
m
ei

 2
02

1 
 n

r.
 3

het woerdje
Wijkblad voor Rijkerswoerd



- 2 - het woerdje

nieuw?



het woerdje - 3 - 

Inleverdata advertenties & kopij
NR. INLEVERDATUM BEZORGING WIJKBLAD

4 23 mei  21 t/m 27 juni
5 15 augustus 13 t/m 19 september
6 26 september 25 t/m 31 oktober
7 7 november 6 t/m 12 december
1 16 januari 2022 14 t/m 20 februari

Inhoudsopgave

In dit nummer...

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

Help de natuur een handje met 
een biodiversiteitspakket
Einde aan betalen per afvalzak
Vogels in Waterrijk (59)
De puzzel pagina
Eerste FC Masters Profs
Voetbalkamp groot succes
Column
Kunstenaars in Rijkerswoerd
Arnhem gaat de strijd aan in
NK Tegelwippen
De Dino langs de dijk
Vogels in Waterrijk (60)
MS-collecteweek van 28 juni 
t/m 3 juli 2021: collectanten 
gezocht in Arnhem-Zuid
Park Lingezegen: laat reeën met 
rust
Zingen bij een koor in corona-
tijd, hoe doe je dat?
Volop werkzaamheden op de 
stadslandbouw
Activiteitenkalender
Servicepagina Rijkerswoerd
Gezocht: bezorgers voor
Het Woerdje!
Vogels in Waterrijk (61)
Wijkplatform Rijkerswoerd
Colofon

Foto voorzijde:
Zicht op de Marga Klompélaan
foto: Manouk Grootaarts

5
5
5
7

9
9

11

13
13
13

15

15

17

19
21
22

23
23
23
23

Biodiversiteits-
pakket

5
Help de natuur een handje met een 
Arnhems biodiversiteitspakket.

Kunstenaars in 
Rijkerswoerd
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Bent u ook benieuwd naar wat 
houtkunstenaar Edwin van de Kamp 
maakt van bomen en hout? Hij vertelt 
er gepassioneerd over.
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heden
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Vrijwilligers aan de slag voor Voedsel-
bank Arnhem.
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Help de natuur een handje met een biodiversiteitspakket

Juist in de stad liggen kansen voor 
natuur. Door de stad natuurvrien-

delijker te maken kunnen we dieren 
en planten een handje helpen. In 
Arnhem gebeurt al best veel om 
natuur te stimuleren, bijvoorbeeld 
door beperkter te maaien zodat 
planten en struiken de gelegenheid 
krijgen om te groeien. En door bij 
het planten van struiken en bloemen 
in de openbare ruimte rekening te 
houden met soorten die aantrekkelijk 
zijn voor bijen. Ook zijn er in Arnhem 
veel groene organisaties en bewoner-
sinitiatieven die zich inzetten voor 
meer natuur in de stad. Wil jij de 
natuur in jouw buurt ook een handje 
helpen? Dat kan nu heel makkelijk 
met de aanschaf van een Arnhems 
biodiversiteitspakket.  

Biodiversiteitspakket
Het biodiversiteitspakket bestaat uit 
een vogelnestkast met daarin een 
zakje biologisch bloemzaad, een 
handige vogelzoekkaart en praktische 
tips om je tuin of buurt te vergroe-
nen. Met de nestkast help je vogels 
als mezen en mussen aan geschikte 
nestgelegenheid. Deze vogelsoorten 
zijn ook nog eens heel goede natuur-
lijke bestrijders van de eikenproces-
sierups. 

Bijen en andere insecten hebben 
moeite om aan voldoende voedsel te 
komen. Van de bloe-
men van deze biologi-
sche zaadjes kunnen 
ze heerlijk smullen. 
Het biodiversiteitspak-
ket is voor tien euro te 
koop bij de boerderij-
winkels van Natuurcen-
trum Arnhem, Stads-
boerderij Presikhaaf 
en Stadsboerderij de 
Korenmaat. De boerde-
rijwinkels zijn momen-
teel op afspraak te 
bezoeken. 

Initiatiefnemers
Het biodiversiteitspakket is een 
initiatief van Gemeente Arnhem, Net-
werk Groen Arnhem en Natuurcen-
trum Arnhem. De vogelhuisjes zijn 
gemaakt van Arnhems resthout in de 
sociale werkplaatsen van SIZA, Stich-
ting RecaP en Elver Het Pleijwerk. 
De zakjes bloemzaad komen van Zaai 
een zaadje van De Stadskeuken. Zo 
brengen we samen de groene stad 
tot leven. Doe je ook mee? Kijk voor 
meer informatie op https://www.
natuurcentrumarnhem.nl/.

Susanne Reuling

Vogels in Waterrijk

Met zijn zwarte 
oogmasker is 

hij een opvallende 
verschijning. Wat hem 
echter pas echt bij-
zonder maakt is zijn 
nest: een buidelvor-
mig geheel met een 
dikke, zachte wand 
van het pluis van 
lisdodde of wilg. Het 
nest hangt aan een 
lange overhangende 
twijg, bijvoorbeeld 
van een wilg, meestal 
boven water en aan 
de oostkant van de 
boom, zodat regen en 
wind er minder vat op 
hebben. Dat dit vogel-
tje de naam buidel-
mees heeft gekregen 
zal u niet verbazen. 
Toch is die naam maar 
voor de helft toepasselijk, want omdat hij voor zijn nest een waterrijk milieu 
opzoekt, wordt hij door ornithologen niet als een echte mees beschouwd.  LV

59

foto: Rob Zweers

Einde aan betalen 
per afvalzak

De gemeente Arnhem stopt per 1 
juni met diftar, het systeem waar-

bij inwoners per vuilniszak restafval 
betalen. Vanaf dat moment beta-
len inwoners weer een vast tarief, 
waarbij alleen onderscheid wordt 
gemaakt tussen éénpersoons- en 
meerpersoonshuishoudens. Dit is het 
gevolg van de uitslag van het refe-
rendum dat op 17 maart over diftar 
is gehouden. Een meerderheid van de 
Arnhemmers die een stem uitbrach-
ten (53%) vond dat diftar weer moest 
worden afgeschaft. De gemeenteraad 
heeft daar toe besloten.
Op dit moment werkt B&W aan een 
voorstel over te kunnen gaan naar 
vaste tarieven. De gemeenteraad 
kan waarschijnlijk in mei een besluit  
nemen. Als dat gebeurt kan diftar 
op 1 juni worden afgeschaft. Vanaf 1 
juni begint de gemeente dan ook met 
aanpassen/vergroten van de opening 
van de containers.         gem. Arnhem
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Boek online uw afsp
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Salon knip it
Joyce

06-41699483

Platohof  16

6836 GH Arnhem

www.salonknipit.nl
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Oplossing
Op de vorige puzzel zijn 40 inzendingen binnengekomen waarvan 40 goed.

De juiste oplossing van de puzzel in het woerdje nummer 2 is:
HET WORDT EERDER LENTE DAN JE DENKT

De winnaar is de fam. Lowik, Mr. P.J. Oudsingel.

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 puzzel 
uiterlijk VRIJDAG 4 JUNI inleve-

ren 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 winnaars geloot.

Vaticaanstad R
Andorra S

1 San Marino L
Monaco P
Liechtenstein B

Mamertus O
Valerius L

2 Bonifatius E
Pancratius N
Servatius R

Sneeuwwitje A
De kleine zeemeermin O

3 Assepoester E
Repelsteeltje P
Roodkapje N

Jongens waren we,
maar aardige jongens E

4 Rebellen en dwarsdenkers R
De moeder de vrouw T
Waanzin - Te gek voor woorden S
Verboden vruchten K

Wat hoort er niet bij?
In onderstaande opsommingen is er steeds een item dat niet bij de groep hoort. Noteer de letter die 
achter dat woord staat. De oplossing wordt gevormd door al deze letters achter elkaar te zetten.

Veel succes, Hetty

Marga Klompé T

Pieter Jacobus Oud G

5 Dirk Uipko Stikker S

Pieter Sjoerd Gerbrandy E

Joop den Uyl N

Stempelsnijder E
Klokkengieter R

7 Draadtrekker N
Droogscheerder T
Stoethaspelaar M

Noordpijl R
De Draai E

6 Groen Rood M
B1117 J
‘n Vreemde eend I

1 2 3 4 5 6 7
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Column
Als de hemel valt,
zijn alle mussen dood.

Sinds onze laatste kattenkop ten 
onder ging aan een hittegolf, is 

onze tuin een lustoord voor vogels. 
Daar dragen manlief en ik vrolijk 
aan bij door ze te voorzien van 
allerhande voer; pinda’s met en 
zonder dop, vetbollen, kokosnoten 
en mega dennenappels met zaad en 
natuurlijk kleine silo’s met strooi-
voer en pitten. In het voorjaar leve-
ren onze palmen en het pampasgras 
uitstekend nestmateriaal. Zo zien 
wij onze gevederde vrienden met 
snoeten vol pluis en voer voorbij-
vliegen. Kool- en pimpelmezen, vink 
en roodborst zijn vaste gast. Maar 
de mussenmaffia overheerst. Als 
iemand mij vertelt dat de mussen-
stand achteruit gaat, kom dan eens 
kijken in onze tuin. Voornamelijk 
heggemussen zijn het en ze zijn 
brutaler en agressiever dan de 
grootste driftkikker. Ze vreten ons 
arm aan vetbollen, want enige mate 
van luiheid is ze wel toe te rekenen. 
Waar de koolmees nog z’n best doet 
bij de doppinda’s, daar weigert 
de gemiddelde mus dit voer tot 
zich te nemen. Kant en klaar staat 
graag op het menu. Onaardig tegen 
elkaar zijn ze ook en dat bracht 
mij tot de vergelijking met mensen 
in coronatijd. Politici maken ons 
blij met dode mussen door voor de 
verkiezing te speculeren op versoe-
pelingen die dus niet doorgaan na 
de verkiezing.

Voor de echte huismussen is de 
lockdown natuurlijk geen probleem 
geweest. Een vrolijke mus ziet 
het van de zonnige kant en is met 
kleine stappen al tevreden; Beter 
een mus in de hand, dan een kraai 
op het dak! Maar anderen worden 
ronduit ongezellig. Wie zegt elkaar 
nog vriendelijk gedag, de meesten 
hebben tegenwoordig ‘een mus 
onder de hoed’ (iemand die nooit 
groet). Onder de bevolking heerst 
veel ‘oremus’ (onenigheid) over de 
verstikkende maatregelen. Daarover 
worden bij voor- en tegenstanders 
veel woorden verspild (Het kruit op 
de mussen verschieten). En als we 
het helemaal niet meer zien zitten,  
gaan we naar het ‘mus’eumplein 
om wie dan ook op zijn catechismus 
te geven (iemand een pak slaag 
geven). Misschien biedt een nieuwe 
hittegolf in de toekomst uitkomst, 
als de mussen dood van het dak 
vallen, wat overigens niet of nauwe-
lijks gebeurt want mussen kunnen 
goed tegen superhitte. Tenzij 
natuurlijk de hemel valt, want dan 
zijn alle mussen…

Nienke

Eerste FC Master Profs Voetbalkamp 
groot succes

Op 27 en 28 februari en 
6 en 7 maart beleefden 

ongeveer 80 kinderen veel 
plezier aan de Master Profs 
Voetbaldagen. Er werd op 
hoog niveau gewerkt aan 
voetbalskills. Ook kregen de 
deelnemers de mogelijkheid 
hun talent te laten zien. 
Dit heeft als resultaat dat 
14 deelnemers zijn gescout 
door betaald voetbalorgani-
saties als PSV en N.E.C. Zij 
worden vanaf nu gevolgd 
door deze voetbalopleidin-
gen.
Het volgende FC Master Profs Voet-
balkamp zal op 3 en 4 mei plaats-
vinden op Sportpark ‘De Dennen’ in 
Nijmegen van 10.00 uur tot 16.00 
uur. Dit keer zal dit als tweedaagse 
worden georganiseerd.
De kosten bedragen voor de beide 
dagen € 125. Dit is inclusief het
unieke FC Master Profs-tenue.

De Voetbalkampdagen konden niet 
worden georganiseerd zonder bij-
dragen van Jumbo Lindenholt, HQ 
Security, Personeelsdiensten For You 
en Quick 1888. Op deze manier kon-
den de deelnemers op een bijzondere 
locatie genieten van een gezonde 
sportieve lunch.

Meer informatie is te vinden op de 
website www.fcmasterprofs.nl.

foto’s:
FC Social Works/Isabella Jimaale
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Kunstenaars in Rijkerswoerd
Passie voor hout

Ik was op bezoek bij Edwin van de 
Kamp, zijn vrouw en twee dog-

gen. Een warm welkom! Een zeer 
veelzijdig mens die Edwin. Enkele 
jaren geleden ontdekte hij wat voor 
prachtige dingen je van bomen en 
hout kunt maken met behoud van het 
karakter van die boom. In zijn atelier 
liet hij mij zien hoe het werkt. Ik was 
zeer onder de indruk. Prachtige scha-
len die je wel cadeau wilt hebben of 
geven.
Edwin aan het woord
‘Sinds 2016 ben ik een gepassioneer-
de houtdraaier, sinds 2018 is het een 
fulltime bezigheid. In mijn werk is 
de natuur de ware kunstenaar. Het 
is altijd weer een verrassing wat de 
natuur verborgen houd. Het zijn vaak 
juist de “lelijke” en onbruikbare 
delen van een boom die de mooiste 
verrassingen geven. Ik werk 100% 
klimaat neutraal, de stroom die ik 
gebruik wordt opgewekt met zonne-
panelen.
En het vervoer van en naar de werk-
plaats doe ik lopend met een kar, of 
met mijn fiets met aanhanger. Het 

hout wordt in de openlucht gedroogd 
zonder gebruik van een droogoven of 
klimaatkamer. Delen die overblijven 
of te klein zijn om mooie objecten of 
schalen van te maken gebruik ik om 
kleinere items van te maken zoals 
toverstokken, sleutelhangers, pennen 

en zelfs oorbellen of andere siera-
den.’

Voor vragen of een bezoek aan de 
werkplaats kunt u Edwin mailen voor 
een afspraak via: edwin.vandekamp@
gmail.com.

ED
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Arnhem gaat de strijd aan in NK Tegelwippen

Dinsdag 30 maart ging het jaarlijkse 
NK Tegelwippen van start. Arnhem 

gaat de strijd aan met Nijmegen en 
met tenminste veertig andere Neder-
landse gemeenten. Wie verruilt de 
meeste (tuin)tegels voor groen? 

Met een gezonde portie rivaliteit 
biedt deze competitie een ludiek 
alternatief voor de (door corona) nog 
onzekere sportcompetities. Maar er is 
ook een belangrijker, gemeenschap-
pelijk doel. Overal worden tegels 
vervangen door groen om zo water-
overlast te voorkomen, koelte te bie-
den in tijden van hitte, water vast te 
houden bij droogte en de leefruimte 
voor planten en dieren te vergro-
ten. Daarnaast is groen goed voor je 
psychische en fysieke gezondheid én 

wordt de stad er mooier van.

Wint Arnhem dit jaar de Gouden 
Tegel?
Iedereen kan nu  gewipte tegels 
aanmelden via www.nk-tegelwip-
pen.nl. Deze worden automatisch 
opgeteld bij de Tegelstand van de 
gemeente. De gemeente die vóór 30 
september 2021 de meeste tegels per 
inwoner wipt wint de prestigieuze 
Gouden Tegel. 

‘Ik roep Arnhemmers, sportclubs, 
verenigingen en bedrijven op om aan 
de slag te gaan, samen met ons’, 
aldus  Cathelijne Bouwkamp, wet-
houder gemeente Arnhem.

Het is de ambitie van de gemeente

Vogels in Waterrijk

Bijna de helft van alle vogels die 
in Nederland broeden staan op 

de rode lijst, wat betekent dat ze 
dreigen te verdwijnen. Ook deze 
vogel, ooit zo’n algemene verschij-
ning op akkers en weilanden dat 
de jacht geen bedreiging vormde 
voor zijn voortbestaan, staat op de 
rode lijst. Schaalvergroting in de 
landbouw zorgde ervoor dat van het 
vroegere kleinschalige lanwdschap 
waarin de patrijs zich thuis voelt niet 
veel over is. De jacht op hem is nu 
verboden. Zijn grijsbruine verenkleed 
zorgt ervoor dat hij op de grond niet 
opvalt. Als hij het toch niet ver-
trouwt, drukt hij zich tegen de grond 
en gaat op in het omringende land-
schap.

LV

60

foto: Rob Zweers

Arnhem de komende jaren 10% van 
de verharding te vervangen door 
groen. Maar de gemeente kan het 
niet alleen. Een groot deel van de 
stad is particulier terrein. Ook inwo-
ners, woningcorporaties, scholen en 
bedrijven kunnen dus een bijdrage 
leveren! Wil jij ook je steentje bij-
dragen? Kijk dan op www.arnhemkli-
maatbestendig.nl voor voorbeelden 
en inspiratie. 

De Dino langs de dijk

Ter hoogte van de oude boerde-
rij Huissensedijk 32, is een dino 

van wilgentenen verschenen. Veel 
dijkwandelaars hebben hun plezier 
hierover geuit: ‘Kijk, kijk een dino 
onderaan de dijk, die van de boom 
aan het eten is.’

Om het uitzicht vanaf de dijk op ons 
fietsenhok wat te verbloemen wilde 
één van de bewoners, Henk-Jan van 
Reenen, een vorm van wilgentenen 
als schutting maken. Hiervoor kre-
gen we de beschikking van door de 
gemeente geknotte wilgen. Bij het 
schetsen en werken met de takken, 
bleek de vorm echter steeds meer 

op een dinosauriër te gaan lijken! 
Er loopt door de woongemeenschap 
Arneco dan ook een ‘running gag’ 
over dino’s. Tijdens de sloop kwam er 
van alles uit de bodem tevoorschijn, 
van oude boomstronken tot dieren-
botten. Eén van de (nu ex-)bewoon-
sters met een rijke fantasie, verzon 
een verhaal over een dino op deze
historische plek.

Het is nog even afwachten of de 
wilgentenen nog gaan uitlopen en de 
vorm verder zullen verfraaien door 
mooi groen te worden, zodat de dino 
weer tot leven komt.

Arlette Neuteboom
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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
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Park Lingezegen: laat reeën met rust

Vanaf het vroege voorjaar tot in de 
zomer worden reekalfjes gebo-

ren, ook hier in het Zeegbos en Park 
Lingezegen. Ze zijn echter weerloos 
tegen loslopende honden. Er vallen 
(buiten uw zicht) meer slachtoffers 
dan u denkt. Houd uw hond dus aan-
gelijnd! En vindt u een reekalfje, dan 
is de moeder bijna altijd waakzaam 
in de buurt. Maar ze zal het kalfje 
verstoten als u het aanraakt. Geniet 
dus van uw ontmoeting met een ree, 
maar bescherm ze door hun rust te 
respecteren en ze niet aan te raken. 
Dank u wel!

Dit is een uitgave van Vereniging 
Het Ree. Meer informatie vindt u op 
www.hetree.nl.

MS-collecteweek van 28 juni t/m 3 juli 2021:
collectanten gezocht in Arnhem-Zuid

Van 28 juni t/m 3 juli 2021 vindt 
de landelijke huis-aan-huiscollec-

te van het Nationaal MS Fonds plaats. 
We zijn hard op zoek naar collectan-
ten in ARNHEM-Zuid. Help jij ons in 
de strijd tegen de zenuwslopende 
ziekte multiple sclerose (MS)?

Ziekte van het centrale
zenuwstelsel
MS is een ziekte van het centrale 
zenuwstelsel. Doordat er iets mis 
is in het afweersysteem, wordt de 
laag om de zenuwen aangevallen en 
beschadigd. Hierdoor komen signalen 
van en naar de hersenen niet (goed) 
door, waardoor verlammings- en 
uitvalsverschijnselen optreden. In 
Nederland hebben 25.000 mensen 
MS en elk jaar komen hier zo’n 1000 
mensen bij. De eerste symptomen 
treden meestal op tussen het 20e 
en 40e levensjaar. Dat maakt MS de 
meest invaliderende ziekte onder 
jonge mensen. 

Onderzoek hard nodig
Er is nog geen oplossing voor MS. 
Onderzoekers weten niet hoe MS 
ontstaat en hoe de ziekte te genezen 
is. Onderzoek is daarom hard nodig. 
Het Nationaal MS Fonds besteedt de 
opbrengst uit de MS Collecteweek 
onder andere aan wetenschappelijk 
onderzoek naar betere behande-
lingen en een betere kwaliteit van 
leven voor mensen met MS. 

Over Nationaal MS Fonds
Het Nationaal MS Fonds strijdt voor 
een beter leven voor mensen met 
MS. Het fonds stimuleert en finan-
ciert wetenschappelijk onderzoek 
naar betere behandelmethoden én 
naar uiteindelijke genezing van MS. 
Daarnaast coachen we mensen met 
MS om de kwaliteit van hun leven 
zelf te kunnen verbeteren. Het fonds 
heeft sinds de oprichting in 1993 een 
nationale functie als MS-expert en is 
uitgegroeid tot dé organisatie die 
voorlichting geeft over en onderzoek 
doet naar MS in Nederland.

Word collectant
We zijn op zoek naar collectanten! 
Collectanten kunnen ervoor kiezen 
om huis-aan-huis of thuis vanaf de 
bank te collecteren. De opbrengst 
van de landelijke collecteweek is van 

essentieel belang  voor de 25.000 
mensen met MS in Nederland die 
iedere dag met een ziekte moeten 
leven die hun zenuwen letterlijk 
sloopt. Onderzoek naar MS en onze 
strijd tegen MS moet daarom door-

gaan. Collecteren kost maar twee 
uurtjes tijd per jaar. En het is nog 
leuk ook!

Meer informatie en aanmelden: www.
nationaalmsfonds.nl/collecteren 
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Simon Vestdijksingel 97  6836 VA  Arnhem

Tel: 06 14 48 48 70

Pedicure Elsbeth
www.pedicure-elsbeth.nl

info@pedicure-elsbeth.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

Achter de Coulissen 9  6836 NC  Arnhem

026 327 19 12
happyanimals@petsenco.com

www.petsenco.com
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Zingen bij een koor in coronatijd, hoe doe je dat?

Hoe houd je een koor bij elkaar 
tijdens corona? Magré Mollink, 

voorzitter van koor All Friends: 
“Samen zingen via de computer is 
niet te doen, maar met wat energie 
en creativiteit hebben we het afgelo-
pen jaar wel kunnen repeteren.”
Zoeken naar wat wél mogelijk is
Ze vervolgt enthousiast: “We zoch-
ten steeds naar wat wél mogelijk is. 
Zo hebben we vorig jaar een tijdje 
buiten bij de Stadslandbouw en in de 
Zorgtuin aan de Mooieweg gerepe-
teerd. Daarna hebben we een paar 
weken binnen gezongen. We zochten 
een nieuwe locatie met voldoende 
ruimte én waar we goed kunnen ven-
tileren. Die vonden we bij basisschool 
De Rank in Rijkerswoerd”. Uiteinde-
lijk was ook daar repeteren volgens 
de coronamaatregelen niet meer 
mogelijk. “Tja”, vervolgt Magré: 
“Dat was echt een uitdaging: we kon-
den niet meer bij elkaar komen”.

Online repeteren
Maar het bestuur van All Friends ging 
niet bij de pakken neerzitten. “We 
missen de intimiteit en de verbon-
denheid die we met elkaar voelen als 
we samen zingen. Dat is moeilijk voor 
een koor. Maar wat wel kan, dat doen 
we”. En dus ging koor All Friends aan 
de slag met online repeteren. Alle 
leden krijgen ingezongen nummers 
die ze thuis oefenen. “Iedere week 
neemt onze dirigent Marja Stoter 
het stuk met ons door. Als we het 
kennen, neemt iedereen zijn of haar 

Buiten oefenen bij de Stadslandbouw in de Zorgtuin aan de Mooieweg

partij thuis op en wordt het onder 
elkaar gezet. Heel bijzonder en gaaf 
om dan alle stemmen bij elkaar te 
horen” vertelt Magré.

Perspectief houden
Marja Stoter vervolgt: ‘Ik ben trots 
dat het bestuur iedere keer weer 
zoekt naar mogelijkheden. Maar we 
kunnen niet wachten tot we als koor 
weer echt samen kunnen zingen. We 
richten ons nu op een uitvoering in 
het najaar. Zo houden we perspec-
tief. Helaas is een aantal leden van 
het koor vertrokken, omdat ze het te 

onzeker vonden. Heel jammer, maar 
begrijpelijk. Straks kunnen we dus 
wel wat nieuwe koorleden gebrui-
ken!’

Meer informatie over koor All 
Friends: www.koorallfriends.nl.

Een online repetitie
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Ik ben een gediplomeerd
schoonheidsspecialiste en all-
round nagelstyliste. In mijn salon 
aan huis kunt u terecht voor 
diverse ontspannen beauty-
behandelingen, een
ontspanningsmassage, een
manicure of een set mooie 
nagels.
Ik werk uitsluitend met kwalitatief 
hoogwaardige en EU gecertifi -
ceerde producten en volgens het 
ANBOS COVID-19 hygiëneprotocol.

Een moment
voor jezelf...

Voor meer informatie over de 
diverse behandelingen en het 
maken van een afspraak kunt u 
terecht op mijn website:
www.francesbeautynails.nl.

U kunt mij ook bellen of een 
e-mail sturen:
telefoon: 06 42 55 24 88
e-mailadres:
info@francesbeautynails.nl

Frances Beauty&Nails

Marga Klompélaan 66

Arnhem
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Volop werkzaamheden op de stadslandbouw

Aan de Mooieweg ligt sinds enige 
tijd het gelijknamige stadsland-

bouw terrein. Op deze plek verbou-
wen vrijwilligers samen groenten, 
kruiden en klein fruit. Het overgrote 
deel van de oogst is bestemd voor 
de Voedselbank Arnhem. Slechts een 
kleine hoeveelheid is voor de vrijwil-
ligers zelf.

Klaar voor het nieuwe seizoen
Er is hard gewerkt om de tuin op tijd 
klaar te maken voor de start van een 
nieuw seizoen van verse groenten, 
kruiden en fruit. Er wordt gefreesd 
en mest en compost aangebracht 
op talrijke bedden. En - om maar 
iets te noemen – hebben tuinboon-, 
zomerwortel- en spinaziezaden een 
plek gekregen. In de bestaande 
kassen is sla geplant en veldsla en 
tuinkers gezaaid. En er is heel veel 
geklust door de klussengroep: er is 
een nieuwe kweekkas opgebouwd 
met daarbinnen de nodige kweekta-
fels. Bovendien zijn er koude bakken 
gebouwd, is er veel opgeruimd en 
zijn overal reparaties verricht. 
Natuurlijk is er nog steeds hinder van 
de coronacrisis, maar ondanks dat 
is het aantal vrijwilligers nog steeds 
aan het toenemen, nu bijna 70. Daar 
is de organisatie erg blij mee, want 
dat maakt het goed mogelijk om de 
doelstellingen te halen. Vanaf april 
zijn er meer werkmomenten ingezet, 
zodat er meer groepen van 4 tegelijk 
op het terrein actief zijn.
Daarbij werken ze wel gescheiden 
van elkaar, en worden de afstands- 
en hygiene-regels in acht genomen.

Jaarplan, wissel-en combinatieteelt
In overleg met de algemene, dag- en 
taak coordinatoren is er een jaarplan 
opgesteld met de (richtinggevende) 
plannen voor de teelt en aktivitei-

ten. Zo wil men meer gaan 
werken met de zogenaamde 
zes gewasgroepen, waar-
bij we bepaalde groenten 
en kruiden combineren die 
elkaar positief beinvloeden 
en ziektes tegengaan (zoals 
mais en goudsbloem bij de 
vruchtgewassen en afrikaan-
tjes bij de aardappelen). 
Het gaat dan tegelijk om een 
zesjarige vruchtwisseling: 
waar eerst kool stond komen 
nu bladgewassen(zoals andij-
vie, prei, sla), de bladge-
wassen maken plaats voor 
vruchtgewassen (courgette, 
paprika, peper, pompoen), 
die op hun beurt vervangen 
worden door wortel/knol-
gewassen. Tenslotte krijgen 
ook de aardappelen en de peulen een 
nieuwe strook. Doordat verschillende 
gewastypen telkens op een andere 
plek staan blijft de bodemvrucht-
baarheid behouden worden ziekten 
voorkomen.

Zaaigroep
De nieuwe grote kweekkas maakt het 
voor de zaaigroep ook mogelijk om 
kweek- en teelt-plannen beter op 
elkaar af te stemmen: wat is wan-
neer en in welke hoeveelheid nodig?
Daartoe wordt in een schema 
gebracht wat gezaaid, geplant en 
geoogst wordt. De zaaigroep wil veel 
meer zelf opkweken, en is met volle 
kracht bezig met voorzaaien. 
Ook handig omdat 
de vraag van buiten 
steeds groter wordt. 
Vanaf april start weer 
de verkoop van diverse 
soorten kiemplantjes. 
(zie de website)

Tropische kas
Een groep bewoners 
met Surinaamse roots 
was op zoek naar een 

plek om ‘tropische’ groenten te ver-
bouwen, zoals okra, kousenband, bita 
wirie. In contact met hen en na enke-
le gesprekken hebben zij inmiddels 
een plek gekregen op het Stadsland-
bouw-terrein. Daartoe is een extra 
tunnelkas gebouwd met subsidie van 
Wijkplatform Rijkerswoerd en Bewo-
nersoverleg Vredenburg.  De tropi-
sche groep is erg blij dat ze in deze 
(warmte)kas terecht kunnen, en ze 
zijn al stevig bezig met voorzaaien. 
Groepscoordinator Lien Bhansing:
‘We hopen ook af en toe van onze 
productie aan de Voedselbank te 
leveren, te delen met de Stadsland-
bouwvrijwilligers of aan te bieden 
tijdens de zelfoogst-zaterdagen.’

Meer informatie en Open dag
Houdt zaterdag 3 juli in de gaten, 
dan is er een Open Dag!      
Op de hoogte blijven?  Dat kan via de 
Nieuwsbrief: info@-
stadslandbouwmooieweg.nl.
Ook via Facebook, Twitter en
Instagram.  
Zie vooral de website: www.
stadslandbouwmooieweg.nl.
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Activiteitenkalender
Vanwege het coronavirus kunnen activiteiten vervallen. RIVM-maatregelen worden gehanteerd.

MEI
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
maandag 31 Platformoverleg (online?) (SWR?) 20.00 - 22.00 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
maandag 28 MS-collecteweek in de wijk
dinsdag 29 Wandel je Fit (onder voorbehoud) Hooijmaat 13.30 - 15.30 uur

JULI
zaterdag 1 Open Dag Stadslandbouw Mooieweg Mooieweg 17 
maandag 12 Platformoverleg (online?) (SWR?) 20.00 - 22.00 uur
dinsdag 13 Wandel je Fit (onder voorbehoud) Hooijmaat 13.30 - 15.30 uur
vrijdag 16 Gezamenlijke disco 8 t/m 13 jaar, aanmelden via e-mail *) Kemphaan 19.00 - 21.00 uur
dinsdag 27 Wandel je Fit (onder voorbehoud) Hooijmaat 13.30 - 15.30 uur
vrijdag 30 Summerparty 6 t/m 13 jaar, aanmelden via e-mail *) Schoolplein Brede School
    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
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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

https://huisartsrijkerswoerd.onzehuisartsen.nl
https://huisartsrijkerswoerd.onzehuisartsen.nl
https://huisartsendegraafenbos.onzehuisartsen.nl
https://huisartsendegraafenbos.onzehuisartsen.nl
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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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 bezorgers 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.

Vogels in Waterrijk

Vogelkenners zien meteen dat de 
vogels op deze foto, die genomen 

is aan de grote Rijkerswoerdse Plas, 
gehuld zijn in een winters veren-
kleed. Ze zien dat aan de ‘koptele-
foontjes’ die de vogels op lijken te 
hebben. In het voorjaar en de zomer 
zien zij er heel anders uit: op de kop 
zit dan een donkere kap. De kok-
meeuw is sterk in aantal afgenomen, 
maar nog steeds talrijk in Nederland. 
Hij is veelzijdig in de manieren waar-
op hij zijn voedsel vergaart: hij pikt 
het op van het wateroppervlak, hij 
trappelt op het grasland om wormen 
te vinden en zelfs in de lucht vindt 
hij voedsel door insecten te vangen.

LV

61

foto: Rob Zweers




