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Wijkplatform 
Rijkerswoerd

5

We hadden een
Wijkvereniging Rijkerswoerd en een 
Bewonersplatform Rijkerswoerd...
Nu één Wijkplatform Rijkerswoerd.

Kunstenaars in 
Rijkerswoerd

11
Minet Westerveld beschildert gladde 
rivierstenen ter nagedachtenis.

Na gedane arbeid...
Na 12 jaren nemen wij afscheid van 
Rein Slootweg als bezorger van ons 
wijkblad.
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Eén platform voor 
alle bewoners van 
Rijkerswoerd

We hadden een Wijkvereniging 
Rijkerswoerd en een Bewo-

nersplatform Rijkerswoerd. Weinig  
bewoners die precies wisten waar-
voor ze bij wie moesten zijn. En eer-
lijk is eerlijk, dat was eigenlijk niet 
uit te leggen. Maar er is goed nieuws! 
We zetten onze activiteiten namelijk 
voort onder één naam: Wijkplatform 
Rijkerswoerd. Eén organisatie van 
en voor inwoners van onze wijk. Eén 
stichting voor alle activiteiten, idee-
en, verbetersuggesties, aanvragen 
uit het wijkbudget, noem maar op. 
U heeft onlangs een flyer ontvangen 
waarin u hierover meer leest. Daar-
naast is veel informatie over
Rijkerswoerd te vinden op
www.rijkerswoerd.net.

Vogels in Waterrijk

Door zijn kuif, zijn zwart-witte
 kleed en zijn unieke brede 

vleugels herken je hem meteen. Die 
vleugels spelen in de baltsvlucht een 
belangrijke rol, waarbij het manne-
tje spectaculaire buitelingen maakt. 
Aan de zang die hij dan laat horen, 
heeft de kievit zijn naam te danken. 
Het nest, niet meer dan een kuiltje 
in de grond met wat strootjes erop, 
wordt met verve verdedigd tegen 
belagers. Andere vogels profiteren 
graag van die beschermende paraplu 
door een broedplekje in de nabijheid 
te zoeken.

LV

Motorrijders

Helaas, het motorseizoen is door 
het mooie weer geopend. Ieder 

motorseizoen is er WEER overlast in 
Rijkerswoerd. Ook in Rijkerswoerd 
wonen motorrijders. Daar is op zich 
niet zoveel op tegen. Er zijn normale 
motorrijders en er zijn, helaas, ook 
hele slechte motorrijders die graag 
alle aandacht naar zich toetrekken 
door op de Marga Klompélaan de 
gashendel tussen de Shell en het 
winkelcentrum maar eens flink open 
te trekken en graag laten horen dat 
ze motorrijders zijn en thuiskomen. 
Er geldt op de Marga Klompélaan 
een maximum snelheid van 50 km. 
Er wonen langs deze weg ook bewo-
ners die flink veel overlast hiervan 
ondervinden, waaronder deze bewo-
ner. Beschikken deze ‘motorrijders’ 
over een ander soort rijbewijs dan 
het bekende roze papiertje? Er zal 
maar net iemand oversteken op het 
moment dat ze er aan komen scheu-
ren. Dat je een motor bestuurt wil 
niet zeggen dat je een vrijbrief hebt 
om overlast te bezorgen en de veilig-
heid van bewoners in Rijkerswoerd in 
gevaar mag brengen. Ik gun ieder zijn 
of haar ‘speeltje’ maar verpest het 
niet voor de rest! 

Met vriendelijke groet,
E. Jansen, bewoner Rijkerswoerd

56

foto: Rob Zweers

Groepen 5 t/m 6 van Pieter de Jong 
locatie Pythagoras deelnemers 
Nederlandse Kinderjury
Dit jaar doen de groepen 5, 5/6 en 6 
mee met de Nederlandse Kinderjury! 
De Prijs van de Nederlandse Kinder-
jury is een literatuurprijs die sinds 
1988 jaarlijks door de ‘Stichting
Collectieve Propaganda van het 
Nederlandse boek’ wordt toegekend 
aan de beste in het Nederlands ver-
schenen kinderboeken. Anders dan 
bij bijvoorbeeld de Gouden Griffel 
en aanverwante prijzen voor kinder-
literatuur, wordt de prijs niet door 
een vakjury bepaald, maar door kin-
deren tussen 6 en 12 jaar.

Meedoen betekent dat deze groepen 
kennis gaan maken met de nieuw-
ste en mooiste kinderboeken. De 
wedstrijd verloopt dit jaar volledig 
digitaal, met alle elementen die het 
meedoen aan de Kinderjury zo leuk 
maken en wordt verzorgd door Rozet.
Er worden digitaal 3 nieuwe kinder-
boeken gepresenteerd waaruit de 
groep er één mag kiezen. Er wordt 
een kist met 10 boeken uit de biblio-
theek bezorgd waarop gestemd kan 
worden voor het beste kinderboek 
van het jaar 2020. En elke groep ont-
vangt van begin maart tot eind april 
elke week een opdracht, digitaal óf 
via een filmpje. 

De groep met de meeste punten en 
de origineelste inzendingen, ontvangt 
een boekenbon van € 100,- en de wis-
seltrofee! In juni wordt de winnaar 
bekend gemaakt en wordt de Kinder-
jury feestelijk afgesloten. De Kinder-
jury start op 3 maart en eindigt op
23 juni.

Wij wensen alle kinderen succes en 
veel plezier! 

Amanda Sonderen en Kim Leenders 
Leescoördinatoren

Pieter de Jongschool
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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

nieuw?
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Oplossing
Op de vorige puzzel zijn 17 inzendingen binnengekomen waarvan 17 goed.

De juiste oplossing van de puzzel in het woerdje nummer 1 is:
DE ZIN VAN HET LEVEN SCHRIJF JE ZELF

De winnaar is mevr. B. Gal, Aagje Dekenstraat.

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 23 APRIL 

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 die een waarde-
bon ontvangt. Vishandel Heeren van 
de Zee stelt de bon ter beschikking.
Bij 50 of meer goede inzendingen 
worden twee bonnen ter beschik-
king gesteld.

Fillipine

In deze puzzel is het de bedoeling woorden in te vullen aan de hand van de omschrijvingen. Sommige 
vakjes zijn voorzien van een getal. In vakjes met hetzelfde getal komt dezelfde letter te staan. Door 

een woord in te vullen verkrijg je letters voor andere woorden in de puzzel en uiteindelijk ook de oplos-
sing van deze puzzel, een uitspraak van dominee Gremdaat (Paul Haenen).

Veel succes, Hetty

1
14 5 28

10
20 15 21

2
15 21 24 23 2 21

3
13 11 28

11
5 27 4 6

4
4 8 11 5 19 22 29 23

5
21 21 5

12
13 24 4

6
14 23 16 11 4 9 6 7

7
3 4 2 3

13
1 9 25 10 17

8
4 26 12 23

14
20 5 27

9
21 11 17 2 5

15
18 10 27

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

1. Geliefde voorjaarsbloem
2. Pap van melk met bloem
3. In Nederland zeer veel 

voorkomende boomsoort die 
te vinden is in vrijwel alle 
loofbossen

4. Stevig gebouwde zwartachti-
ge watervogel

5. Dit Brabants festival wordt 
dit jaar vanwege corona 
verplaatst naar september

6. Arnhemse wijk, aan drie 
kanten door natuur omgeven

7. Kort bericht dat wordt ver-
zonden via Twitter

8. Wijkkrant van en voor Rij-
kerswoerd

9. Duurzame woongemeen-
schap aan de rand van 
Rijkerswoerd, bestaande uit 
15 huishoudens

10. Gebied waar een rivier met 
veel aftakkingen in zee 
stroomt

11. Donderen en bliksemen
12. 100 jaar
13. Het begeleiden van een 

schaapskudde bij het grazen 
of trekken

14. Pluizig haar of veertjes
15. Deze zeevogel is vaak te gast 

in vogelhotspot het Water-
rijk
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Column
Spijkerschrift

Als wachtwoord kies ik
iets waar ik naar uit kan kijken, al 
valt dat niet mee het laatste jaar. 
De afgelopen maanden was het 
Verhuisdoos20, omdat binnen drie 
maanden twee dochters en mijn 
ouders gingen verhuizen.

Drie van de vier dochters wonen 
nu in Malburgen. Als ze met de bus 
zouden gaan, stappen ze allemaal 
in bij dezelfde halte. De huizen 
daar zijn voor startende singles net 
te betalen. Zelf ben ik ooit ook in 
Malburgen begonnen en het is een 
feest van herkenning.

Ik heb tijdens verhuizingen wel mijn 
specialismes. Zo duik ik het liefst 
de kelder in. Ook vaste kasten en 
schuurtjes worden mijn project. 
Deze ruimtes vertellen verhalen. 
Ik kan mijn fantasie de vrije loop 
laten. Want waar dienen die al 
spijkers voor? Sommige balkjes zijn 
beslagen met allerlei soorten en 
maten. Iemand moet een reden 
hebben gehad om er nog eentje 
naast die kromme te slaan, en nog 
één en dan ook nog een schroef-
haak. Minstens 70 jaar oud zijn die 
huizen, hoeveel mensen hebben er 
gewoond? Zat er een prutser met 
fietsen of bromfietsen tussen, die in 
de schuur eindeloos aan het klussen 
was? Muziekje erbij aan. Of mis-
schien wel een imker, die woekert 
ook met opslagruimte, weet ik uit 
ervaring. Kon deze schuur maar 
praten! En in die kelder, hoeveel 
spijkers heb je nodig om een tas op 
te hangen, of om een kabel langs 
te leiden? Waar diende die kabel 
voor, die via een gaatje in de trap 
naar boven is getrokken? Iemand is 
ooit blij geweest met deze oplos-
sing. Sommige muren of balken zijn 
geperforeerd, maar met een beetje 
sneldrogende plamuur en superdek 
latex verricht ik wonderen. Ik poets 
de verhalen weg en over een tijd 
zal iemand zich weer verwonderen 
over mijn plamuurwerk en roze 
kastplanken. 

Buurvrouw Edith

Winters tafereel

Op 14 februari heb ik in een weiland in Park Lingezegen dit winters tafereel 
gespot. Het paard Boy liep voor de slee waar de eigenaresse Diamilla op 

zat. Erg leuk te zien dat beide er plezier in hadden.
Anne Ponsen

Het APCG zoekt 
een voorzitter

Het Arnhems Platform Chronisch 
zieken en Gehandicapten (APCG) 

behartigt de collectieve belangen van 
mensen met een fysieke, zintuiglijke 
en (licht) verstandelijke beperking, 
chronisch zieken en mensen met een 
psychische kwetsbaarheid. Het APCG 
voert overleg met gemeente, wijk-
teams, ondernemers en diverse orga-
nisaties. Het  APCG zet zich in het 
beleid en de uitvoering zodanig te 
beïnvloeden dat er optimaal rekening 
wordt gehouden met de belangen van 
onze achterban.

Heb je ideeën over de positie van 
mensen met een beperking of chro-
nische ziekte? Houd je van onder-
handelen en geef je niet snel op? 
Ben je enthousiast om met anderen 
samen te werken aan een toeganke-
lijk en inclusief Arnhem? Dan is de 
functie van voorzitter misschien iets 
voor jou! Het APCG is voor ongeveer 
8 uur per week  op zoek naar een 
pro-actieve en bevlogen belangen-
behartiger, met relevante kennis en 
netwerk.
 
Zie voor meer informatie
www.apcg.nl/vacatures. 

Bijzondere editie 
Tocht naar de stal

De traditie van de Tocht naar de 
stal is zo oud als onze wijk zelf. 

Ieder jaar trekt op kerstavond een 
stoet van mensen met lampionnen 
vanaf het winkelcentrum naar De 
Korenmaat voor een levende kerststal 
en muziek. Vanwege corona heeft het 
evenement in december in aangepas-
te vorm plaatsgevonden. 

Zo gingen gedurende de hele kerst-
periode mensen op eigen gelegenheid 
op pad. Het kerstverhaal ontvouwde 
zich via korte youtube-filmpjes die 
deelnemers te zien kregen als ze de 
QR-codes scanden die op vier locaties 
op het traject waren aangebracht. 
Vanwege de lockdown was de Hooij-
maat gesloten, waardoor het helaas 
niet mogelijk was warme chocolade-
melk uit te reiken. Komende kerst 
vast weer wel. 

Ervaring delen? Meedenken of mee-
doen bij de volgende editie? Welkom! 
Stuur een mail naar
tochtnaardestal@gmail.com. 
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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

Simon Vestdijksingel 97  6836 VA  Arnhem

Tel: 06 14 48 48 70

Pedicure Elsbeth
www.pedicure-elsbeth.nl

info@pedicure-elsbeth.nl
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Kunstenaars in Rijkerswoerd

Mijn naam is Minet Westerveld. 
Schilderen is mijn grote passie. 

In mijn werk vind je mijn liefde voor 
de natuur, spiritualiteit en symboliek 
terug. Ik schilder op houten paneel, 
papier en steen. Naast vrije werken 
schilder ik vaak herinneringskunst in 
opdracht. Ik hou ervan heel per-
soonlijke kunst te maken waarbij ik 
afstem op iemands verhaal of wens.

Vorig jaar ben ik begonnen met het 
schilderen op rivierstenen. River 
Stone Art heet deze serie. Op mijn 
wandelingen langs de rivier verzamel 
ik mooie gladde rivierstenen. Thuis 
omspan ik ze met leer en beschilder 
ze met olieverf. Bij elke steen maak 
ik ook nog een doosje waarvan de 
deksel bekleed wordt met stof en 
in hetzelfde thema beschilderd kan 
worden. De symboliek van de schil-
dering schrijf ik op een kaart van 
handgeschept papier waarvan ook de 
voorkant in hetzelfde thema wordt 
beschilderd. Alles is met de hand 
gemaakt. De stenen kunnen cadeau 
worden gegeven bij bijvoorbeeld 
geboorte, een bijzonder moment in 
iemands leven of als herinnering aan 
iemand die is overleden.

Little Angel

Elke keer ervaar ik het weer als iets 
heel bijzonders om zoiets persoon-
lijks te mogen maken voor iemand. 

Om een verhaal toevertrouwd te 
krijgen dat ik mag verbeelden.

Helaas kan een kunstroute niet 
door gaan op dit moment. Ik heb 
dit verschillende jaren met erg veel 
plezier gedaan. Het is wel mogelijk 

Bear at the riverside

op afspraak de schilderijen te komen 
bekijken. Ik vertel je er graag meer 
over. Je kan contact met me opne-
men via: mwesterveld@kpnmail.nl.
Meer van mijn werk kan je zien op: 
www.minetwesterveld.nl.

Schildpad
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Populieren gekapt in Gaardenhage

In februari zijn in Gaardenhage tien-
tallen populieren gekapt langs het 

doorgaande fietspad en de Frida Hell-
straat. De motorzagen waren dagen-
lang te horen. En veel wijkbewoners 
die daar wandelden schrokken enorm 
van de rigoureuze kap. Het heeft ook 
nogal wat impact op het landschap 
als twee van die bomenlanen uit het 
beeld verdwijnen.

Waarom gekapt?
De populieren werden gekapt omdat 
ze instabiel waren en daarom een 
risico vormden voor de omgeving. 
De gemeente heeft de plicht om in 
dat soort gevallen op te treden en 
de onveilige situatie te verbeteren. 
De bewoners hadden ook veel last 
van de meterslange oppervlakkige 
wortelstelsels en de opslag die daar-
uit naar boven kwam; de bestrating 
van de openbare weg en in de tuinen 
werden door die wortels fors omhoog 
gedrukt. De slechte doorwortelbaar-
heid van de ondergrond was daar de 
oorzaak van.

Aangekondigd
Bewoners van Gaardenhage zijn al 
enkele jaren over de overlast van de 
bomen in overleg geweest met de 
gemeente. Zij waren dus op de hoog-
te dat deze bomen zouden worden 
gekapt. De bomenkap is destijds ook 
besproken in de werkgroep publieke 
ruimte. Alle omwonenden hebben in 
januari een brief van de gemeente 
ontvangen over de planning van de 
werkzaamheden. Voor passanten 
heeft de gemeente in januari een 
aankondiging aan de (toen nog) te 
kappen bomen gehangen. En toch 
kwam de kap voor veel mensen uit 
de wijk als een verrassing. Het blijkt 
telkens weer lastig om iedereen op 
tijd te bereiken.

Herplant
Uiteraard worden er andere bomen 
voor de populieren terug geplant. 
Dat is een van de uitgangspunten 
in het Arnhemse bomenbeleid, dat 
beschreven staat in het Bomenplan 
(te vinden op www.arnhem.nl/Inwo-
ners/wonen_en_milieu/Groenbe-
heer/Boombeleid. De gemeente gaat 
verschillende soorten kersenbomen 
planten: zoete kers, gewone vogel-
kers en japanse zuilenkers, maar ook 
zuil-iep, allemaal passend in Gaar-
denhage. Dat geeft natuurlijk wel 

een ander aanzicht dan voorheen.

Vergroenen
De gemeente Arnhem wil de stad ver-
der vergroenen en zo klimaatbesten-
diger en biodiverser maken dan nu 
het geval is. Dat betekent aanplant 
van nieuwe en meer gevarieerde 
bomen, kap en vervanging van zieke 
of onveilige bomen, dunning van 
parken en bossen en vervangen van 
verharding door groen in allerlei vor-
men. Er is ook een Boomkwaliteits-
team ingesteld, dat het college en de 
gemeenteraad aanjaagt en adviseert 
over het bomenbeleid. 

Bij vragen over bomenkap of aan-
plant nieuwe bomen kunt u terecht 
bij het meldingenloket van de 
gemeente op de website
www.arnhem.nl.

Josan Tielen
Lid Boomkwaliteitsteam Arnhem

De aankondiging

Zoals het was...

De top er af Alleen de stomp nog

Nu helemaal kaal
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Achter de Coulissen 9  6836 NC  Arnhem

026 327 19 12
happyanimals@petsenco.com

www.petsenco.com



het woerdje - 15 - 

Steunouders in Arnhem-Zuid gezocht!

Halverwege 2020 is het project 
‘Steunouder’ succesvol gestart 

in Arnhem. Kinderen grootbrengen 
is een hele klus. Zeker als je (tijde-
lijk) niet de aandacht aan ze kunt 
geven die je wilt. Bijvoorbeeld bij 
ziekte, echtscheiding of psychische 
problemen. Niet iedereen kan in zo’n 
situatie terugvallen op familie of 
kennissen. Daardoor kunnen stress-
volle situaties ontstaan. Soms kun 
je daar als ouder wel wat helpende 
handen bij gebruiken. Steunouders 
bieden kinderen en ouders die dat 
nodig hebben daarom een steuntje in 
de rug. Steunouder wil hierbij helpen 
door steunouders aan deze gezinnen 
te koppelen. 

Een steunouder is een volwassene die 
als vrijwilliger één of twee dagdelen 
per week een gastvrij thuis bieden 
aan een kind. Ze geven dat kind, 
binnen hun eigen (gezins-)leven, een 
vertrouwde plek waar het welkom is 
en kind kan zijn. Gewoon, door leuke 
dingen te doen: spelletjes, knutse-
len, naar de speeltuin, etc. Daarmee 
krijgen ouders van deze kinderen de 
ruimte om op adem te komen.  
Een steunouder geeft plezier aan het 
kind en daarmee steun aan de ouder!

Afgelopen maanden zijn al vele 
gezinnen gekoppeld aan een steun-
ouder. Ook in Arnhem-Zuid zijn veel 
gezinnen aangemeld. Om die reden 
zoeken we nu in Arnhem-Zuid mensen 
die steunouder willen worden. Kom 
je uit een andere wijk? Ook dan ben 
je natuurlijk van harte uitgenodigd 
om je aan te melden als steunouder!

Wie kan steunouder worden?
Een steunouder vindt het fijn om 
iemand te helpen en beleeft plezier 

aan de omgang met kinderen. Het 
is een dankbare taak omdat je als 
steunouder van onschatbare waarde 
kunt zijn voor ouders en hun kind. In 
sommige situaties is het belangrijk 
om je eigen grenzen te bewaken. 
Het is handig als je flexibel bent en 
makkelijk communiceert. Spreekt dit 
je aan, laat het ons weten!
Wij zoeken steunouders!

Training
Voordat je als steunouder begint is 
er een kennismakingstraject met een 
training boordevol tips en handvat-
ten. In het hele traject blijft een 
coördinator beschikbaar om op terug 
te vallen bij vragen of problemen. De 
coördinator matcht vraag en aanbod 
zorgvuldig, zodat steun- en vraagou-
der goed bij elkaar passen. Natuurlijk 
is het wennen over en weer. Daarom 
is er altijd eerst een wenperiode 
waarin iedereen elkaar leert kennen 
en het vertrouwen kan groeien.

Nieuwsgierig of Steunouder iets voor 
jou is? Kijk op www.steunouder.nl/
arnhem of www.meegeldersepoort.
nl/steunouder voor meer informatie 
en bel of mail ons als je vragen hebt:
arnhem@steunouder.nl.

Maartje van Ravenswaaij,
coördinator Steunouder Arnhem

06 10 01 03 10
Stance Venderbosch,

coördinator Steunouder Arnhem
06 10 01 03 48

Vogels in Waterrijk

Lange rozerode poten, lange, rech-
te, dunne snavel en een zwart-wit 
kleed zijn karakteristiek voor deze 
trekvogel, die overwintert in noor-
delijk Afrika en vanaf maart naar het 
noorden trekt. Is het voorjaar in het 
zuiden van Europa erg droog, dan 
trekt hij verder noordwaarts en zien 
we grotere aantallen in Nederland 
dan gebruikelijk. In Waterrijk vindt 
de steltkluut het zoete, ondiepe 
water waar hij zich kan voeden met 
allerlei kleine waterdiertjes.

LV
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foto: Rob Zweers

Opknappen 
schoolplein Pieter 
de Jong

Twee jaar geleden hebben de 
kinderen van onze school heel 

hard hun best gedaan om met de 
sponsorloop geld op te halen voor het 
opknappen van het schoolplein. Vorig 
jaar hebben we daarvan verf ingezet 
om het plein wat meer in te kleuren, 
maar helaas bleek dit niet zo slijtvast 
als beloofd. Gelukkig was er nog wat 
budget over om een mooi toestel aan 
te schaffen. Omdat het oude kleuter-
toestel in een dusdanig slechte staat 
verkeerde en hierdoor verwijderd 
moest worden, hebben we besloten 
dit als eerste aan te pakken.

Met behulp van Floris van Ameron-
gen, vader van Lize van Amerongen 
uit groep 4, hebben we een prach-
tig nieuw toestel voor onze jongste 
schoolgaande kinderen weten te 
realiseren. Enorm bedankt Floris, 
voor al je hulp! Met het overige bud-
get willen we het grote schoolplein 
voor de andere kinderen geleidelijk 
op gaan knappen. Zij hebben immers 
ook enorm geholpen om het geld bij 
elkaar te krijgen.

Jorrit van Reen
(vakleerkracht gym)

Een prachtig nieuw 
speeltoestel voor de 
jongste schoolgaande 
kinderen
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Nieuw jaar, wéér volop kansen bij 
Ruimtekoers

Een greep uit de geplande activitei-
ten van Ruimtekoers:

• De gemeente helpen het armoede-
beleid te vervolmaken.

• Zet je winkelcentrum opnieuw op 
de kaart.

• Ontdek de mogelijkheden van wilde 
planten in je wijk.

• Samen koken om elkaar beter te 
leren kennen.

• Meer kleur aan je wijk geven met 
urban muzikanten en muziekvereni-
gingen.

‘Iedereen is een stadsmaker’ is het 
motto waarmee Ruimtekoers ook dit 
jaar weer de stadmakersprogramma’s 
start. De stad maken we zelf, die 
maken we samen. Iedereen zou moe-
ten kunnen meewerken aan oplos-
singen voor vraagstukken in de eigen 
wijk. Maar in de praktijk valt dat 
vaak tegen. Deelname is ontoeganke-
lijk, omdat het misschien een select 
groepje inwoners is dat meedoet, of 
wordt gevraagd door beleidsmakers 
om mee te doen. Vanuit de straten, 
scholen en wijkcentra bouwt Ruim-
tekoers samen met de bewoners aan 
een betere samenleving. Dat doet 
Ruimtekoers samen met een groot 
aantal partners, waaronder ook de 
Gemeente Arnhem. 

Ruimtekoers is een onafhankelijk 
initiatief van Stichting Halfvol en sti-
muleert ook in 2021 de samenwerking 
tussen ontwerpers en kunstenaars 
die zich verantwoordelijk voelen 
met alle inwoners en beleidsmakers. 
Het doel is tastbare en culturele 

toekomstbeelden te ontwerpen als 
mogelijke oplossingen voor vraag-
stukken in de wijk. Ontwerpers en 
kunstenaars helpen met het realise-
ren van ontmoetingen en stimuleren 
creatieve en originele oplossingen die 
iederéén inspireren.

Was Ruimtekoers vroeger een week-
endfestival, in 2021 duurt het festi-
val het hele jaar. De verschillende 
programma’s die vroeger vaak in 
hetzelfde weekend plaatsvonden, 
worden nu op elkaar afgestemd, 
zodat instellingen en overheden er 
in hun planning beter rekening mee 
kunnen houden en  het publiek niet 
meer hoeft te kiezen tussen de ver-
schillende festivals, maar ze allemaal 
kunnen bezoeken.
Een van de projecten die dit jaar 
worden georganiseerd is het Ruimte-
koers Wijkfeest. Zo organiseren we, 
samen met initiatiefnemers in Mal-
burgen, alsnog een jaarlijks feestje 
in september!

Ruimtekoers is gevestigd aan de 
Akkerwindestraat 71, 6832 CV
Arnhem. Een bezoek aan de aan-
trekkelijke en informatieve site van 
Ruimtekoers (www.ruimtekoers.nl) is 
absoluut de moeite waard. 
Je vindt er een overzicht van alle 
partners die meewerken aan het fes-
tival, een overzicht van de activitei-
ten en ook een link naar de nieuws-
brief/magazine met alle actuele 
informatie.
Een aanrader!

Een activiteit 
organiseren of 
mensen helpen, 
Burgerkracht helpt

Organiseert u een activiteit in uw 
wijk of voor de hele stad, waarbij 

bewoners elkaar ontmoeten? Wilt u 
iets doen waarmee u andere Arnhem-
mers helpt? Dan kunt u ook in 2021 
gebruik maken van de subsidierege-
ling Burgerkracht. Met Burgerkracht 
wil de gemeente Arnhem inwoners 
helpen om activiteiten te organise-
ren die het leven in de stad fijner 
of mooier maken. Vraag de subsidie 
aan voor een activiteit die eenmalig 
plaatsvindt, zoals het organiseren 
van een ontmoeting voor kwetsbare 
ouderen in uw wijk. Met de subsidie 
kunt u bijvoorbeeld eten en drinken 
kopen. U kunt de subsidie ook aan-
vragen voor een activiteit of initia-
tief waar u en andere inwoners vaker 
gebruik van kunnen maken. Zoals het 
maken van ontmoetingsplek.

Hulp bij uw plan of idee
Heeft u leuke ideeën voor Arnhem 
en kunt u hulp gebruiken bij het 
opstellen en uitvoeren van uw plan 
dan kunt contact u opnemen met de 
Ideeënmakelaars, AdviesBrigade of 
Praktische Zaken. Zij denken met u 
mee, zoeken uit, adviseren, en ver-
binden u graag aan de juiste mensen 
en organisaties om uw idee tot een 
succes te maken. Voor meer informa-
tie en voorbeelden van activiteiten 
en initiatieven die zijn georganiseerd 
met hulp van de subsidieregeling 
Burgerkracht kunt u terecht op www.
onderaf.nl. Heeft u al een uitgewerkt 
idee en wilt u Burgerkracht aanvra-
gen, ga dan naar: www.arnhem.nl/
burgerkracht. Heeft u nog vragen 
over Burgerkracht? Neem dan contact 
op met Marjolijn van der Kemp. Zij is 
bereikbaar via
marjolijn.van.der.kemp@arnhem.nl.

Team LO RKV,
Margreet Kropman

Vogels in Waterrijk

Deze vogel nestelt bij voorkeur hoog, 
reden waarom hij nogal eens zijn 

oog laat vallen op menselijke bouwsels. 
Helaas is de mand op paal op het ter-
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foto: Rob Zweers

rein van paardencentrum 
‘de Paardenmaat’ nog 
niet bewoond geweest. De 
ooievaar laat zich wel af 
en toe zien in Waterrijk 
of in de omgeving daar-
van, vooral als een stuk 
grasland net gemaaid is. 
Zijn verschijning wekt 
altijd enthousiasme. Van 
oudsher wordt hij gezien 
als de brenger van geluk 
en nieuw leven.

LV
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Visliften in de Linge vergroten leefgebied vissen

Wie vanuit onze wijk een 
fietstochtje maakt door 

het Betuwse achterland, komt 
bijna zeker een keer de Linge 
tegen: het kanaalachtige 
water dat de Betuwe van oost 
naar west doorsnijdt. Sinds 
kort kunt u op verschillende 
plekken langs de Linge even 
de sensatie ervaren een vlie-
gende schotel te zien liggen: 
een afgerond dak, een rond 
raam in het midden...is hier 
een ruimteschip geland? Nee, 
u heeft een computergestuur-
de en met camera uitgeruste 
vislift voor u: niets buiten-
aards, wel high tech.

Veel barrières voor vissen
De Linge begint bij het Pannerdens 
kanaal bij Doornenburg en mondt 
uit in de Merwede bij Gorinchem. 
Daartussen liggen talloze stuwen 
die vissen niet zonder hulp kunnen 
passeren. Die hulp wordt nu door het 
Waterschap Rivierenland geboden 
in de vorm van ingenieuze visliften. 
Die gaan er voor zorgen dat vissen 
uiteindelijk de hele Linge kunnen 
afzwemmen.

Zelfdenkende vispassages
Van kleine poldervisjes tot snoeken 
en karpers: ze kunnen zonder moei-
te via de vislift de andere kant van 
een stuw bereiken. De vislift herkent 
namelijk de vissoort en regelt de 
ideale stroomsnelheid voor die soort 
in de vislift. De ronde vorm van de 
vislift zorgt voor een besparing in 
ruimte vergeleken met de vaak lange 
vistrap: de vis zwemt in de vislift 
in een spiraalvorm naar boven. De 
vislift meet ook de waterstand en de 
waterkwaliteit, zodat direct kan wor-
den gezien of een schadelijke stof is 
geloosd. Doordat gegevens over pas-
serende vissen worden opgeslagen, 
komt het waterschap meer te weten 
over soorten en hoeveelheden vissen 
die passeren.

Dertien visliften
Uiteindelijk komen er op acht loca-
ties  in totaal dertien visliften, mede 
dankzij bijdragen van de Provincie 
Gelderland en de Europese Unie. 
Op plaatsen waar het waterpeil aan 
weerszijden van de stuw erg kan 
verschillen worden er twee visliften 
naast elkaar geplaatst op verschil-

lende niveaus. Dit is bijvoorbeeld 
het geval bij de stuw aan de Hollan-
derbroeksestraat even ten noorden 
van Elst, waar u een dubbele vislift 
kunt zien. Fietst u verder naar het 
westen, dan kunt u even ten zuiden 
van Heteren een vislift bekijken die 
daar eind februari is geplaatst. Als u 
een fietstocht in oostelijke richting 
maakt over het prachtige vrijliggende 
fietspad langs de Linge, dan passeert 
u kort voordat u 
Doornenburg bereikt 
ook een enkelvoudige 
vislift.
Als u in zuidelijke 
richting fietst over 
het RijnWaalpad, 
passeert u het punt 
waar de Linge onder 
de A325 doorgaat. 
Ook hier bevindt zich 
een stuw. Welk type 
vispassage hier zal 
worden toegepast is 
nog niet bekend. In 
elk geval wordt met 
de aanleg gewacht 
totdat reeds geplande 
werkzaamheden aan 
de snelweg zullen 
plaatsvinden.

Voor een kijkje in 
de vislift vanuit uw 
luie stoel gaat u naar 
www.-
waterschaprivieren-
land.nl.

Dubbele vislift bij stuw bij Elst     foto: LV

en zoekt vervolgens op ‘vislift’. U 
kunt dan zien hoe vissen als voorn, 
brasem, karper en aal door een vislift 
zwemmen.

LV

(Dit artikel kwam tot stand met 
medewerking van het Waterschap 
Rivierenland)

Vislift bij fietspad naar Doornenburg     foto: LV
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Na gedane arbeid...

Hans Geerlings en ondergetekende 
zijn op bezoek geweest bij een 

van de vrijwilligers die iedere keer 
ervoor zorgen dat Het Woerdje bij 
alle wijkbewoners op de mat valt. 
In de gezellige huiskamer van hun 
woning aan de Martensbongerd ont-
moeten wij Rein en Judy Slootwijk. 
In gezelschap van de hond nemen we 
plaats op de bank.
De reden van ons bezoek is dat Rein 
al 12 jaar Het Woerdje in de wijk 
bezorgt, maar helaas om gezond-
heidsredenen genoodzaakt is om 
daarmee te stoppen.
De dochter van Rein heeft tot onge-
veer 2009 ons wijkblad bezorgd. Daar 
kwam een einde aan toen zij ging 
verhuizen. Rein heeft toen deze vrij-
willigerstaak van haar overgenomen.
Dat betekende dat er zeven maal 
per jaar 300 exemplaren van Het 
Woerdje rondgebracht zijn gewor-
den en door Rein huis aan huis zijn 
bezorgd. Een kleine rekensom leert 
ons dat hij in de loop van zijn 12 
jaren trouwe dienst totaal meer 

dan 25.000 exemplaren bij ons thuis 
heeft gebracht! Dat is een aantal dat 
zeker vermeld mag worden!

Het ‘verspreidingsgebied’ van Rein 
omvatte ‘Bongerden en omstreken’. 
Dat zijn De Draai, Kopstuk, Martens-
bongerd, Oude Bongerd, De Gewan-
ten, Peppelenwei, Draaiweide en 
Mooieweg van Burgemeester Madser-
singel tot Kruisstraat, alwaar hij, in 
een enkel geval geholpen door zijn 
vrouw, lopend ons wijkblad door uw 
brievenbussen liet glijden.
Dat bezorgen deed hij meestal op 
de dinsdag en een enkele keer op 
woensdag.

Het lopen van ‘een wijkje’ was voor 
Rein niet vreemd, zowel zijn eigen 
vader als die van Judy waren beide 
postbode. Rein zelf heeft een andere 
loopbaan gehad: als CV monteur, op 
een scheepswerf en zelfs bijna vier 
jaar op een snoepjesfabriek. Een man 
van alle markten thuis. Hij bezorgde 
aanvankelijk de wijkkranten naast 

Rein Slootwijk
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Activiteitenkalender
Vanwege het coronavirus kunnen activiteiten vervallen. RIVM-maatregelen worden gehanteerd.

APRIL
vrijdag 30 Brei- en Haakcafé (onder voorbehoud) Hooijmaat 14.00 - 16.00 uur

MEI
dinsdag 4 Wandel je Fit (onder voorbehoud) Hooijmaat 13.30 - 15.30 uur
dinsdag 18 Wandel je Fit (onder voorbehoud) Hooijmaat 13.30 - 15.30 uur
vrijdag 28 Brei- en Haakcafé (onder voorbehoud) Hooijmaat 14.00 - 16.00 uur
vrijdag 28 Kinderdisco 8 t/m 10 jaar, aanmelden via e-mail *) Kemphaan 19.00 - 21.00 uur

JUNI
dinsdag 1 Wandel je Fit (onder voorbehoud) Hooijmaat 13.30 - 15.30 uur
dinsdag 15 Wandel je Fit (onder voorbehoud) Hooijmaat 13.30 - 15.30 uur
vrijdag 25 Brei- en Haakcafé (onder voorbehoud) Hooijmaat 14.00 - 16.00 uur
vrijdag 25 Tienerdisco 10 t/m 13 jaar, aanmelden via e-mail *) Kemphaan 19.00 - 21.00 uur
dinsdag 29 Wandel je Fit (onder voorbehoud) 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 overige adressen zie Servicepagina Rijkerswoerd bij Activiteitencentra (volgende pagina).
*) aanmelden disco via m.kop@rijnstad.nl of l.vhaaren@rijnstsad.nl

zijn dagelijkse baan en is daarmee 
na zijn pensionering doorgegaan. 
En dat deed hij met veel plezier. De 
lichaamsbeweging was goed, ondanks 

dat Rein last had van zijn heup en 
daarom niet zo hard liep. Maar hij 
genoot van het buiten zijn en de 
vrolijke gesprekken die hij onderweg 

met buurtgenoten had. Soms ook 
door weer en wind, dat mocht Rein 
niet deren. Als er bijvoorbeeld veel 
sneeuw lag, duurde het gewoon wat 
langer.

Of hij Het Woerdje zelf ook leest? 
Jazeker, Rein vind het een heel leuk 
blad. En dat zijn wij helemaal met 
hem eens! We vroegen Rein of hij 
nog aan goede raad voor ons had. 
Na enig nadenken vertelde hij dat 
er de laatste tijdbuurtbewoners zijn 
die Het Woerdje persé niet in de 
bus willen hebben. Ze hebben een 
NEE/JA sticker op de deur en het is 
onduidelijk of Het Woerdje een huis-
aan-huis blad is of niet en dus wel 
bezorgd mag worden. Dat is iets dat 
de redactie zou kunnen uitzoeken.

Wij wensen Rein en Judy nog veel 
plezier en voorspoed voor de toe-
komst.  Bedankt voor al je diensten 
Rein en hou je haaks!

Frans Lommen

Overhandiging plant en bon als dank
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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
www.wijkteamsarnhem.nl
RKV@leefomgevingarnhem.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/
oecumenische-geloofsgemeenschap-
de-regenboog/

Servicepagina Rijkerswoerd
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Algemeen dagelijks bestuur
Voorzitter
Hans Kemper  06 33 56 23 86
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 NL73 RABO 0355 3908 33
KvK 54128552

Algemeen bestuurslid
Steven de la Fosse
portefeuillehouder Veilig in de Wijk
vidw@rijkerswoerd.net

Teamleden Veilig in de Wijk
Cees Lansbergen
verkeersveiligheid en parkeren
vidw@rijkerswoerd.net
Jolien Dekkers
Het Groene Plein, jongeren
vidw@rijkerswoerd.net

Redactie
website, Facebook, Instagram
Yvonne Nuis
redactie@rijkerswoerd.net
(foto’s horizontaal aanleveren)

Donaties (voorheen leden) kunt u 
overmaken naar:
NL73 RABO 0355 3908 33
t.n.v. Wijkplatform Rijkerswoerd
KvK 541 28552

Zie voor verdere invulling van
‘projecten’ onze website en
wie daarvoor aanspreekpunt is op
www.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
Frans Lommen
Hans Geerlings

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.

Wijkplatform 
Rijkerswoerd

Gezocht: 
bezorgers voor 
Het Woerdje!

Om er zeker van te zijn dat wijk-
bewoners het wijkblad 7 keer per 

jaar ontvangen, zoeken wij bezor-
gers voor wijkblad Het Woerdje. 
Er wordt een vergoeding voor de 
bezorging gegeven, dus zoek je een 
bijverdienste dicht bij huis, geef je 
dan op als bezorger!

Belangstellenden kunnen zich melden 
bij de familie Vis, tel. 026 327 19 09.
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Verhuizing
De Speelstoet

De Speelstoet moest verhuizen. De 
oude behuizing, locatie Rijnbrink, 

heeft een andere bestemming gekre-
gen. Het nieuwe adres is:
Speelstoet
Matserhuis
Burgemeester Matsersingel 200
6843 NZ  Arnhem.

Marga van Deelen,
penningmeester De Speelstoet

marga@speelstoet.nl




