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Minibiebs

5

Inmiddels hebben we al vijf minibiebs 
in Rijkerswoerd. Hoog tijd voor een 
rondgang langs deze kleine biblio-
theekjes en de wijkbewoners die ze 
een plekje voor hun huis geven.

Digitaal 
wijkgesprek 
Energie
In gesprek met Gemeente Arnhem 
over energie besparen en ‘van het 
aardgas af’ na 2030.

11

Wandelbruggetje

13
Het lang verwachte bruggetje achter 
het winkelcentrum is geplaatst.
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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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Rondje langs de minibiebs

Met de komst van een nieuwe 
minibieb is het totaal in onze 

wijk gestegen tot vijf. Hoog tijd voor 
een rondgang langs deze bibliotheek-
jes en de wijkbewoners die ze een 
plekje voor hun huis geven.

Nienke, minibieb W.F. Hermansstraat 
2: ‘In coronatijd zaten de biebs gro-
tendeels dicht en de stapel boeken 
in huis nam toe. Het idee bestond al 
langer, maar ik ondernam actie toen 
ik via Marktplaats het oude huisje van 
Louis op de Mr. P.J. Oudsingel over 
kon nemen. Hij heeft me bekend 
gemaakt met de andere minibieb-
houders waarmee we een appgroep 
hebben. In korte tijd stond het huisje 
vol met kinderboeken en romans! 
Zo leer ik mijn kinderen hoe je kan 
delen en genieten van een boek. Ook 
kom ik zelf meer met omwonenden in 
contact.’

Louis, minibieb ‘Onder de lijster-
bes’, Mr. P.J. Oudsingel 100: ‘Tijdens 
wandel- en fietstochten in buiten-
gebieden kwam ik regelmatig langs 
minibiebs. Ik stopte er altijd voor en 
heb er soms echte pareltjes in aange-
troffen, boeken die ik in een ‘echte’ 
bibliotheek misschien niet zou heb-
ben opgemerkt. Ik hoop dat mensen 
die in deze minibieb snuffelen dit 
ook overkomt. Ik hoop ook dat er wat 

meer minibiebs 
komen in de wijk. 
Dan wordt het wat 
makkelijker om 
een boek uit een 
minibieb, nadat je 
het gelezen hebt, 
in een andere 
minibieb een 
plekje te geven. 
Zo gaan de boeken 
meer zwerven over 
de wijk. Er zijn 
nog zoveel voor-
tuintjes waar een 
minibieb een mooi 
plekje zou kunnen 
vinden!’
Heleen en Pieter, 
minibieb Glenn 
Millerstraat 46: 
‘Een minibieb in 
de voortuin, dat 
was mijn grote wens 

toen ik in mei 2020 vanuit een piep-
klein appartement in het centrum 
van Arnhem weer naar Rijkerswoerd 
verhuisde. Om zelf mooie boeken in 
te zetten en om verrast te worden 
door de boeken van anderen, boeken 
en die ik anders misschien nooit gele-
zen zou hebben. Pieter heeft eigen-
handig een felgeel met roze kastje 
voor me gemaakt, waarmee ik hoop 
mijn liefde voor literatuur te kunnen 
delen.’

Anne, minibieb 
Elvis Presley-
straat 55a: ‘De 
minibieb staat 
aan een dood-
lopende straat. 
Desondanks 
komt regelma-
tig iemand een 
boek halen of 
brengen, bij-
voorbeeld als ze bij de kapper of de 
schoonheidsspecialiste zijn geweest 
of bij het uitlaten van de hond. Het 
is leuk als je ziet dat iemand met een 
boek onder de arm weggaat, maar 

De lokaties van de minibiebs

het is ook fijn als je nieuwe titels 
voor het raampje ziet. Je weet dan 
dat de bieb een functie heeft. Soms 
brengt de ene buur een boek en gaat 
een andere buur er verguld mee naar 
huis. Iedereen blij!’

Mariska, minibieb Tabula Rasa Aristo-
teleshof 25: ‘Als kleuterjuf merkte ik 
dat kinderen soms niet aan boeken 
komen of weinig boeken lezen en zo 
is het idee geboren om kinderen te 
stimuleren en ze de ervaring mee te 
geven dat je gelukkig kan worden van 
een boek. Ik ben inmiddels aan mijn 
tweede boekenkast bezig en deze is 
ook groter, want er is veel aanloop 
en ik wissel ook regelmatig. Ik hoop 
dat deze boeken mogen gaan zwer-
ven, want boeken hoeven zeker niet 
teruggebracht te worden.’

Op zoek naar een boek, je vindt ze 
dus hier in Rijkerswoerd! Struin, 
snuffel, loop, fiets of huppel de mini-
bieb-route en geniet van ons aanbod!

Nienke 
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Boek online uw afsp
raak

Salon knip it
Joyce

06-41699483

Platohof  16

6836 GH Arnhem

www.salonknipit.nl
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Horizontaal
2.  gezichtsvlekje (6)
6.  sierplant ook bekend als snijbloem (9)
7.  solstitium (10)
9.  doek waarin je kunt slapen (7)
10. zomermaand (4)
11. in 2013 door voorbijgaande treinen het
      meest overgeslagen station in Nederland (6,4)
13. voetbalclub in Rijkerswoerd (3)
14. kuststrook (6)
15. gebied in Park Lingezegen (9)
17. bikini uit één stuk (8)
19. sterrenbeeld (6)
20. zomerfruit (6)

Verticaal
1.  glastuinbouwgebied in Arnhem (9)
3.  blazen van warmte (6)
4.  grootste bouldercentrum in Nederland (11)
5.  zijtak van de Rijn (9)
8.  zomerschoen (7)
12. serie van vijf zomerse dagen,
      waarvan er drie tropisch zijn (6,4)
15. wijkblad in Arnhem (7)
16. zoete drank (8)
18. vogel met karakteristieke roep (7)

Kruiswoordraadsel

Vul horizontaal en verticaal aan de hand van de omschrijvingen de antwoorden in. De i en de j 
worden in deze puzzel los van elkaar geschreven. De elf letters in de gekleurde vakjes vormen 

van boven naar beneden de oplossing.
Veel succes, Hetty

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Voor de oplossing 
van de puzzel 
in Het Woerdje 
nummer 3 zie de 
volgende pagina.
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Column
De tijd nemen

Voor mijn twee weken vakantie 
irriteerde ik me mateloos. Er 

was beperkte tijd, er moest veel 
gebeuren. Niet alles ging meteen 
goed. En dat kostte weer extra tijd 
om het dan toch te krijgen zoals 
het moest zijn. Er waren collega’s 
die zelf iets minder doorvroegen 
of minder ver doorlazen waardoor 
‘problemen’ geen problemen bleken 
of die uiteindelijk eigenlijk klussen 
waren voor anderen die óók nog 
eens op jouw bordje kwamen.

De stekker eruit. Een week in m’n 
eentje weg, daarna nog een week 
met vrouwlief en kinderen. En ik zal 
niet zeggen dat de hele wereld nu 
anders is, maar ik ga in ieder geval 
met veel dingen nu anders om. Din-
gen hebben tijd nodig. Goed werk 
heeft tijd nodig. Mensen verdienen 
tijd, collega’s verdienen tijd. Waar-
om moet alles snel en waarom moet 
alles tegelijk en moet het nu?

Gras groeit niet harder door er aan 
te trekken, ja, soms moet er mest 
overheen, wat water of wat zon. Op 
tijd maaien en verticuteren. Maar 
het belangrijkste is dat het de tijd 
krijgt. Onder de juiste omstandighe-
den gebeuren dan de juiste dingen 
en met de juiste aandacht kun je 
het gras helpen.

Sinds ik van vakantie terug ben 
krijg ik wel te horen dat ik anders 
ben. Anders reageer. Rustiger, meer 
afgewogen. Maar ik had gemerkt 
dat ik zelf wilde dat voor mij de tijd 
werd genomen. En is het niet zo dat 
je anderen moet behandelen zoals 
jezelf behandeld wil worden? Dus 
ben ik – zo lang ik het volhoud – de 
verandering die ik graag wil zien. 
Ik neem er maar eens goed de tijd 
voor.

Patrick

Oplossing
Op de vorige puzzel zijn 21 inzendingen binnengekomen waarvan 17 goed.

De juiste oplossing van de puzzel in het woerdje nummer 3 is:
B L O E S E M

De winnaar is de fam. Van Geerenstein, De Pas.

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 27 AUGUSTUS 
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 winnaars geloot.

Vogels in Waterrijk

Deze kleine roofvogel is gespeciali-
seerd in het vangen van vliegende 

prooidieren. Hij is zo snel dat hij 
zelfs zwaluwen kan slaan. Hij doet 
zich ook graag te goed aan libel-
len, die hij opeet terwijl hij vliegt. 
Anders dan de bekende torenvalk, 
die jaagt vanuit een ‘biddende’ posi-
tie in de lucht, jaagt de boomvalk 
in lange, snelle duikvluchten, soms 
vanaf grote hoogte. Nestbouw laat 
hij graag aan andere vogels over: hij 
broedt in oude nesten van kraaien en 
eksters.

LV

62

foto: Rob Zweers

Op zoek naar een 
wandelmaatje?

Je wilt meer bewegen omdat je 
gezonder wilt leven en actiever 

bezig wil zijn. Dat is makkelijker 
én gezelliger als je dat samen met 
iemand doet! Voldoende bewegen 
hoeft helemaal niet zo intensief te 
zijn. Wandelen is hier een goed voor-
beeld van.

SWOA maakt de match!
Met wandelmaatjes brengt SWOA 
mensen met elkaar in contact die 
graag wandelen. Wij kijken of 
iemand in jouw buurt zich ook heeft 
aangemeld. Ook kijken we of jullie 
wandelwens overeenkomt: een klein 
ommetje of een lange afstandswan-
deling? Op basis daarvan maken wij 
een koppeling.

Let op: Bij de wandelmaatjes hebben 
wij geen vrijwilligers of deelnemers. 
We leggen hier puur het contact tus-
sen Arnhemse inwoners die gezellig 
met elkaar op pad willen.

Aanmelden of meer informatie?
Kijk op www.maatjesregioarnhem.nl/
wandelmaatje, mail naar maatjes@
swoa.nl of bel met 026 327 22 66. 
Vergeet bij aanmelding niet door 
te geven: je naam + achternaam, 

telefoonnummer, adres, eventuele 
bijzonderheden en jouw voorkeur 
voor een wandeling: een kort omme-
tje of een lange(re) route.   
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Digitaal wijkgesprek over
energie besparen en ‘van aardgas af’

Er is om ons heen veel te horen 
en te lezen over energie en het 

klimaat. Dat roept veel vragen op, 
mogelijk ook bij u en uw buurt-
bewoners. De gemeente Arnhem 
organiseert daarom een digitaal 
wijkgesprek over dit thema voor 
Rijkerswoerd op 12 juli 2021. De 
gemeente wilt u ook informeren 
tijdens het wijkgesprek dat uw wijk 
niet voor 2030 van het aardgas af 
gaat. 

Wijkgesprek over energie besparen 
Iedereen heeft te maken met ener-
gie en heeft een eigen energiever-
bruik en -rekening. Wat betekent 
energie besparen voor u? Wat doet 
u al om uw energieverbruik en de 
energierekening te verlagen en wat 
kunt u nog meer doen? Kunt u uw 
energierekening betalen? Wanneer 
zal uw wijk waarschijnlijk van het 
aardgas af gaan? Waar vindt u onaf-
hankelijk advies over het plaatsen 
van bijvoorbeeld zonnepanelen? Om 
dit soort vragen te beantwoorden én 
om samen ideeën en zorgen uit te 
wisselen organiseert de gemeente 
wijkgesprekken. Het digitale wijk-
gesprek vindt plaats op 12 juli 2021 
van 19.30 tot 20.45 uur. Cathelijne 
Bouwkamp, wethouder Klimaat & 
Energie, opent het wijkgesprek. Het 
Energieloket geeft tips over wat u 
(nog meer) kunt doen om energie te 
besparen en zo uw energierekening 
te verlagen. 

U ontvangt per post een uitnodiging 
voor het digitale wijkgesprek, waarin 
ook wordt aangegeven waar u zich 
kunt aanmelden. Als u zich heeft 
aangemeld, ontvangt u vooraf de 
links voor het digitale wijkgesprek. 

Aardgas: in Rijkerswoerd voorlopig 
geen verandering
Bijna alle huizen in Arnhem worden 
verwarmd met aardgas. Dat gaat 
veranderen. Wijk voor wijk gaan we 
stoppen met aardgas en de huizen op 
een andere manier verwarmen. Net 
als in heel Nederland. De woningen 
in Rijkerswoerd zijn voorlopig niet 
aan de beurt. Deze woningen gaan 
na 2030 van het aardgas af. Het is 
natuurlijk nu al wel goed erover 
na te denken wat er komende tijd 
mogelijk is in voorbereiding daarop.

Heeft u vragen of wilt u meer infor-
matie? U kunt mailen naar Shehnaaz.
Kasiem@arnhem.nl of bellen met 026 
377 36 82. 

Wilt u zelf aan de slag met ener-
gie besparen of duurzaam energie 
opwekken? Neem dan alvast een kijk-
je op de website www.arnhemaan.
nl voor tips en mooie voorbeelden uit 
Arnhemse wijken.

Digitaal wijkgesprek Rijkerswoerd 
over energie besparen en ‘van het 
aardgas af’: datum: 12 juli 2021,  
tijd: 19.30-20.45 uur.

Gemeente Arnhem,
Maud Wolf

De energiebus: bus 2030

Kerk-Avezaath: Uit®waarde is ver-
heugd dat op zaterdag 1 mei het 

vaarseizoen van de pontjes weer van 
start kon gaan. Dit jaar alleen helaas 
geen officiële opening van het toe-
ristisch vaarseizoen. Voor een veilige 
overtocht zijn er in coronatijd een 
aantal regels opgesteld die ook ver-
meld staan nabij de pont. Dit zijn het 
verplicht dragen van een mondkapje, 
afstand houden, contactloos betalen 
en zelf wegzetten van de fiets. 
Vanwege de coronamaatregelen kan 
ook de volledige capaciteit van de 
veerpont niet worden benut. Houd 
daarom rekening met wellicht lange-
re wachttijden. 
Zodra versoepelingen door de rijks-
overheid worden ingevoerd zal de 
capaciteit verder verhoogd worden.

Start vaarseizoen 
Fiets- en Voetveren

Vanaf 1 mei wordt er gedurende de
weekenden en feestdagen gevaren
met de pontjes Beuningen-Slijk-
Ewijk, Druten-Dodewaard, Varik-Hee-
rewaarden, Ravenstein-Niftrik, 
Batenburg-Demen, Pontje Ham, 
Renkum-Heteren, Rhenen-Lienden en 
Liniepont (Werk aan het Spoel, Fort 
Everdingen, Werk aan de Groene-
weg). 
De vaartijden zijn zoals gebruikelijk 
van 10.00 – 18.00 uur. Behalve de 
Liniepont, die vaart tot 17.15 uur. 

Vanaf 12 juni wordt er tot en met 
zondag 12 september dagelijks geva-
ren. Het seizoen 2021 wordt afge-
sloten met twee weekenden in de 
maand september. Laatste vaardag 
zondag 26 september. 

Het informatienummer voor de 
pontjes is 0344 22 88 00. 
Voor meer informatie kijk op
www.uiterwaarde.nl.

Pontje Druten (RH)
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Langverwacht wandelbruggetje deze zomer klaar

Jaren hebben we er op moeten 
wachten, maar nu is hij dan toch 

eindelijk geplaatst: het voetgangers-
bruggetje dat het parkje achter het 
winkelcentrum gaat verbinden met 
wandelgebied Waterrijk Oost. Of 
de afrondende werkzaamheden bij 
het verschijnen van dit Woerdje zijn 
voltooid kunnen wij op dit moment 
helaas niet met zekerheid zeggen. In 
de loop van deze zomer zult u echter 
zeker over het bruggetje kunnen 
wandelen!

Hierbij een kleine foto-impressie van 
de werkzaamheden die begin mei 
zijn begonnen.

Louis Verhaar
De twee brugdelen van het bruggetje liggen klaar.

Er is een ponton geplaatst waar de kraanwagen op kan rijden.

De pijler voor de twee brughelften is klaar.

De brug ligt er, nu de afwerking nog.

De luchtkwaliteit verschilt van 
plek tot plek. Wil je weten hoe 

deze op jouw adres scoort? Kijk dan 
op www.checkjeplek.nl. Je kunt dan 
snel zien hoe het gesteld is met de 
luchtkwaliteit. Ook handig als je wilt 
verhuizen en een indruk wilt krijgen 
van de nieuwe buurt. Er is namelijk 
nog veel meer te zien op de site. Zo 
kun je ook zien of er veel groen is 
waar je kunt ontspannen, hoe het 
met het geluid staat en zelfs hoeveel 
sterren je op die locatie kunt zien. 
Op de website staan ook kaarten die 
de hoeveelheid fijnstof en stikstofdi-
oxide weergeven.

Natuur en Milieu Gelderland en 
Luchtwachters Arnhem zijn partner 
van de gemeente Arnhem op weg

Check je plek: hoe woon jij?

naar schone lucht. Meld je aan voor 
het burgermeetnet en/of de digitale 
nieuwsbrief via www.natuurenmilieu-
gelderland.nl/schoneluchtarnhem.

Marieke Gorkink
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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



het woerdje - 15 - 

Buurtcamping in Park Immerloo

Als de coronamaatregelen het 
toelaten verandert Park Immerloo 

van 27 t/m 29 augustus drie dagen 
lang in een gemoedelijke camping, 
waar buurtbewoners elkaar beter 
kunnen leren kennen. Van jong tot 
oud en van sportief tot lekker lui, 
iedereen is welkom bij de Buurt-
camping! Organisator Linda van der 
Knaap vertelt over de kracht van de 
Buurtcamping: “De Buurtcamping 
maakt het voor weinig geld mogelijk 
een ultiem vakantiegevoel te erva-
ren! De Buurtcamping is een moment 
in het jaar waarop bijzondere ont-
moetingen ontstaan in eigen park. 
Een eenmalige ontmoeting die tot 
kansen en vriendschappen kan leiden 
die wellicht een leven lang duren. 
Een echte aanrader dus! Kom je 
ook?”

Kosten
Standaard: € 15,- p.p. en € 10,- per 
tent voor 3 dagen,
Vrijwilliger of Gelrepas: € 2,50,- p.p. 
en € 7,50 per tent voor 3 dagen.

Kinderen t/m 12 jaar kamperen 
gratis!
Zijn de kosten een probleem, neem 
dan contact met ons op. Wij kijken 
dan naar de mogelijkheden voor
gratis deelname.

De Buurtcamping 
is ook op zoek naar 
mensen die wil-
len helpen op de 
camping! Bekijk 
wat jij kunt doen 
op: debuurtcam-
ping.nl/buurtcam-
ping-immerloopark 
of stuur je ideeën 
naar immerloop-
ark@debuurtcam-
ping.nl.

Arjan Kalsbeek

Goed Geregeld 
Arnhem

Een nieuwe Arnhemse route voor 
geld- en sociaal juridische vragen.

In opdracht van de gemeente
Arnhem lanceerden Stichting Rijn-
stad, SWOA en Stichting Humanitas 
op 3 mei 2021 Goed Geregeld Arn-
hem. Een online loket voor inwoners 
en professionals voor vragen over 
geld en sociaal juridische zaken. De 
website ggarnhem.nl biedt inwoners 
gratis en vrijblijvend advies en geeft 
antwoord op veel gestelde vragen. 
Goed Geregeld Arnhem werkt vanuit 
het één loket-principe: dat betekent 
één keer je vraag stellen aan een 
professional met brede algemene 
kennis en een helder antwoord in 
gewone taal of directe doorverwij-
zing met uitleg.
 

Met Goed Geregeld Arnhem willen 
deze organisaties het makkelijk 
maken voor mensen om hulp te vra-
gen en te vinden. “Niet eerst hoeven 
zoeken bij welke deur je moet aan-
kloppen of je weg moeten vinden bij 
ingewikkelde vraagstukken, maar één 
voordeur met vriendelijk onthaal.” 
Aldus Elske van der Borgh, financieel 
Consulent bij Rijnstad. Of een inwo-
ner slechts een simpele vraag heeft 
of kampt met een complex probleem, 
bij Goed Geregeld Arnhem ben je aan 
het juiste adres.
 
U krijgt antwoord op uiteenlopende 
vragen op verschillende leefgebieden 
zoals werken of zorg. Als u het ant-
woord niet kunt vinden op de website 
kunt u de vraag via een contactfor-
mulier stellen of ons bellen.
 
Aanvullend komt er een bemande 
chat. Achter de schermen zitten 
Financieel Consulenten en Sociaal 
Raadslieden die adviseren, onder-
steunen en zo nodig doorverwijzen. 
Door een bondige vraag op verschil-
lende levensgebieden kan problema-
tiek vroegtijdig gesignaleerd worden.

Goed Geregeld groeit 
Aleksandrova vertelt: Het doel is 
Goed Geregeld Arnhem te laten uit-
groeien tot een platform waar inwo-
ners en professionals alle relevante 
informatie, links en doorverwijzingen 
kunnen vinden over onderwerpen 
rondom geld- en regelzaken.’
Om de doorontwikkeling te realiseren 
werkt het initiatief nauw samen met 
Arnhemse zorg- en welzijnsorganisa-
ties, professionals, inwoners en de 
gemeente.

meer informatie
www.ggarnhem.nl  of 026 31 27 999 
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Vogels in Waterrijk

Dit is een vogel van rietlanden. Hij 
bouwt er zijn nest in en voedt 

zich met insecten die hij laag in de 
dichte vegetatie verzamelt. Het 
mannetje laat zich goed zien tijdens 
het zingen: hij klimt tot in de top 
van een rietstengel en voert dan vaak 
een korte zangvlucht uit, waarna hij 
als een parachuutje weer neerdaalt. 
De rietzanger heeft een wilde zang 
vol imitaties van andere zangers. 
Begin mei zingt hij vrijwel de hele 
dag onvermoeibaar door. In de broed-
tijd is hij stil, in juni leeft de zang 
even op.

LV

63

foto: Rob Zweers

Zomerkamp Bombarie

Ben jij tussen de 8 en 13 jaar en 
zit/zat je dit schooljaar op de 

basisschool? En heb jij zin om vijf 
dagen lang sportieve, uitdagende en 
relaxte activiteiten te doen? Schrijf 
je dan nu in voor Arnhems nieuwste 
zomerkamp, Zomerkamp Bombarie!

Onder begeleiding van een groep 
enthousiaste en professionele vrij-
willigers (alle in het bezit van een 
VOG+ en EHBO of BHV) vertrekken 
we op maandag 2 augustus per tou-
ringcar van voetbalvereniging ESA 
Arnhem in Rijkerswoerd naar een 
groepsaccommodatie in Noord-Bra-
bant voor de Bombastische Spelen! 
Vijf dagen lang gaan we de meest 
uiteenlopende, leuke en uitdagende 
activiteiten organiseren met vol-
doende ruimte om te relaxen.

Nieuwsgierig?
Bezoek dan onze website www.
zomerkampbombarie.nl, volg ons 
op Instagram @zomerkampbombarie 
of like onze Facebook Zomerkamp 
Bombarie en meld je aan voor een 
onvergetelijke week!

Financiële ondersteuning vanuit 
Stichting Leergeld Arnhem is moge-
lijk, neem hiervoor contact op met 
deze stichting.

Mark Leenders,
secretaris

De Jerome Damey Foundation gaat innovatief collecteren

Goede doelen hebben massaal last 
van gebrek aan inkomsten omdat 

geplande deurcollectes in de corona-
crisis niet of nauwelijks door kunnen 
gaan. De Jerome Damey Foundation 
(JDF) uit Rijkerswoerd is echter inno-
vatief en gaat in week 29, corona-
proof en wel, toch langs de deuren in 
Rijkerswoerd.

Belangrijke bron van inkomsten
Bestuurslid Gerard Geenacker ver-
telt. ‘De deurcollectie is jaarlijks een 
welkome bron van inkomsten voor de 
JDF. Lang hebben we gedacht om de 

collecte dit jaar door de corona-
crisis dan maar te schrappen, tot 
we bedachten dat we aan die 1,5 
meter afstand eigenlijk best kon-
den voldoen. De vrijwilligers van de 
JDF knutselden lange stokken aan 
de bekende collectebussen en gaan 
van 19 juli t/m 24 juli met de “col-
lectebus-aan-een-stokje” langs de 
deuren. We hopen dat de mensen in 
Rijkerswoerd het ludieke van onze 
actie inzien en de deur open willen 
doen. Ons doel, kansarme straat- 
en weeskinderen in Guinee helpen 
aan een toekomst, verdient dat van 
harte. En ja, vanzelfsprekend houden 
we ons aan de hygiëneregels en alle 
RIVM-richtlijnen. Wie toch de collec-
tebus liever niet aanraakt kan ook 
een online donatie doen.’

Geef een kind toekomst
De JDF biedt deze kinderen gratis 
onderwijs, dit doet ze door onder 
meer een school te bouwen en het 
aanbieden van een kindsponsorpro-
ject. Met dit project kunnen spon-
sorouders een kind sponsoren voor 

15 euro per maand. Hierdoor kan 
een kind naar school, krijgt het twee 
maaltijden per dag, alle noodzakelij-
ke lesmateriaal, uniformen en schoe-
nen en medische hulp. Begin 2020 
zijn de eerste vier lokalen in gebruik 
genomen en inmiddels is de uitbrei-
ding naar acht lokalen begonnen.

Ook collecteren?
Vind je het leuk iets te doen voor 
deze kinderen en heb je tijd en zin 
om mee te lopen, dat kan! Je kan 
een uurtje, een dag of meerdere 
dagen meelopen en gewoon in je 
eigen buurt. Meer informatie hier-
over en aanmelden kan via info@
jeromedamey-foundation.nl of bel 
Gerard Geenacker: 06 36 14 80 58.
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Nieuws van Stadslandbouw Mooieweg

Op de dag van de biodiversiteit (22 
mei) ging dit artikel de deur uit! 

Met biodiversiteit bedoelen we een 
grote verscheidenheid van planten 
en (kleine) dieren die in een bepaald 
gebied samenleven en van elkaar 
afhankelijk zijn. Maar ook dat sei-
zoensgebonden groenten -zonder pes-
ticiden- gekweekt worden, gecom-
bineerd met bloemen en kruiden 
die bescherming en ondersteuning 
bieden. Van groot belang voor een 
gezonde natuur en samenleving. Op 
de Stadslandbouw zijn we op deze 
manier bezig; naast de permacultuur-
tuin hebben we de laatste jaren de 
biodiversiteit vergroot met een groot 
aantal fruitbomen en bloemenper-
ken, waardoor er volop ruimte is voor 
insecten en vlinders. Zo proberen we 
een goede balans te brengen in het 
ecosysteem. Ook een bijenkas hoort 
daarbij. Waarbij het ook wel eens 
anders gaat dan gewenst: onlangs 
was er een grote bijenzwerm die zijn 
toevlucht had gezocht in een appel-
boompje.

De imker moest komen om deze te 
verwijderen.

Tunnelkassen voor tomaten
Ondertussen staat de tijd niet stil 
op de Stadslandbouw. Met alweer 
nieuwe vrijwilligers erbij zijn we nu 
toch echt ‘op stoom’ gekomen met 
zaaien, poten en planten. Zo zijn 
er, om maar wat te noemen, op het 
ene bed aardappelen gepoot, op 
een ander bed knolselderij, biet en 
sla bij elkaar gezet en nog elders 
koolsoorten en sla geplant. Overal 
zijn we bezig. In de grote tunnelkas 
worden nu tomaten en aubergines 
opgekweekt; daarbij wordt heel 
nauwgezet water toegediend om 
phytophtora te voorkomen. De oudste 
tunnelkas is verwijderd en elders een 
nieuwe hogere tunnelkas opgezet 
met de bedoeling dat daar ook toma-
tenplantjes worden opgekweekt. 

Op dit moment kan ook buiten al 
geoogst worden: spinazie, rucola, 
tuinkers, pluksla, rabarber maar voor 
de voedselbank is er nog niet veel te 
oogsten.

Bezoek aan de Stadslandbouw, 
Zelfoogst Zaterdagen en Open dag
Steeds vaker komen -op afspraak- 
schoolgroepen om plantjes in de 
grond te zetten, te oogsten, of de 
bodem te onderzoeken op grondsoort 
en bodemleven. Ze krijgen daarbij 
ook een kleine rondleiding. Dit doen 
we samen met het natuurcentrum, 
dat speciaal hiervoor een lesprogram-
ma ontwikkelde. Voor mensen in de 
wijk en van elders staat er elke dag 
bij de ingang van de Stadslandbouw 
een bak met wisselende (kiem)plant-
jes voor de verkoop. En vanaf juni 
gaan we de gewoonte van Zelfoogst 
Zaterdagen weer oppakken. Deze zijn 
in de maanden juni t/m begin okto-
ber om de twee weken. Pinnen kan. 
Op 3 juli valt de Zelfoogst Zaterdag 
samen met de halfjaarlijkse Open 
dag. Iedereen is dan tussen 13.00 en 
14.00 uur van harte welkom om zelf 
groenten te oogsten en dan hopen we 
tussen 11:00 en 15:00 uur veel men-
sen te ontmoeten. Andere Zelfoogst 
Zaterdagen zijn 17 en 31 juli, 14 en 
28 augustus, 11 en 25 september en 
op 9 oktober. Via de nieuwsbrief kunt 
u verder op de hoogte blijven: info@
stadslandbouwmooieweg.nl of volg 
ons via Facebook, Twitter, Instagram 
of de website www.stadslandbouw-
mooieweg.nl.

Tropische groenten
Over de tropische kas is de vorige 
keer al iets geschreven in het Woerd-
je, maar het is interessant genoeg 
hier iets meer over te vertellen. Er is 
inmiddels -mei 2021- een groep van 
zes personen gevormd die (afwisse-
lend, want niet meer dan vier) elke 
week bezig zijn in de kas.

In contact met Lien Bhansing laat 
zij mij vol trots de kas zien. Wat 
onmiddellijk opvalt zijn de enorme 
paksoy die al geoogst kunnen wor-
den, en dat is inmiddels gebeurd. 
Daarnaast staan peperplantjes en 
aan de overkant een lange reeks 
kousenband (een lange peulgroente) 
die flink omhoog kunnen groeien. 
Daarnaast zien we in de kas de nog 
kleine plantjes van andere groenten 

als oker (okra, een vrucht), kangkung 
(waterspinazie) en bittermeloen (een 
langwerpige bittere vrucht). Bijna 
alles nog in een pril stadium.
 
Toen vorig jaar de mogelijkheid 
kwam in een eigen tunnelkas op het 
Stadslandbouw-terrein tropische 
groenten te verbouwen vroegen we 
ons af welke gewassen dan geschikt 
waren. Gelukkig zijn de klimaat-
omstandigheden beter dan jaren 
geleden en durven we het aan. En 
nu zijn we erg benieuwd hoe het 
uitpakt, in juli en augustus weten 
we meer. Op de vraag wat zij het 
belang vindt van het verbouwen van 
tropische groenten meent zij: “Het 
is een goede zaak dat we hier op de 
stadslandbouw ook kennis verwer-
ven van tropische landbouw, dat is 
voor ons belangrijk, maar het is ook 
een verrijking voor de vele vrijwil-
ligers en studenten die hier komen. 
En de groenten zijn een prachtige 
aanvulling op wat de Stadslandbouw 
te bieden heeft, ook aan de voedsel-
bank. Een belangrijk doel is dat we 
van elkaar kunnen leren en daarom 
is het ook mooi dat er een gemengde 
groep van niet alleen vrijwilligers van 
Surinaamse komaf ontstaat.”

Tot slot belooft Lien een paar recep-
ten te geven. Daarvan hier een 
eenvoudig recept, Pitjil (Petjel). Dit 
is een gezonde Surinaamse snack wat 
je zo eet of makkelijk combineert 
met een rijstgerecht of andere vege-
tarische gerechten. Benodigdheden: 
taugé, spitskool, kousenband, pin-
dasaus. De hoeveelheden bepaal je 
zelf naar gelang je smaak en aantal 
mensen. Het maakt niet uit hoeveel 
je van alles gebruikt als het maar 
met elkaar in balans is. Bereiding:
- Was de groeten en snijd de kousen-

band in stukjes en doe hetzelfde 
met de spitskool.

- Maak de taugé schoon door de 
uiteinden (bruine sliertjes) eraf te 
breken.

- Kook de kousenband en spitskool 
vier minuten. 

- Giet kokend water over de taugé 
heen. (niet koken, puur even laten 
‘schrikken’). Zo blijft de groente 
lekker knapperig.

- Maak de pindasaus klaar. Je kunt 
de milde variant van deze pin-
dasaus gebruiken.

Smakelijk eten! Wim Palstra
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Vacature
penningmeester APCG

In verband met het vertrek van de huidige penningmees-
ter is het Apcg op zoek naar een nieuwe penningmees-

ter, tevens bestuurslid (m/v).

Apcg
Het Arnhems Platform Chronisch zieken en Gehandicap-
ten (Apcg) behartigt de collectieve belangen van mensen 
met een fysieke, zintuiglijke en (licht) verstandelijke 
beperking, chronisch zieken en mensen met een psychi-
sche kwetsbaarheid. 
Het Apcg zet zich in voor gelijkwaardige participatie en 
een inclusief Arnhem. 

De functie
• U bepaalt met de andere bestuursleden de koers voor 

het Apcg en geeft daaraan richting
• U zorgt gezamenlijk voor de totstandkoming van een 

heldere strategie, beleid en concrete doelstellingen
• U beheert de financiële positie van de stichting 
• U bent verantwoordelijk voor onder meer het opstellen 

van de begroting en het beoordelen van het financieel 
jaarverslag

• U adviseert het bestuur over het financieel beheer
• U onderhoudt het contact met de externe accountant

Apcg zoekt iemand
• Woonachtig in 026 - gebied
• Met financiële kennis en ervaring
• Met affiniteit met het werk- en krachtenveld waarin het 

Apcg opereert
• Liefst met ervaring met  de doelgroep
• Die bereid is een Verklaring omtrent het gedrag (VOG) 

te overleggen 

Apcg biedt
• Onkosten- en reiskostenvergoeding
• Goede professionele ondersteuning
• Deelname aan feestelijke bijeenkomsten

Informatie en reactie
Indien u geïnteresseerd bent in deze vacature, kunt u 
contact opnemen met Els van der Waal,   
info@apcg.nl, telefoon 026 389 44 88.

100 km lopen voor het 
Ushersyndroom

11 September 2021 ga ik van start tijdens de 100 km 
van Winschoten. Dit keer eens niet voor het gebrui-

kelijke goede doel zoals KWF of Kika, maar voor een 
minder bekend goed doel.

Het goede doel waar ik voor ga lopen is het Ushersyn-
droom, of beter gezegd, onderzoek naar het Ushersyn-
droom. Het Ushersyndroom is een ziekte die bij maar 
heel weinig mensen bekend is. Ook bij mij was dit syn-
droom onbekend totdat ik in aanraking kwam met Run-
ningBlind Arnhem (via In- en outdoorsport), waar ik nu 
inmiddels 1,5 jaar RunningBlind Buddy ben en met veel 
plezier en voldoening visueel beperkte lopers begeleid.

Het Ushersyndroom is een zeldzame erfelijke aandoening 
waarbij kinderen doof of slechthorend geboren worden 
en naast nachtblindheid ook een progressief verlies van 
zicht ervaren. Soms zijn er ook evenwichtsproblemen. 
Uiteindelijk worden mensen met het Ushersyndroom 
doof én blind. Behandeling van het Ushersyndroom is nog 
steeds niet mogelijk. Er zijn wel hoopvolle ontwikkelin-
gen. Stichting Ushersyndroom heeft als missie: “In 2025 is 
Ushersyndroom behandelbaar”. En daar is heel veel geld 
voor nodig! De wetenschap staat voor grote uitdagingen 
in de zoektocht naar oplossingen die moeten leiden tot 
een behandeling van alle 400.000 patiënten in de wereld.

Met mijn actie wil ik het Ushersyndroom meer onder 
de aandacht brengen waardoor er hopelijk meer geld 
beschikbaar komt voor verder onderzoek. Op mijn per-
soonlijke blog www.patrickloopthard.nl staat een blog 
met nog meer informatie over het Ushersyndroom met 
een link naar de donatiepagina die ik heb aangemaakt. 
Elke donatie, steun en/of support, hoe groot of hoe klein 
ook, is van harte welkom. Via mijn blog kunnen jullie ook 
mijn verrichtingen op weg naar de 100 km van Winscho-
ten volgen.

Kijk voor nog meer achtergrondinformatie over het User-
syndroom en de stichting op https://ushersyndroom.nl 
Patrick Loopt Hard.

Patrick Vroonland,
wijkbewoner

Woonruimte gezocht in Rijkerswoerd

Gezocht: woonruimte te huur per augustus voor jong artsenstel.
Reacties graag naar: jannikzijlstra@gmail.com of 06 45 27 18 43.
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Activiteitenkalender
Vanwege het coronavirus kunnen activiteiten vervallen. RIVM-maatregelen worden gehanteerd.

JUNI
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 Hooijmaat 13.30 - 15.30 uur

JULI
zaterdag 3 Open Dag Stadslandbouw en Zelfoogst Mooieweg 17 11.00 - 15.00 uur
maanddag 12 Digitaal wijkgesprek Rijkerswoerd van gas af na 2030 online 19.30 - 20.45 uur
  uitnodiging komt via een brief
maandag 12 Platformoverleg SWR 20.00 - 22.00 uur
dinsdag 13 Wandel je Fit 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
zaterdag 17 Stadslandbouw Zelfoogst Mooieweg 17 13.00 - 14.00 uur
maandag 19 t/m 24  Collecteweek Jerome Damey Foundation Wijk
dinsdag 27 Wandel je Fit Hooijmaat 13.30 - 15.30 uur
vrijdag 30 Summerparty 6 t/m 13 jaar, aanmelden via e-mail *) Schoolplein Brede School
zaterdag 31 Stadslandbouw Zelfoogst Mooieweg 17 13.00 - 14.00 uur
    19.00 - 21.00 uur
AUGUSTUS
maandag 2 Vertrek bus Zomerkamp Bombarie SWR
dinsdag 3 Wandel je Fit Hooijmaat 13.30 - 15.30 uur
zaterdag 14 Stadslandbouw Zelfoogst Mooieweg 17 13.00 - 14.00 uur
dinsdag 17 Wandel je Fit Hooijmaat 13.30 - 15.30 uur
zaterdag 28 Stadslandbouw Zelfoogst Mooieweg 17 13.00 - 14.00 uur
dinsdag 31 Wandel je Fit Hooijmaat 13.30 - 15.30 uur
    19.00 - 21.00 uur
SEPTEMBER
dinsdag 7 Wandel je Fit Hooijmaat 13.30 - 15.30 uur
zaterdag 11 Stadslandbouw Zelfoogst Mooieweg 17 13.00 - 14.00 uur
dinsdag 21 Wandel je Fit Hooijmaat 13.30 - 15.30 uur
zaterdag 25 Stadslandbouw Zelfoogst Mooieweg 17 13.00 - 14.00 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

Kinderkledingbeurs Rijkerswoerd in september

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

We waren van plan nog voor de zomervakantie een kinderkledingbeurs te houden, maar dat zit er helaas niet in. We 
richten ons nu op de herfst/winter kinderkledingbeurs in de tweede helft van september. 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 om je in te schrijven als verkoper.
• als eerste de kans om een 30-minuten tijdslot te boeken als koper (winkelen op afspraak).

We gaan dus zeker weer een kinderkledingbeurs houden; 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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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, 026 323 49 99
www.tandartspraktijkkapper.nl

Dhr. T.E. Möller
Dr. J. den Uylsingel 33, 026 323 10 35
www.moller.tandartsennet.nl

Dhr. R.M. Thürkow 
Mooieweg 148, 026 383 10 09
www.tandartsthurkow.nl

SENSOOR  
0900 0767 (24 uur per dag)
ehulp@sensoor.nl

ZONNEBLOEM ARNHEM ZUID-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

RIJNSTAD Opbouwwerk 
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

Activiteiten voor volwassenen
Anja van Hal, 06 55 18 75 54
a.vhal@rijnstad.nl

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

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/
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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

Vogels in Waterrijk

Donker van boven en opvallend wit 
van onderen is deze vogel. Vooral 

als hij opvliegt en zijn kenmerken-
de ‘kjuwiét-wiét-wiét’ ten gehore 
brengt, kun je zijn witte onderzijde 
goed zien. Geen twijfel mogelijk: je 
hebt een witgat gespot. Deze kleine 
steltloper is te vinden in moeras-
sen en sloten en zelfs in de klein-
ste plasjes kun je hem aantreffen, 
terwijl hij op zoek is naar insecten en 
wormen. Het is een echte vogel van 
het binnenland, maar broeden doet 
hij in onze omgeving nog niet: de 
dichtstbijzijnde broedpopulaties vind 
je even over de grens in Duitsland.
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foto: Rob Zweers

Jeu de boulen in 
Park Immerloo

Jeu de boules is een echte gezellig-
heidssport. Lekker buiten, iets te 

drinken erbij, tijd voor een praat-
je met elkaar en toch actief bezig 
zijn. Echt iets om in Park Immerloo 
te doen, dachten wijkbewoners Jan 
Piet Slot, Aad Speijers en Arjen van 
Kalsbeek. Daar is immers ruimte zat 
en er zijn al veel sportieve activi-
teiten zoals een discgolfbaan en 
een bootcamptraject. Maar een jeu 
de boulesbaan ontbreekt nog. De 
drie zestigers namen het initiatief 
en benaderden eind vorig jaar Kern 
met Pit, een stichting die mensen 
uitdaagt hun droom in hun buurt te 
realiseren. Ze werden uitgenodigd 
om hun idee te presenteren, en met 
succes! Kern met Pit was enthousiast, 
en ook Stichting Park Immerloo en 
de gemeente zagen het zitten. Het 
benodigde budget is inmiddels toe-
gezegd en de plannen voor de aanleg 

van de jeu de boulesbaan zijn in de 
maak. Lijkt het u leuk om straks een 
balletje mee te gooien? Dat kan! De 
baan is voor iedereen toegankelijk en 
via bijv. een Whatsapp groep kun-
nen buurtbewoners met elkaar gaan 
afspreken. Via de wijkkrant en de 
Facebookpagina van Park Immerloo 
houden we u hierover op de hoogte. 
Weet u nu al zeker dat u wilt mee-
doen? Stuur dan een berichtje naar 
Jan Piet (janpiet.slot@gmail.com).




