaasmuziek op, die uit de grote klaarstaande luidsprekers over het plein 
schalde.

Nog nauwelijks bijgekomen van de verrassing, werd mijn aandacht getrokken 
door een luid geclaxonneer. Daar kwam warempel een Lelijke Eend luid toeterend 
het binnenplein van het winkelcentrum opgereden, omgeven door een hele 
bende roetveeg Pieten en omstuwd door een grote menigte blije kinderen! En 
rechtop in die eend daar stond Sinterklaas! Wat volgde was een geweldige visite 
van de Goedheiligman, opgefleurd door optredens van de Pieten. Nou die waren 
er in allerlei soorten en maten: oude en jonge, jongenspieten en meisjespieten, 
allemaal met de prachtigste pietenkleren. Ik zag een Pippi Langkous Piet en 
zelfs een Elvis Piet, compleet met atoomkuif.

Er werd gezongen en gedanst, er was 
een rad van avontuur en zelfs een 
polonaise. Heel spannend was een 
spannende touwtrekwedstrijd, waaraan de Goedheiligman zelf nog deelnam. 
Het leukste was nog de stoelendans.

Er was samenzang en overal waren blije kinderen. Er liepen strooipieten rond 
die aan alle kinderen lekkers uitdeelden. Zelfs ik kreeg een paar kruidnoten 
in mijn handen gedrukt. Veel te vroeg nam de Sint het woord en legde uit 
dat hij weer moest gaan, op weg naar het volgende kinderfeest. Ik heb ook 
meegezongen. ‘Dag Sinterklaasje, da-ag, da-ag…’ Geweldig! Het was lang 
geleden dat ik zoveel blije kindergezichtjes had gezien.

Frans Lommen

Vogels in Watterijk

Deze steltloper heeft wel iets van een grutto, maar zijn 
postuur is meer gedrongen.Net als de grutto heeft hij zijn 

naam te danken aan zijn roep: een mooi, fluitend ‘tju-lu-
lu’. De tureluur is makkelijk te herkennen aan de markante 
rode poten. Ook in vlucht is hij makkelijk te onderscheiden 
van gelijkende soorten door de opvallende brede witte 
achterrand van de vleugels. Deze niet zo algemene 
weidevogel houdt van graslanden met veel greppels en 
slootjes en van ‘plas-dras’: grasland waar de waterstand 
nagenoeg gelijk is aan het maaiveld. Vanaf maart keert hij 
terug uit zijn overwinteringsgebied in West-Afrika.

                           LV
Foto: Rob Zweers
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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

FEBRUARI
vrijdag 17 Kinderdisco 6 t/m 11 jaar De Kemphaan 19.00 - 21.00 uur
dinsdag 21 Wandel je Fit Hooijmaat 10.00 - 12.00 uur

MAART
zaterdag 4 High Tea - Krasse K(n)arren De Madser 14.00 - 17.00 uur
zaterdag 4 Kinderkledingbeurs Rijkerswoerd EBS de Rank 11.00 - 14.00 uur
dinsdag 7 Wandel je Fit Hooijmaat 10.00 - 12.00 uur
vrijdag 17 Tienerdisco 10 t/m 13 jaar De Kemphaan 19.00 - 21.00 uur
zondag 19 Concert Arnhem Sinfoniëtta Lucaskerk Elden 15.00 uur
maandag 20 Overleg Wijkplatform SWR 20.00 - 22.00 uur
dinsdag 21 Wandel je Fit Hooijmaat 10.00 - 12.00 uur

APRIL
zaterdag 1 Tocht - Krasse K(n)arren De Hooijmaat 10.00 - 12.30 uur
dinsdag 4 Wandel je Fit Hooijmaat 10.00 - 12.00 uur
donderdag 6  Kunstcafé 55+ SWR 10.30 - 12.00 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).

Concert Arnhem Sinfoniëtta in de Lucaskerk in Elden

In Rijkerswoerd is helaas geen zaal waar ze op kunnen treden, maar in Elden 
wel. Daarom geeft Arnhem Sinfoniëtta op zondag 19 maart een concert in de 

Lucaskerk in Elden. Het orkest speelt dan drie bekende en geliefde klassieke 
werken van Mendelssohn, Brahms en Schubert en een prachtig stuk dat maar 
zelden wordt uitgevoerd: een soloconcert voor coloratuursopraan en orkest 
van de Oekraïense componist Reinhold Glière.

Arnhem Sinfoniëtta gaf tot 2020 jaarlijks een concert in Elden, maar vanwege 
de coronamaatregelen moest tweemaal een concert worden afgeblazen. Nu 
kan het weer en zal het orkest in de Lucaskerk een gevarieerd programma 
spelen met aantrekkelijke, toegankelijke muziek.

Arnhem Sinfoniëtta is een niet-professioneel symfonieorkest met circa vijftig 
musici. Het orkest geeft jaarlijks meerdere concerten in Arnhem en omgeving. 
Aan die concerten werken regelmatig anderen mee: bekende solisten, jonge 
talenten, koren of dansers.

Het concert op 19 maart in de Lucaskerk in Elden begint om 15.00 uur. De 
toegangsprijs is €15,-, bezoekers tot 18 jaar en houders van een Gelrepas 
betalen €5,-. Kaarten zijn te koop bij orkestleden, aan de zaal en via de 
website www.arnhem-sinfonietta.nl.
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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 
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 - 

Algemeen dagelijks bestuur
Voorzitter
Sirkka Wilbrink  06 10 98 21 13
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 Activiteiten
activiteiten@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
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 33

Redactie
Robèr Goed
Frans Lommen

Medewerkers
Hetty Reebeen, puzzel
Edith Peters, column

Inleveren kopij
woerdje@rijkerswoerd.net
of de witte bus bij de Jumbo

Advertenties & Vormgeving
Voor informatie en opgave
Gretha Vroonland-Zweers
06 17 97 62 09
vormgeving@rijkerswoerd.net

Coördinatie bezorging
Familie W.B. Vis  026 327 19 09

Drukwerk
Gld print & media bv, Arnhem
026 384 01 84

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

Zou mijn foto daar ook 
kunnen staan?

Denkt u misschien als u het voorblad 
van uw wijkblad Het Woerdje ziet. 

Nou dat kan! Stuur een leuke foto 
naar de redactie van Het Woerdje. 
Wij zullen voor iedere editie uit de 
inzendingen een leuke, mooie en 
sfeervolle foto uitzoeken, die dan 
de voorkant van deze editie van Het 
Woerdje zal gaan sieren.
 
Om mee te dingen moet de ingezonden 
foto wel aan een paar voorwaarden 
voldoen:
− Het is een scherpe kleurenfoto;
− De foto wordt digitaal ingezonden 
   aan woerdje@rijkerswoerd.net;
− het formaat moet rechtop (portrait) 
   zijn;
− het onderwerp moet in of over de
   wijk zijn (wel de plek erbij
   vermelden);
− er mogen geen (herkenbare) 
   personen op voorkomen;
− uw inzending doet mee voor één 
   editie;
− u vermeldt de naam van de maker  
   én of u die wel of niet wil terugzien
   in Het Woerdje.
 
U kunt voor iedere editie één 
afzonderlijke foto inzenden. 
Ingezonden foto’s, ook de foto’s die 
niet gekozen zijn, worden eigendom 
van de redactie van Het Woerdje.
 
Misschien staat uw foto wel op de 
voorkant van het volgende Woerdje!




