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In dit nummer...

In Het Woerdje houden we u op de hoogte van de activiteiten
 en ontwikkelingen in onze wijk.

AED altijd paraat

5
De AED op het winkelcentrum is nu 
24 uur per dag bereikbaar.

Bevers dichtbij

19

Bevers in de buurt, op nog geen twee 
kilometer afstand van Rijkerswoerd. 
Wilt u weten waar, kijk snel op pagi-
na ... 

Kunstenaars in 
Rijkerswoerd 

11
Kleurrijke Matty in beeld.
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AED altijd beschikbaar in het 
winkelcentrum

In samenwerking met het bewoners-
platform en de ondernemers van 

Winkelcentrum Rijkerswoerd, is de 
AED die alleen overdag beschikbaar 
was, nu 24 uur per dag bereikbaar.
Achter de apotheek aan de Henriëtte 
Freezerstraat is het levensreddende 
apparaat gemonteerd (zie foto). Het 
bewonersplatform heeft de kast ter 
beschikking gesteld en de onderne-
mers van Winkelcentrum Rijkers-
woerd het AED-apparaat. Wij zijn blij 
met deze mooie samenwerking.
De AED is aangemeld bij het reanima-
tie oproepsysteem
https://HartslagNU.nl.

Het bewonersplatform

Moestuinieren, heerlijk buiten in deze 
vreemde tijden

2020 was een bijzonder jaar 
voor De Tuinmaat. De 

moestuin was een plek waar we 
tijdens de intelligente en later de 
beperkte lockdown gewoon elke dag 
naar toe konden. Afstand houden is 
goed te doen op je eigen lapje grond.

Heerlijk om tijdens al dat thuiswer-
ken of thuiszitten er regelmatig even 
tussenuit te kunnen. Om te wroe-
ten in de aarde, om te zaaien en te 
poten. En om water te geven, heel 
veel water, want het was bij tijd en 
wijle wel erg droog.

Maar we hebben weer een mooie 
oogst binnengehaald: kilo’s aardap-
pelen, boontjes, rode kolen, groene 
kolen, broccoli, courgettes, allerlei 
soorten sla, prachtige koolrabi’s en 
venkel, aardbeien, bessen en ga 
zo maar door. Artisjokken, pepers, 
waterkers en bloemen.

Inmiddels zijn de tuinen winter-
klaar gemaakt en hebben we op 
twee opruimdagen met z’n allen de 
handen uit de mouwen gestoken om 
ook de gemeenschappelijke paden, 
picknickplek en de toptuinen weer 
toonbaar te maken. De stokken en 
hekwerkjes voor de bonen en papri-
ka’s zijn naar beneden gehaald en de 
fruitbomen gesnoeid.

Dit jaar zou ook duidelijk worden of 
en wanneer we naar onze nieuwe 

plek gaan verhuizen. In 2021 blijven 
we nog op de huidige locatie, maar 
mogelijk in 2022 gaan we naar een 
definitieve plek. De gemeente heeft 
in oktober haar nieuwste plannen 
voor Gaardenhage gepresenteerd en 
daarin is voor De Tuinmaat een plek 
gepland aan de Huissensedijk, tussen 
het Zeegbos en het fietspad langs 
woongemeenschap Arneco. We hopen 
dat de plannen snel in een meer defi-
nitieve vorm in een ontwerpbestem-
mingsplan worden gegoten, zodat 
daarmee duidelijkheid voor iedereen  
ontstaat.

Ondanks een aantal verhuizingen en 
opzeggingen zijn de meeste tuinen 
toch weer verhuurd voor dit jaar. 
Voor de leeggekomen tuinen blijken 
steeds weer nieuwe tuinders belang-
stellig te hebben. Een enkel perceel 
is nog vrij, dus lijkt het je leuk in 
2021 ook je eigen groente, fruit of 
bloemen te kweken, laat het dan 
weten op tuinmaat@gmail.com dan 
ontvang je een informatiepakket met 
alle gegevens. De vruchtbare klei-
grond is in de afgelopen zes jaren al 
mooi bewerkt en rul geworden, dus 
de oogst kan overvloedig zijn.

Suzanne Reuling

De beste dokter 
staat in de keuken

Gerookte kip met prei, witte 
bonen en mosterd. Dit gerecht 

is gezond, goedkoop, gemakkelijk te 
maken en lekker. Kinderen zullen hier 
van smullen.

Ingredienten (4 personen)
2 preien
150 gram gerookte kip
600 gram witte bonen
4 of 5 eetlepels mosterd
2 of 3 eetlepels creme fraiche
olijfolie
peper en zout

Bereidingswijze
Snijd de prei in dunne stukjes en zet 
deze een tijdje in water. Maak de 
preiringetjes droog en fruit ze met 
olijfolie in een hapjespan. Snijd de 
kip in kleine stukjes en doe die bij de 
prei. Laat de witte bonen uitlekken 
en doe ze in de pan en roer goed 
door elkaar. Warm het geheel op en 
voeg de mosterd, peper en zout naar 
smaak toe. Laat even goed warm 
worden en voeg dan de creme fraiche 
toe. Proef en voeg eventueel nog wat 
extra peper, zout of mosterd toe.

Vraag: welk ingredient staat niet op 
de foto?

Huub van Helvoort
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Boek online uw afsp
raak

Salon knip it
Joyce

06-41699483

Platohof  16

6836 GH Arnhem

www.salonknipit.nl

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

De juiste oplossing van de puzzel in het woerdje nummer 7 is:
V E R H E U G E N 

De winnaar is mevr. J. Vonk, Marcusestraat

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

Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.
Medewerkers van het woerdje en hun familieleden

zijn uitgesloten van inzending.

Inleveren

U kunt de oplossing van de puz-
zel uiterlijk VRIJDAG 12 MAART 

inleveren in de groene bus bij de 
Jumbo tegenover de klantenservice 
of sturen naar
redactiehetwoerdje@live.nl.
Vergeet niet uw naam en adres te 
vermelden!
Uit de juiste inzendingen wordt 
een winnaar getrokken. Vishandel 
Heeren van de Zee heeft een bon 
ter waarde van € 20 geschonken. 
Bij 50 of meer goede inzendingen 
worden twee bonnen ter beschik-
king gesteld.

Spellingsraadsel

Anderhalvemetersamenleving is hét Van Dale Woord van het Jaar 2020. Welke nieuwe
woorden vielen het afgelopen jaar op in de media? 

Aan onderstaande woorden ontbreken 0, 1 of 2 letters. De ingevulde letters vormen
samen de oplossing, een uitspraak van Loesje©.

Veel succes! Hetty

pan emiedrone tikk terrorist

ravotgro n hoest haamte

wemhert uidhonger

voetpr ttariër prikp ivilege

ccinado v ruswappie

spio agedeurtje jo olockdown

rwildering nipper tjeseconomie

check gesprek bosjes otografie

pande miepuppy fabelt sfuik

ui egtegel bingele n

prikv rtikker kapjesp icht

piek rvuiler Gomm erseffect

lockdow rukte ixcultuur
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Column
Blanco

2021 is het geworden, 2020 
willen we in meerdere 

opzichten snel achter ons laten en 
vergeten. Inmiddels kent iedereen 
alle muren van de woning, elk putje 
in de keukentafel. Vakantiemomen-
ten zijn ‘ingeruild’ voor activiteiten 
in en om de woonplaats. Wandelen, 
verbouwen, opruimen. Elke activi-
teit wordt gepland en voorbereid. 
En sociaal bezig zijn is ernstig 
teruggebracht tot ‘met te weinig’… 
En wederom schrijf ik een column 
met ‘de persconferentie’ op korte 
termijn in het verschiet. Gelukkig 
is het vaccineren begonnen en is er 
licht aan het eind van de tunnel. 
Hoe lang is die tunnel nog?

Een nieuw jaar ligt voor ons; we 
kunnen het als een onbeschreven 
blad gaan beschrijven. Onze dro-
men, onze wensen. Waar willen we 
voor gaan? Wat wensen we elkaar, 
hoe geven we opnieuw vorm aan de 
wereld om ons heen? Als je doet wat 
je deed, krijg je wat je kreeg. De 
ideale kans om wat anders te probe-
ren? Voor sommigen zal dat sowieso 
gelden, is het niet een kans maar 
juist een moetje om dingen anders 
te doen. De faillissementen waren 
al in het nieuws, horeca en mid-
denstand hebben het zwaar. En wat 
zijn de kansen voor evenementen? 
Koningsdag? En voor de sport?

De bladzij is leeg. De kansen onbe-
kend. Elke dag sta je op, meestal 
wel ook met een doel voor de dag. 
Maar mogelijk de komende tijd met 
meer tijd om eigen doelen te stel-
len en plannen te maken.

En kunnen we de corona uitgum-
men.

Patrick

Vogels in Waterrijk

Al vroeg in het voorjaar kan het 
beginnen. Man en vrouw verdwij-

nen onder water, om weer boven 
te komen met plantresten van de 
bodem in hun snavels. Dan zwemmen 
ze naar elkaar toe voor de ‘pinguin-
dans’, waarbij ze zich uit het water 
verheffen en flink met de koppen 
schudden, zodat de plantresten in 
het rond vliegen. De balts van de 
fuut is een prachtig tafereel, dat u 
met wat geluk zomaar tijdens een 
wandelingetje in Waterrijk kunt aan-
schouwen.

LV

53

foto: Rob Zweers

Ode aan 
Rijkerswoerd

Wat ben ik blij dat ik niet mid-
den in de stad woon en wel in 

Rijkerswoerd. Binnen vijf minuten sta 
ik in een plantsoen, in een bos(je), 
op de dijk of in een natuurgebied. 
Daar is overal genoeg ruimte voor 
iedereen om elke dag even een 
luchtje te scheppen en de benen te 
strekken zodat men van de bank of 
uit de bureaustoel komt. Af en toe 
is het even inhouden en kijken hoe 
we elkaar kunnen passeren als het 
krap wordt. Op de Huissensedijk zie 
je regelmatig een sliert wandelaars. 
Wandelen zonder hond wordt steeds 
gewoner. Ik wandel soms met een 
oortje in en heb dan een vergadering. 
Daarbij sta ik af en toe een moment 
stil om wat in de chat te zetten.

Ik ga regelmatig vogels kijken in het 
Waterrijk en neem dan mijn verre-
kijker mee. In de winter zie ik vooral 
eenden, ganzen en zilverreigers. In 
de lente hoor ik weer het gezellige 
‘grutto-grutto’ en ‘kievit-kievit’. De 
betonnen fietspaden door Lingezegen 
lenen zich voortreffelijk voor mijn 
intervaltrainingen met tweehon-
derdjes. Als ik door het modderige 
Zeegbos ga heb ik vanzelfsprekend 
mijn hoge wandelschoenen aan.
Heeft u al een keer gefrisbeed in 
Park Immerloo? Ik heb als beginner 
vorige maand met mijn huis- tuin- en 
keukenfrisbee het discparcours een 
keer afgelegd. Wellicht niet helemaal 
volgens de regels. Om de beurt met 
een frisbee werpen als je met zijn 
tweeën bent. Heel veel holes had 
ik ver boven ‘par’ en erg leuk om te 
doen. Zo kom je toch weer op andere 
plekjes dan normaal.
Lekker, maandagochtend, 8.15 uur ga 
ik weer wandelen.

Josan Tielen

Rozet nummer 2

Rozet staat op plek 2 in de lijst van 
best presterende bibliotheken van 

Nederland! En daar zijn wij erg trots 
op. Zodra we onze bezoekers weer 
fysiek mogen ontvangen, staan we 
klaar om hen van dienst te zijn. 

In een vergelijking van alle 145 
Nederlandse bibliotheekstichtingen 
staat Rozet net als vorig jaar op de 2e 
plek, de bibliotheek van Zinin Nijver-
dal is 1e geworden.

Woensdag 16 december ontving
Jenny Doest, directeur-bestuurder 
van Rozet, de bijbehorende oorkonde 
uit handen van bibliotheekgoeroe 
Mark Deckers van Rijnbrink. Deckers 
is de samensteller van de ranglijst. 
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Mob. 06 51 16 48 51  Tel. 0317 84 44 53
www.bdto.nl

•  Gratis dakinspectie
•  Dakrenovatie
•  Dakreparatie
•  Lood en zink werk
•  Schoorsteenvegen € 25 per kanaal
•  Dakgoot reinigen € 2 per meter

Nieuwjaarsaanbieding

 nu 10% korting op alle behandelingen

Pedicure Elsbeth
Tel: 06 14 48 48 70
www.pedicure-elsbeth.nl

info@pedicure-elsbeth.nl
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Even voorstellen: Matty Harms

Mijn naam is Matty Harms, mijn 
beroep is interieurstylist en mijn 

passie is schilderen. Dat heeft veel 
met elkaar te maken. Kleur, vorm en 
licht staan hierbij centraal. Als kind 
tekende ik eindeloos modepoppen en 
dieren. Pas veel later kwam daar het 
gebruik van kleur bij en heb ik dit 
verder kunnen ontwikkelen tijdens 
de vele mooie cursussen die ik heb 
gevolgd.

Ik kan helemaal blij worden als ik een 
stofstalen rol zie en al die kleuren 
zich voor mijn ontrollen. Dieren die 
ik zie, paarden, koeien, vogels, maar 
ook bloemen zijn vaak een onder-
werp, en dan vooral spelen met een 
abstracte invulling van het doek. 
Maar even zo leuk vind ik het me vast 
te bijten in een mooi stilleven. Waar-
bij het invallende licht een uitdaging 
is die zo goed mogelijk weer te geven 
om de sfeer in te brengen.

Ik vind het leuk mijn doeken in Het 
Woerdje te laten zien en ik hoop dat 
een volgende Focus à Locus over een 
tijd weer mogelijk is. Dan kunnen we 
weer genieten van elkaars kunst in de 
wijk.

gedekte tafel



- 12 - het woerdje



het woerdje - 13 - 

Ommetje Rijkerswoerd: winterproof wandelen

Voor wie een mooie wandeling wil 
maken vanuit het eigen huis is het 

Ommetje Rijkerswoerd een aanra-
der. Over rustige, goed begaanbare 
wandel- en fietspaden en autoluwe 
wegen loopt u door de groenste 
gebieden in en vooral rondom onze 
wijk. De route is gemarkeerd. Op een 
pc of smartphone kunt u de route op 
een kaartje bekijken en een routebe-
schrijving lezen.

Oude route verbeterd
Tot vorig jaar kende onze wijk het 
‘Ommetje Zeegbos’, een wandelrou-
te die in de zomer aantrekkelijk was 
om te lopen, maar in de nattere jaar-
getijden op sommige trajectdelen 
te modderig was om zonder laarzen 
droge voeten te kunnen houden. In 
het ‘Ommetje Rijkerswoerd’ komen 
deze paden niet meer voor. De ver-
nieuwde route leidt over verharde 
en half verharde paden die het hele 
jaar door goed te belopen zijn (al 
moet u misschien eens om een plas 
heenlopen en niet bang zijn voor wat 
bodemdeeltjes onder uw schoenen).

Route uitgebreid
De aanleg van Waterrijk Oost, onder-
deel van Park Lingezegen, was aan-
leiding de route ook uit te breiden, 
zodat het ommetje meer recht doet 
aan alle groen dat onze wijk omringt. 
Huissensedijk, Zeegbos en Water-
rijk zorgen ervoor dat Rijkerswoerd 
aan maar liefst drie zijden wordt 
begrensd  door groene gebieden. 

Patrouillepad Noord

Welke andere Arnhemse wijk kan 
bogen op zo’n groene omgeving?

Wandelgemak
Grijze pijlen wijzen u de weg. Het 
maakt niet uit of u met de klok 
mee of er tegenin loopt, want de 
bewegwijzering is in twee richtingen 
aangebracht. Wilt u vooraf zien hoe 
de route loopt, kijkt u dan even op 
parklingezegentevoet.nl. U kunt dan 
de kaart, de routebeschrijving (in 
twee richtingen) of het GPX-bestand 
van het ommetje downloaden.
Vanaf welk punt u aan de route 
begint maakt niet zo veel uit. Het 
officiële startpunt is de bushalte 
bij het winkelcentrum (handig voor 

mensen van buiten de wijk), maar 
omdat daar geen speciaal bordje is te 
vinden dat het startpunt markeert, 
kunt u er bijv. ook voor kiezen de 
kortste weg vanaf uw huis naar een 
punt op de route te nemen.

Wie in een rustig tempo loopt en 
onderweg misschien ook een kleine 
rustpauze houdt, zal over de hele 
route een kleine twee uur doen. Maar 
er zijn vele mogelijkheden om het 
ommetje te bekorten. Vanuit het 
Zeegbos bijv. leiden op meerdere 
plaatsen wandel- en fietspaden u 
terug in de wijk.

Leuk met kinderen
Vindt u de wandeling te lang om met 
kinderen te wandelen, doet u hem 
dan gerust in twee etappes. Laat uw 
kind(eren) zoeken naar de pijlen of, 
als ze een smartphone kunnen hante-
ren, de route via GPS volgen. En houd 
een wedstrijdje wie de meeste vogels 

in Waterrijk kan ontdekken. De 
Korenmaat met zijn dieren, speeltuin 
en horeca is, als het coronavirus het 
toelaat, waarschijnlijk de ultieme 
plek voor een pauze.

LV

Bij de KorenmaatBij de Korenmaat

Vogels in Waterrijk

Deze vogel trekt niet van het noor-
den naar het zuiden, Deze trekt 

vooral bergafwaarts. De waterpieper 
is in de zomer een bergvogel die 
broedt in de Alpen en de Pyrenee-

en. Hij leeft boven de boomgrens in 
gebieden met ondermeer mos, gras-
pollen, her en der een bosje en rot-
sen. Het zijn vaak drassige plekken 
waar hij zich bevindt. In de winter 
komt hij naar ons land vanwege de 
milde winters. Hij zoekt dan naar de 

moerassige 
oevers van 
rivieren, 
plassen en 
meren.

LV

54

foto: Rob Zweers
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Achter de Coulissen 9  6836 NC  Arnhem

026 327 19 12
happyanimals@petsenco.com

www.petsenco.com
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Burgerwindpark Koningspleij

De Rijn en IJssel Energiecoöperatie 
heeft op woensdag 11 november 

jongsleden de inschrijving voor aan-
delen in het windpark gesloten. Met 
566 deelnemers en meer dan 10.000 
verkochte aandelen is het benodigde 
kapitaal binnengehaald. Samen met 
ontwikkelaar Prowind is de finan-
ciering nu rond en kan de bouw van 
Windpark Koningspleij vanaf april 
2021 beginnen.

Windpark Koningspleij omvat vier 
windmolens die in een lijnopstelling 
langs de Pleijroute (N325) komen 
te staan. Drie van de vier windmo-
lens zijn een burgerinitiatief van 
de inwoners van Arnhem en omge-
ving. Zij worden mede-eigenaar van 
de molens, wekken zo duurzame 
energie op en profiteren mee in de 
opbrengst van het park. De vier-
de molen wordt ontwikkeld door 
Pure Energie en zal de stroom gaan 
opwekken voor Industriepark Kleefse 
Waard (IPKW). De vier windmolens 
wekken samen naar verwachting 34 
miljoen kilowattuur (kWh) per jaar 
op. Dat is genoeg energie voor ruim 
11.000 huishoudens. ‘Dit windpark 
levert een belangrijke bijdrage aan 
de duurzame energievoorziening 
van Arnhem’, aldus Marion Visser, 
deelprogrammamanager New energy 
made in Arnhem. 

Inwoners wekken samen duurzame 
energie op
Het burgerinitiatief wordt bij de 
bouw ondersteund door projectont-
wikkelaar Prowind. Voor deze ont-
wikkelaar is gekozen vanwege haar 
jarenlange ervaring op het gebied 
van grote energieprojecten voor 
burgers. Bewoners van Arnhem en 
omgeving worden via de Rijn en IJs-
sel Energiecoöperatie mede-eigenaar 
van een stukje windmolen. De deel-
nemers hebben met elkaar ruim 2,5 
miljoen euro ingelegd. “Wij zijn heel 
tevreden dat ook in deze Corona-tij-
den het gelukt is om zoveel geld op 
te halen voor een burgerinitiatief”, 
zegt Judith van de Geer, voorzitter 
van Rijn en IJssel Energiecoöpera-
tie. Hiermee wordt bijgedragen aan 
lokaal geproduceerde duurzame 
energie en ontvangt men een mooi 
verwacht rendement van 6% over de 
looptijd van 20 jaar.

Rijn en IJssel Energiecoöperatie

Vogels in Waterrijk

Het luistert nauw bij de broedge-
bieden van deze vogel. De soort 

houdt van ondiepe wateren die rijke-
lijk begroeid zijn en voldoende voed-
sel, vooral insecten en hun larven, 
bieden. Daarnaast moeten de oevers 
beschutte nestgelegenheid bieden, 
bijvoorbeeld in het riet. De water-
stand mag niet teveel fluctueren en 
de waterkwaliteit moet goed zijn. 
De nieuwe natte natuur in Waterrijk 
biedt dit alles en de geoorde fuut 
(op de foto in winterkleed) profiteert 
hiervan.

LV

Hoe blijft je open haard gezellig? Gebruik de checklist!

Dit is natuurlijk hét seizoen voor 
open haard of kachel. Hoe houd je 

het gezellig, ook voor je buren?  
Houtrook bevat schadelijke stoffen. 
Met deze checklist kun je de uitstoot 
daarvan beperken.

Kan ik stoken bij dit weer?
Het waait – JA,
Windstil  - NEE,
Mistig – NEE.
Kijk op www.stookwijzer.nu voor 
advies voor jouw locatie.
  
Is dit hout geschikt?
Kurkdroog! Eigen hout heeft minstens 
twee jaar gedroogd - JA
Geverfd of gelakt hout – NEE (wette-
lijk verboden)
Spaanplaat, oud papier, rieten mand-
jes en sinaasappelkistjes - NEE

Is dit een goede techniek?
‘Andersom aansteken’: kleine houtjes 
bovenop, van bovenaf aansteken (de 
Zwitserse methode) - JA
Luchttoevoer dicht en vuur laten 
smoren - NEE
Vanzelf uit laten branden - JA
Schoorsteen jaarlijks geveegd - JA

Natuur en Milieu 
Gelderland en 
Luchtwachters 
Arnhem zijn 
partner van de 
gemeente
Arnhem op weg 
naar schone 
lucht. Iedereen 
kan een steentje 
bijdragen, bij-
voorbeeld door 

De Zwitserse stookmethode

vaker de fiets te pakken en minder 
de houtkachel te stoken. Of doe mee 
aan een burgermeetnet, bijv. bij 
Natuur en Milieu Gelderland. Meld 
je aan voor het burgermeetnet en/
of de digitale nieuwsbrief via www.
natuurenmilieugelderland.nl/burger-
meetnetarnhem.

55

foto: Rob Zweers

http://www.natuurenmilieugelderland.nl/burgermeetnetarnhem
http://www.natuurenmilieugelderland.nl/burgermeetnetarnhem
http://www.natuurenmilieugelderland.nl/burgermeetnetarnhem


- 16 - het woerdje



het woerdje - 17 - 

Speeltuin en fitnessruimte buiten zijn in gebruik genomen

De jeugd kan gebruik maken van 
de speeltuin. De wijkbewoners 

die aan hun conditie willen werken 
kunnen gebruik maken van de fitness-
toestellen. Bij het Sport- en Wijkcen-
trum Rijkerswoerd kan men elkaar 
ontmoeten. Bovendien kan men er 
spelen en bewegen. Het terras en de 
kantine zijn nog niet open gesteld 
vanwege de crisis. De officiële 
opening zal dit voorjaar plaats gaan 
vinden.

Lekker in de buitenlucht spelen en 
bewegen!
 
De volgende organisaties hebben 
deze speeltuin en de fitness buiten 
mogelijk gemaakt: 
Dullertsstichting, Gemeente Arnhem, 
Menzis, Provincie Gelderland, Rabo 
bank, Stichting Sportcentrum
Rijkerswoerd, Voetbalvereniging ESA 
en Wijkvereniging Rijkerswoerd.

Het  begeleiden van ondermeer 
fitness wordt binnenkort aangeboden 
door de sportkaart van Bewegen in
Arnhem.

Wijkbewoners, jullie zijn van harte 
welkom!
 

Met vriendelijke groet,

Dick van Kleef
Stichting Sportcentrum Rijkerswoerd
coördinator Accommodatiezaken ESA

026 327 05 23
06 53 42 06 06

dvkleef@ssr-arnhem.nl 
    

De speeltuin buiten

De fitness buiten

Kinderkledingbeurs uitgesteld

Voor een prikkie de (basis voor) de lente- en zomergarderobe van de kids bij elkaar shoppen? We hopen dat het 
binnenkort weer kan op onze kinderkledingbeurs in Rijkerswoerd.

We waren van plan in maart een beurs te houden, maar dat zit er helaas niet in. Vanwege de huidige coronamaat-
regelen hebben we besloten de lente/zomerbeurs te verzetten naar een later tijdstip. Zodra we een nieuwe datum 
hebben, laten we dat weten via onze nieuwsbrief. Je kunt je daarvoor aanmelden via onze website:
https://tweedehandsbeurzen.wordpress.com. Je krijgt dan:
• als eerste bericht wanneer we weer een beurs organiseren,
• als eerste de kans je in te schrijven als verkoper,
• als eerste de kans een 30-minuten tijdslot te boeken als koper (winkelen op afspraak).
We gaan dus zeker weer een kinderkledingbeurs organiseren. De vraag is nog even wanneer...
Tot ziens op de tweedehands kinderkledingbeurs!

Namens alle vrijwilligers van Tweedehands Beurzen Rijkerswoerd,
Margré en Sandra
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Bever(s) in de buurt

In de buurt van de Linge, op nog 
geen twee kilometer van Rijkers-

woerd, zijn sporen van bevervraat te 
zien. In Het Woerdje van juni vorig 
jaar heeft u al een foto kunnen zien 
van een bever die een wijkbewoner 
tijdens een vroege ochtendwandeling 
langs zag zwemmen. Bevers komen al 
jaren voor aan de westkant van Arn-
hem-Zuid, in Meinerswijk. Het lijkt 
er sterk op dat één of meer bevers 
zich nu ook aan de oostkant van het 
zuidelijk stadsdeel hebben gevestigd.

Uitgestorven en weer uitgezet
Vroeger kwam de bever in een groot 
deel van Nederland voor. Hij werd 
bejaagd om zijn pels en zijn vlees: 
bevervlees mocht in vastentijd 
gegeten worden, omdat de bever, 
als ‘waterdier’, door de kerk gelijk-
gesteld werd met een vis. Boeren 
wilden bevers weg hebben omdat het 
vee zijn poten brak in ondergrond-
se beverholen. In 1826 was er geen 
bever meer over in Nederland. Eind 
jaren tachtig van de vorige eeuw 
werden in de Biesbosch een aantal 
families losgelaten uit het Elbege-
bied in de toenmalige DDR, in 1994 
gevolgd door een herintroductie in 
de Gelderse Poort (tussen Arnhem en 
Nijmegen).

Levenswijze
Bevers komen voor in het overgangs-
gebied tussen land en water, zoals 
moerassen, en langs beken, rivieren 
en meren, omzoomd door bomen. Ze 
zijn vooral ‘s nachts actief. Over-
dag brengen ze de tijd voornamelijk 
slapend door op legers, in holen of 
in burchten. ‘s Winters bestaat hun 
voedsel voornamelijk uit bast van 
houtige gewassen en wortelstok-
ken (b.v. van de waterlelie). Van de 
boomsoorten worden voornamelijk 
de zachte soorten gekozen, zoals 
populier, wilg en els. In het zomer- 

seizoen wordt dit menu aangevuld 
met kruidachtige land- en water-
planten, maar ook boombladeren. 
Van omgeknaagde bomen worden de 
zijtakken als wintervoorraad onder 
water bewaard.

Territoriumdier
De bever leeft solitair of in een 
kleine familie, die doorgaans bestaat 
uit een paar met jongen van dit 
jaar en die van de voorgaande twee 
jaren. Het territorium beslaat een 
gebied van 100 meter tot wel drie 
kilometer langs waterlopen. In de 
Biesbosch bleek in de jaren ’90 dat 
de bevers daar een gemiddelde terri-
toriumgrootte van bijna 13 km oever 
hadden. Hoe kleiner het aanbod en 
de diversiteit van voedsel, hoe groter 
het benodigde territorium. In het 
gebied bij de Linge waar de vraatspo-
ren van de bever zijn aangetroffen 
komen maar weinig bomen voor. Het 
territorium van de bever(s) hier zou 
zich daarom ook wel eens over heel 
wat kilometers kunnen uitstrekken.

LV

ESA Voetbal Academie

Voetbalclub ESA geeft gratis trainingen!
Elke woensdag geven wij een vrijblijvende training voor alle kinderen

     uit onze wijk.
Van 14.30 tot 15.30 uur is die voor de 5 tot 8-jarigen.

Van 15.45 tot 16.45 uur is die voor de 9 tot 12-jarigen.

Dit vindt plaats op veld 7 van het Sportpark aan De Pas 44.

Laat uw kind meer bewegen!

Ik ben Huub van Helvoort, 67 jaar 
jong en ben geboren en getogen in 

Nijmegen. Mijn arbeidzame leven heb 
ik in het Westen doorgebracht. Na 
mijn vervroegde pensioenering ben ik 
naar Maastricht verhuisd. Een maand 
na de afkeuring voor betaald werk als 
projectmanager in de automatisering 
werd ik wakker en had gedroomd: ik 
ga een kookboek maken. Na ander-
half jaar was het boekje Bridge & 
Cooking er. Daarmee combineerde 
ik twee hobbys namelijk bridgen en 
koken.

In Maasstricht begon ik in 2010 een 
bed & breakfast. Joke, mijn huidi-
ge partner, was mijn derde gast. In 
2012 ben ik bij haar gaan wonen in 
Musselkanaal (Groningen). Begin 2020 
zijn we naar Rijkerswoerd verhuisd. 
We hebben het hier erg naar onze 
zin met een rustige straat en wijk. 
Bovendien een huis met tuin dat 
helemaal naar onze wens is.

Mijn hobbys naast bridge en koken 
zijn: tennis, gezonde voeding, taal 
(ondermeer het maken van lime-
ricks), schaken, fietsen en wandelen 
(twee keer de Vierdaagse uitgelo-
pen).

Meewerken aan het Woerdje zie ik 
als een uitdaging en fijn om mensen 
uit de wijk te ontmoeten.

Huub van Helvoort

Nieuw redactielid:
Huub van Helvoort

Limerick

Een nieuwe inwoner van Rijkers-
woerd

was van het eerste wijkblad ont-
roerd.
Wat is dat Woerdje een prachtig 
exemplaar 
en hoe krijgt men dat jaar naar jaar 
voor elkaar.
Doordat Hans het fantastisch aan-
voert!

Huub van Helvoort
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Stellingname referendum gemeentelijk afvalbeleid

Het pas ingevoerde afvalbeleid 
van de gemeente Arnhem staat al 

weer ter discussie. De SP heeft naar 
aanleiding van illegale dumpingen 
van afval naast de ondergrondse con-
tainer een referendum aangevraagd. 
Dit referendum wordt half maart 
2021 gehouden. De Groene Vos heeft 
samen met Milieudefensie Arnhem 
het initiatief genomen om stelling te 
nemen tegen het door de SP gewens-
te beleid en te pleiten voor het nieu-
we gemeentelijke afvalbeleid. 

Nu is het zo dat de vervuiler betaalt. 
Voor ons burgers betekent dat, dat 
gescheiden afval aanbieden de moei-
te waard is en we alleen voor het res-
tafval betalen. De SP wil (in maart) 
een referendum houden met als doel 
het nieuwe afvalsysteem terug te 
draaien. Zij wil aan de inwoners van 
Arnhem vragen de restcontainers van 
het slot te halen en ervoor te zorgen 
dat er weer een normale afvalzak in 
past.
 
Stichting Groene Vos wil samen met 
Mlieudefensie een coalitie vormen 
met organisaties en personen die wel 
voor het gemeenlijk beleid zijn van 
omgekeerd inzamelen. Dus mensen 
wel laten betalen voor het restafval 

en daarmee het afval scheiden juist 
bevorderen. 

Stichting De Groene Vos neemt samen 
met Milieudefensie Arnhem het initia-
tief om een coalitie te vormen van 
organisaties en personen die de refe-
rendumvraag met nee wil beantwoor-
den. Wij zijn vóór het gemeentelijk 
beleid van ‘omgekeerd inzamelen’ 
en ‘diftar’; wij zijn vóór betalen per 
afvalzak – mensen die beter schei-
den hoeven niet te betalen voor de 
vervuilers met meer restafval.

En natuurlijk moeten de vervuiling 
en illegale en asociale dumpingen bij 
afvalcontainers worden bestreden. 
Maar die dumpingen waren er deels 
ook al vóór diftar en vinden vooral 
plaats bij een beperkt aantal contai-
ners (zo’n 100 van de 1600).

Wij stemmen nee om twee redenen:
1. Circulaire economie
 Het nieuwe afvalbeleid in Arnhem 

draagt bij aan het realiseren van 
de circulaire economie die in 2050 
Nederland (en Europa) moet zijn 
bereikt. In een circulaire economie 
zijn alle afvalstoffen grondstoffen 
voor een nieuw productieproces 
en wordt het ontstaan van afval 

zoveel mogelijk voorkomen.

2. Besparing van kosten voor de 
inwoners

 Het huidige Arnhemse afvalbe-
leid met diftar (€ 0,80 per zak 
van maximaal 30 kg restafval) en 
halvering van het vaste deel van 
de jaarlijkse afvalstoffenheffing 
pakt voor de Arnhemse huishou-
dens gunstig uit. Bij een gemid-
delde hoeveelheid restafval is het 
nieuwe beleid al goedkoper. Als je 
goed je afval scheidt ben je nog 
veel goedkoper uit.

Om te voorkomen dat het huidige 
afvalbeleid (de vervuiler betaalt) 
teruggedraaid wordt, verspreiden 
wij de komende maanden feitelijke 
informatie over afvalinzameling in 
Arnhem. Tevens zetten we een cam-
pagne op om de inwoners van Arnhem 
op te roepen nee te stemmen in 
maart 2021.

Ter ondersteuning van deze stelling-
name en voor aansluiting bij onze 
coalitie kunt u een mail sturen  naar 
info@degroenevos.nl.

Stichting De Groene Vos
Milieudefensie Arnhem

OPEN over depressie

Arnhemse zorg- en welzijnsinstan-
ties zetten zich in voor openheid 

over depressie onder jongeren ‘Voor 
sommige jongeren voelt het elke 
dag als Blue Monday’. Uit onderzoek 
blijkt dat één op de vijf jongeren te 
maken krijgt met een depressie.
Om het taboe te breken neemt 
Stichting Rijnstad het initiatief 
om in samenwerking met zorg- en 
welzijnsinstanties in Arnhem het 
thema depressie onder jongeren bij 
het grote publiek onder de aandacht 
brengen. Vanaf 2 februari schenken 
zij met een (voornamelijk digitaal) 
interactief programma drie weken 
lang de aandacht aan het herkennen 
en bespreekbaar maken van mentale 
kwetsbaarheid. De rode draad van 
het programma - gericht op zowel 
jongeren, professionals en ouders - is 
de buitenlucht-expositie ‘OPEN over 
depressie’ die op het Audrey Hep-
burnplein in Arnhem-stad door wet-
houder Martien Louwers zal worden 
geopend.

Deze expositie van Stichting Open 
Mind bestaat uit zuilen met persoon-
lijke portretten en verhalen van jon-
geren die ons vertellen hoe zij hun 
depressie ervaren, hoe ze hiermee 
omgaan en wat hun omgeving daarin 
betekent.

Dat de expositie vanwege de gelden-
de maatregelen minder bekijks zal 
hebben maakt het initiatiefnemers 
niet uit. ‘Juist in die leegte van de 
stad - een aanblik die dit tijdperk 
woordeloos uitbeeldt - willen we 
die dappere gezichten laten zien die 
hun verhaal over depressie openlijk 
delen, juíst ook voor die eenling op 
straat.’ Aldus Joke Wisseborn, direc-
teur-bestuurder bij Rijnstad.
Ook wijst Wisseborn erop dat de 
aandacht voornamelijk ligt op een 
bijbehorend programma dat voorna-
melijk online zal plaatsvinden. Uit de 
online overleggen met de betrokken 
instanties zijn de meningen unaniem 
het erover eens: de sleutel voor 

openheid ligt in de kwetsbaarheid 
van herkenbare, eerlijke verhalen. 
En dus vullen de organisaties een 
programma met niet enkel experts 
en zorgprofessionals maar vooral ook 
met ervaringsdeskundigen.
‘Het programma volgt,’ vertelt 
Wisseborn, ‘maar dit is de dag dat 
we de vooraankondiging naar buiten 
brengen, want de realiteit is dat het 
voor veel te veel jongeren elke dag 
Blue Monday is.’

Kijk op www.stichtingopenmind.nl/
open voor meer informatie.

https://www.stichtingopenmind.nl/open
https://www.stichtingopenmind.nl/open


het woerdje - 21 - 

Activiteitenkalender
Vanwege Corona kunnen activiteiten vervallen. RIVM-maatregelen worden gehanteerd.

FEBRUARI
dinsdag 10 Wandel je Fit (onder voorbehoud) Hooijmaat 13.30 - 15.30 uur
dinsdag 23 Wandel je Fit (onder voorbehoud) Hooijmaat 13.30 - 15.30 uur
vrijdag 26 Brei- en Haakcafé (onder voorbehoud) Hooijmaat 14.00 - 16.00 uur
vrijdag 26 Tienerdisco 10 t/m 13 jaar, aanmelden via e-mail *) Kemphaan 19.00 - 21.00 uur

MAART
dinsdag 9 Wandel je Fit (onder voorbehoud) Hooijmaat 13.30 - 15.30 uur
dinsdag 23 Wandel je Fit (onder voorbehoud) Hooijmaat 13.30 - 15.30 uur
vrijdag 26 Brei- en Haakcafé (onder voorbehoud) Hooijmaat 14.00 - 16.00 uur
vrijdag 26 Kinderdisco 8 t/m 10 jaar, aanmelden via e-mail *) Kemphaan 19.00 - 21.00 uur

APRIL
dinsdag 6 Wandel je Fit (onder voorbehoud) Hooijmaat 13.30 - 15.30 uur
dinsdag 20 Wandel je Fit (onder voorbehoud) Hooijmaat 13.30 - 15.30 uur
vrijdag 30 Brei- en Haakcafé (onder voorbehoud) Hooijmaat 14.00 - 16.00 uur
vrijdag 30 Tienerdisco 10 t/m 13 jaar, aanmelden via e-mail *) Kemphaan 19.00 - 21.00 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 overige adressen zie Servicepagina Rijkerswoerd bij Activiteitencentra (volgende pagina).
*) aanmelden disco via m.kop@rijnstad.nl of l.vhaaren@rijnstsad.nl

Arnhem heeft een échte
Mountainbike vereniging

Op de Posbank, richting Ede en 
Doorwerth, liggen prachtige 

mountainbike routes. Een waar MTB 
paradijsje. Met on-Nederlandse hoog-
temeters kan de sportieve fietser 
zich uitleven. Het enige dat ontbrak 
voor Arnhem en omgeving was een 
vereniging voor de mountainbiker.

AirborneMTB is eind 2020 van start 
gegaan. De eerste leden hebben 
al meerdere ritten gemaakt in de 
bossen. Met zogenaamde voorrijders 
zijn op de zondag diverse groepen 
gaan fietsen. Voor ieder wat wils. Er 
wordt met verscheidenheid in tempo 
en techniek gefietst. De mtb-er die 
uitgedaagd wil worden komt aan zijn 
trekken, ook degene die een rustiger 
tempo fietst. Er worden vaardighe-
denE bijgebracht waar het nodig is. 
Vooral saamhorigheid zie je terug 
in iedere groep. Of het nu de wed-
strijdrijders zijn of de mountainbiker 
die geniet van de natuur, er wordt 
met plezier gereden.

Voor de jeugd vanaf 12 jaar komt er 
een trainingsprogramma. Hier wordt 
meer nadruk gelegd op technieken 
en conditie. Het enige dat nodig is, 
is een mountainbike en een helm. 
Voor de toekomst heeft AirborneMTB 
een lokale wedstrijd en toertocht in 
de planning. Voor de leden zullen er 
evenementen in binnen- en buiten-
land georganiseerd worden.

www.airbornmtb.nl
info@airbornemtb.nl

Joods monument 
nieuw in Arnhem
In de voetsporen van de Stille slag

Activiteit Rozet in april 2021: docu-
mentaire over Arnhemse Joodse 

onderduikkinderen met aansluitend 
een wandeling langs het verdwenen 
Joods verleden van de stad.
Zaterdag 10 april 2021, 15.30-17.30 
uur. Start Rozet, einde Joods monu-
ment. Kosten € 7,50. De geldende 
regels voor corona worden in acht 
genomen. Voor meer informatie (en 
inschrijven) zie https://activiteiten.
rozet.nl/1380/in-de-voetsporen-van-
de-stille-slag.

http://https://activiteiten.rozet.nl/1380/in-de-voetsporen-van-de-stille-slag
http://https://activiteiten.rozet.nl/1380/in-de-voetsporen-van-de-stille-slag
http://https://activiteiten.rozet.nl/1380/in-de-voetsporen-van-de-stille-slag
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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 Arnhem-Zuid 
Mr. D.U. Stikkerstraat 122 
van 17.00  tot 23.00 uur, 0900 1598
weekend & feestdagen 8.00-23.00 u.
Huisartsenpost Arnhem-Noord 
Wagnerlaan 55, 0900 1598
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

SHO bloed e.d. afnemen 
Dr. Willem Dreessingel 311 
www.sho.nl, 088 999 77 99

TANDARTSEN
Dhr. R. Kapper
Darwinstraat 2, 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 (24/7)
ehulp@sensoor.nl

ZONNEBLOEM ARNHEM ZUID-OOST
06 19 12 64 59 
gerrysmink@hotmail.com

St. WELZIJN OUDEREN ARNHEM
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

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
RKV@leefomgevingarnhem.nl
www.wijkteamsarnhem.nl 
- ‘t Pluspunt (t.o. winkelcentrum)
   woensdag 9.30 - 11.30 uur
- De Hooijmaat (M. van Beeklaan 5)
  woensdag 12.00 - 14.00 uur

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
wijkagent Edwin Addink  
edwin.addink@politie.nl
Twitter @GlmAddink
wijkagente Sabrina Puijn  
sabrina.puijn@politie.nl

RIJNSTAD Opbouwwerk 
Mascha Geurts, 06 11 74 98 95
m.geurts@rijnstad.nl

Jongerenwerk 
Mascha Kop, 06 46 73 75 94
m.kop@rijnstad.nl

Ambulant jongerenwerk 

Timo van Middendorp 
t.vmiddendorp@rijnstad.nl

Kinder- en meidenwerk 
Liesje  van Haaren, 06 46 73 19 64
l.vhaaren@rijnstad.nl

Jongerencentrum De Madser 
Kronenburgsingel 25, 026 327 25 97 
www.jcdemadser.nl 

BEWONERSPLATFORM 
p/a Sport- en Wijkcentrum 
De Pas 44  6836 BK
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/oecu-
menische-geloofsgemeenschap-de-re-
genboog

Servicepagina Rijkerswoerd

https://huisartsrijkerswoerd.onzehuisartsen.nl
https://huisartsrijkerswoerd.onzehuisartsen.nl
https://huisartsendegraafenbos.onzehuisartsen.nl
https://huisartsendegraafenbos.onzehuisartsen.nl
http://dehooijmaat.nl/wp/
http://www.arnhem.nl/Inwoners/overig/verloren_of_gevonden_voorwerpen
http://www.arnhem.nl/Inwoners/overig/verloren_of_gevonden_voorwerpen
http://www.pgarnhem-zuid.nl/oecumenische-geloofsgemeenschap-de-regenboog
http://www.pgarnhem-zuid.nl/oecumenische-geloofsgemeenschap-de-regenboog
http://www.pgarnhem-zuid.nl/oecumenische-geloofsgemeenschap-de-regenboog
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BESTUUR

Voorzitter
Dick van Kleef  06 53 42 06 06
dvkleef@ssr-arnhem.nl

Secretariaat
Yvonne Nuis
info@rijkerswoerd.net

Penningmeester
Bea Boor
administratie@rijkerswoerd.net
rekening NL36 INGB 0003 4859 40
t.n.v. Wijkvereniging Rijkerswoerd
rekening NL73 RABO 0355 3908 33
t.n.v. Wijkvereniging Rijkerswoerd
KvK 40124220

Wijkwebsite
redactie@rijkerswoerd.net
https://rijkerswoerd.net

Facebook
redactie@rijkerswoerd.net
Rijkerswoerd.Arnhem

ACTIVITEITEN

Avondvierdaagse Rijkerswoerd
Peter Plant  026 381 75 37
peterplant@hetnet.nl

Koningsdag  06 53 42 06 06
Intocht Sint Nicolaas  06 53 42 06 06

p/a De Pas 44  6836 BK  Arnhem

Algemeen: info@rijkerswoerd.net
(bprijkerswoerd@gmail.com)

Bestuur: bestuur@rijkerswoerd.net

Redactie: redactie@rijkerswoerd.net

Administratie:
administratie@rijkerswoerd.net

Team Veilig in de Wijk:
vidw@rijkerswoerd.net

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 31

Redactie
Emma Dorenbosch
Robèr Goed
Dirk de Hek
Huub van Helvoort
Frans Lommen

Medewerkers
Hetty Reebeen, puzzel
Patrick van Hoof, column
Manouk Grootaarts, fotografie

Inleveren kopij
redactiehetwoerdje@live.nl
of de groene bus bij de Jumbo

Advertenties
Voor informatie en opgave
Hans Geerlings  026 327 41 05
vormgevingwoerdje@kpnmail.nl

Vormgeving
Hans Geerlings  026 327 41 05
vormgevingwoerdje@kpnmail.nl

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
© Wijkvereniging 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.

Wijkvereniging 
Rijkerswoerd

Dank van
Park Lingezegen
Beste Louis Verhaar, bedankt voor 
úw bijdrage aan Park Lingezegen 

De afgelopen tien jaar is er, mede 
door u, hard gewerkt aan de 

totstandkoming van Park Lingeze-
gen. Wat ooit begon als een plan op 
papier is uitgegroeid tot een park van 
formaat en een begrip in de regio. 
Zeker de afgelopen maanden, toen 
de wereld voor veel mensen opeens 
heel klein werd, zagen we dat Park 
Lingezegen door veel mensen werd 
gebruikt als dé plek voor een omme-
tje, fietstochtje of simpelweg een 
frisse neus. Daarmee vervult het 
perfect de functie waar het voor is 
aangelegd: een groene uitloop voor 
de 160.000 (toekomstige) inwoners 
van de stadsregio Arnhem Nijmegen.

Nieuwe fase Park Lingezegen 
Voor Park Lingezegen breekt nu een 
nieuwe fase aan. Daarin ligt de focus 
op drie pijlers: beheer en onderhoud, 
doorontwikkeling en netwerk en 
events. In deze nieuwe fase willen 
we zo veel mogelijk samenwerken 
met het lokale netwerk. Als symbool 
van de overgang naar deze nieu-
we fase hebben we een wensboom 
geplaatst bij De Park. Hier kunnen 
bezoekers hún wens voor Park Linge-
zegen achterlaten.

Park Lingezegen




