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Nieuwe wijkagent

5
Onze nieuwe wijkagent Mandy stelt 
zich aan u voor.

Kunstenaars in 
Rijkerswoerd

13
Maak kennis met Hans Langbroek, 
schilder en beeldhouwer.

Hink-stap-sprong 
het bruggetje over
Wie het gedaan heeft, weten wij 
niet, maar op een dag waren de 
afsluitende hekken vóór en achter 
de brug opzij geschoven en sindsdien 
hebben al heel wat wijkbewoners via 
het bruggetje een wandelingetje in 
Waterrijk gemaakt.
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Nieuwe wijkagent

Mijn naam is Mandy 
Oudendag, sinds 

een aantal weken wijk-
agent van Rijkerswoerd. 
Samen met Edwin 
Addink ben ik verant-
woordelijk voor de wijk.
De afgelopen jaren 
ben ik op verschillende 
basisteams werkzaam 
geweest, waaronder 
Harderwijk, Doetinchem 
en Arnhem-Zuid.

Naast mijn werk als 
wijkagent ben ik lid 
van de voetbaleenheid 
Gelderland-Midden. Met 
de voetbaleenheid begeleiden wij 
onder andere voetbalwedstrijden van 
Vitesse.

Edwin en ik zijn zoveel mogelijk in de 
wijk aanwezig en maken graag een 
praatje. Mocht je ons daar niet tref-
fen en ons toch willen spreken? Mail 

dan naar wijkagenten-rijkerswoerd@
politie.nl of bel 0900 8844. Uiteraard 
zijn wij ook te volgen en te bereiken 
via Instagram, @wijkagenten_rijkers-
woerd.
Tot ziens in de wijk!

Groetjes, Mandy

Oproep

Dit schilderij is ontstaan toen de 
maakster een uiterst depressieve 

periode doormaakte. 
Ze vond troost en verlichting in het 
creatieve proces dat haar hielp de 
vaak schokkende gebeurtenissen in 
haar lange leven te verwerken.
Inmiddels op leeftijd, wil ze dit pro-
ces afsluiten door haar levensverhaal  
op papier te zetten. 
Zij is daarvoor op zoek naar een 
vrouw met schrijftalent, of die 
schrijven leuk vindt en die beschikt 
over wat meer levenservaring, die 
haar daarbij wil helpen.
 
Ben jij een vrouw (bijvoorbeeld 50+) 
en sta jij stevig op je benen?
Ben je niet snel van je stuk gebracht 
bij het horen van een zéér heftig 
verhaal? Heb jij tijd en wil jij helpen 
dit verhaal op papier te zetten?
Een vergoeding is in overleg moge-
lijk.
Bel voor meer informatie met
Marianne: 026 327 04 70.

Overleg Wijkplatform Rijkerswoerd

Op 12 juli jongstleden vergaderde 
het Wijkplatform Rijkerswoerd op 

het Sport- en Wijkcentrum.
Tijdens deze vergadering, die voor 
alle wijkgenoten toegankelijk is, zijn 
de volgende punten besproken:
•	 Het	bruggetje	(achter	het	winkel-

centrum);
•	 Niet	voortzetten	van	het	regenton-

nenproject;
•	 Aanvragen	voor	het	wijkbudget;
•	 Nieuwe	start	werkgroep	Openbare	

Ruimte;
•	 Voorstellen	nieuwe	wijkagent;
•	 Mededeling	politieagenten	omtrent	

zorgpunten in de wijk;
•	 Presentatie	SWOA.

Het volledige verslag is te vinden op: 
www.rijkerswoerd.net/downloads.
Daar staan ook de verslagen van eer-
dere vergaderingen.

Meer informatie van het platform 
over Rijkerswoerd is trouwens te 
vinden op deze site:
https://www.rijkerswoerd.net.

Zeker de moeite waard, ga eens 
kijken en laat ons weten wat u er van 
vindt!

Frans Lommen

Vogels in Waterrijk

Het duurde even na de aanleg van 
Waterrijk voordat deze vogel er 

zijn nest kon bouwen. Hij bouwt 
namelijk een zwaar nest, dat door 
jong riet of andere vegetatie niet 
gedragen kan worden. Scharrelend 
tussen rietplanten vindt de grote 
karekiet zijn kostje, dat voorname-
lijk bestaat uit middelgrote insecten. 
Misschien kent u het liedje ‘Naar de 
speeltuin’, gezongen door kinderkoor 
‘De Karekieten’. Zo zoetgevooisd als 
deze zangertjes is de grote karekiet 
bepaald niet: hij zingt luid, met 
harde, rauwe ‘krrr-krrr-kiet-kiet-to-
nen. In september verlaat hij Europa, 
trekt de Sahara over en overwintert 
in tropisch Afrika.

LV

65

foto: Rob Zweers
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Oplossing
Op de vorige puzzel zijn 28 inzendingen binnengekomen waarvan 28 goed.

De juiste oplossing van de puzzel in het woerdje nummer 4 is:

P U Z Z E L W O O R D

De	winnaar	is	Miriam	Paul,	Mr.	P.J.	Oudsingel.

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

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

zijn uitgesloten van inzending.

Inleveren
U kunt de oplossing van de puzzel 

uiterlijk	VRIJDAG	8	OKTOBER	
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.

1.  De zomer voor hij geschenen heeft.  O
2.  Wie boter op zijn hoofd heeft strenge winter.  IJ
3.  Een dag is nooit zo nat in je bol hebben.  H
4.  Als de put vol is brengt water in de ton.  J
5.  De zon gaat niet onder dan kondigen deze mooi weer aan.  I
6.  Augustus rijpt alle bessen bewaart geen rotte appels.  S
7.  Het leven komt de zon eraan.  Z
8.  Als je niet zaait in het voorjaar maar september viert de successen.  N
9.  Een warme zomer maakt veelal de winter zacht.  U
10. Een kring om de zon een strenge winter.  T
11. In september warme regen of de zon schijnt altijd wat.  T
12. Blinkt oktober in zonnegoud brengt de boeren rijke zegen.  E
13. Wie kan sturen wees voor de winter niet bang.  N
14. Was het weder in september warm de winter volgt dan snel en koud.  I
15. Schijnt de herfstzon met zomerkracht dan krijgen we een winter arm.  H
16. Schitteren de sterren opvallend helder als de zon schijnt.  Z
17. Wie zichzelf bewaart zul je niet oogsten in de herfst.  E
18.	Je	moet	hooien moet uit de zon blijven.  E
19. Veel noten van de zonnige kant bekijken.  N
20. Blijven de zwaluwen lang zeilt bij elke wind.  N

In deze puzzel zijn spreekwoorden en gezegdes opgeknipt en door elkaar gehaald. Aan u de vraag om 
ze weer kloppend te maken. De letters achter het juiste antwoord vormen achter elkaar gezet de 

oplossing.
Veel succes, Hetty

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
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Column
Honing brouwen

In onze buurt zijn de 
laatste tijd aardig wat 

verhuizingen geweest. Eerlijk, soms 
kon de vlag uit, maar vaak ook 
voelde het leeg en ongezellig. Wat 
me opvalt bij de nieuwe buren is 
hun drift de tuin met razend tem-
po om te bouwen tot een verlen-
ging van de woonkamer. Dus grote 
overkappingen, alle groen eruit. 
Grote tegels erin, zodat je makke-
lijk  door kunt gaan met stofzuigen. 
Ja,	je	leest	het	goed,	ze	willen	geen	
blaadjes of beestjes in de tuin. De 
eerste keer dat ik een buurman 
hierover sprak, opperde ik, dat ze 
dan misschien beter voor een appar-
tement met groot balkon hadden 
kunnen kiezen. Maar ik merk, tot 
mijn grote verbazing, dat wij een 
uitzondering beginnen te worden, 
met 6 bomen, veel groen en veel 
beestjes in de tuin. Zo telde ik deze 
week 12 Atalanta vlinders op de 
vlinderstruik, daar kan ik intens van 
genieten.
De campagne van de gemeente 
“Tegels eruit, groen erin” lijkt niet 
aan onze buren besteed. Beter 
voor de afwatering en koeler in 
de zomer? De praktische redenen 
en het gemak wegen zwaarder.           
We hebben overigens een buurt-
tuintje op een stukje gemeente-
grond, waar veel mensen  plezier 
aan beleven. Er wordt  geoogst 
door de buurt: kruiden, aardbeien, 
aardperen, pruimen. Ik vind het er 
fleurig	uitzien	en	ook	daar	zoemt	en	
zweeft het. Vlinders, bijen, vogels, 
kinderen, er is leven in de brouwe-
rij. Niet iedereen is blij. Sommige 
mensen vinden dat beestjes niet 
thuis horen in een woonwijk. Zo 
vertelde een buurvrouw mij dat ze 
last had van mijn bijen. Vervelend,  
dus ik vroeg haar wat de last was. 
Ze vliegen door mijn tuin, was het 
antwoord. Ze vroeg zich af waar 
ik mee bezig was, in de woonwijk. 
Brouwt u honing of zo? Tja, helaas 
wordt er dit jaar geen honing 
gebrouwen in mijn tuin, de koningin 
is verdwenen en dan is het volkje 
ten dode opgeschreven. Dus mijn 
bijen, die doen even niet mee dit 
jaar. Een hele last minder, toch?

Buurvrouw Edith

Hink-stap-sprong het bruggetje over

‘Wandelbruggetje deze zomer 
klaar’ meldden wij u in het 

vorige Woerdje vol vertrouwen. Het 
leek immers alleen nog maar een 
kwestie van afwerking totdat wijkbe-
woners eindelijk vanuit het groenge-
bied achter het winkelcentrum naar 
natuur- en wandelgebied Waterrijk in 
Park	Lingezegen	zouden	kunnen	wan-
delen. Maar helaas -en niet voor de 
eerste keer- moesten de verwachtin-
gen worden bijgesteld: de brug was 
op zijn plaats gelegd en in afwach-
ting van afrondende werkzaamheden 
aan beide zijden afgesloten met 
ijzeren hekken, en toen... gebeurde 
er verder helemaal niets.

Gemeente wil meer zekerheid
Het grasland waar wandelaars over-
heen moeten lopen om de Rijkers-
woerdsestraat en het daarachter 
gelegen Waterrijk te bereiken, is 
deels eigendom van een agrariër en 
deels van het Waterschap. Er was al 
mondeling overeenkomst bereikt over 
het graven van een sloot parallel aan 
de wandelroute. Deze watergang 
moet het weiland beschermen, zodat 
hooi schoon kan worden geoogst en 
vee er veilig kan grazen. Naast dit 

mondeling akkoord wil de gemeente 
echter ook een overeenkomst waarin 
de afspraken met het Waterschap 
zwart op wit staan opgetekend. En 
zolang die schriftelijke overeenkomst 
er niet is, wordt er niet gegraven 
en kan ook het wandelpad naast de 
geplande watergang niet worden 
opengesteld.

Geduld wijkbewoners is op
Wie het gedaan heeft, weten wij 
niet, maar op een dag waren de 
afsluitende hekken vóór en achter 
de brug opzij geschoven en sindsdien 
hebben al heel wat wijkbewoners 
via het bruggetje een wandelinge-

tje in Waterrijk gemaakt. Meer dan 
een hink-stap-sprongetje is er niet 
voor nodig om op het brugdek te 
komen en het aan de andere zijde 
weer te verlaten. Het mag misschien 
niet, maar na al die jaren wachten 
is wel te begrijpen dat mensen uit 
onze wijk nog deze zomer van deze 
verbinding gebruik willen maken voor 
een mooie wandeling door Waterrijk.

LV
foto:	JF

Gezocht: redacteur Het Woerdje

De redactie van Het Woerdje is op 
zoek naar nieuwe redacteuren. 

Vind je het leuk ingezonden stukken 
te redigeren? De redacteur her-
schrijft en kort zo nodig de kopij in.
Daarnaast is de redacteur aanwezig
op de redactiebijeenkomsten, 
waarvan er twee per uitgave zijn, in 

totaal 14 bijeenkomsten per jaar.

Heb je goede ideeën voor Het 
Woerdje en wil je zo een bijdrage 
leveren aan de wijk? Laat het ons 
weten.
Meer informatie en aanmelden kan 
bij redactiehetwoerdje@live.nl.
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Nieuwsbrief Stadslandbouw Mooieweg

Iedere drie maanden verschijnt De 
Nieuwsbrief Stadslandbouw Mooie-

weg. Deze is bedoeld voor vrijwilli-
gers, donateurs en overige belang-
stellenden.

De volledige nieuwsbrief/-brieven 
zijn te vinden op: https://stadsland-
bouwmooieweg.nl/?s=nieuwsbrief.

In de laatste nieuwsbrief, alweer van 
juni, kunnen we lezen dat Stadsland-
bouw Mooieweg stevig aan de weg 
timmert. Te lezen is over de volgende 
onderwerpen:
•	 De	tropische	groep	oogst	de	eerste	

paksoi. Veel aandacht voor de 
verzorging van de pepertjes en 
kousenband.

•	 In	de	zaaikas	worden	veel	plantjes	
in eigen beheer gekweekt, zodat 
die niet hoeven te worden inge-
kocht.

•	 Proefproject	basisschoollessen:	
‘Mooi Voedsel Natuurlijk’.

Proefproject basisschoollessen

Verleden najaar kwam ik 
voor het eerst in contact 
met de Stadslandbouw 
omdat ik er toevallig 
langs	fietste.	Wat	een	
gezelligheid met elkaar! 
Toen ik vernam dat er bestuursleden 
werden gevraagd heb ik me verdiept 
in het ontstaan en doelstelling. De 
kern van armoedebestrijding en een 
plek bieden om samen te tuinieren 
vind ik heel mooi en daar wil ik me 
graag voor inzetten. Ik ben dan ook 
dankbaar dat de rol van voorzitter 
aan mij gegund is. De komende tijd 
voer ik kennismakingsgesprekken met 
diverse personen en organisaties. Ik 
hoop u binnenkort ook persoonlijk 
te ontmoeten tijdens een van onze 
activiteiten.

Herman Gerdsen

 Lees meer over dit project op de 
website van het Natuurcentrum

•	 Nieuwe	voorzitter	Herman
 Gerdsen.
•	 Kinderactiviteiten.
•	 Zelfoogstzaterdag:	op	9	oktober.	
 Tijd: van 13.00 tot 15.00 uur.
•	 Hoe	was	de	open	dag	van	3	juli.
•	 Plantjesverkoop.
•	 Stadslandbouw	in	het	nieuws	met	

artikelen in Arnhem Direct en Blik-
opener (het interne magazine van 
Voedselbank Arnhem).

Vogels in Waterrijk

Zie je hem vliegen, dan houd je 
hem misschien voor een aalschol-

ver. Maar zie je hem op land, dan 
kun je hem daarmee niet verwarren. 
Zijn sterk gebogen snavel is duide-
lijk	anders.	Je	hebt	een	zwarte ibis 
in het vizier. Zie je hem van niet te 
grote afstand of met de verrekijker, 
dan ontdek je dat hij niet zwart is, 
maar bruin op kop, nek en rug. De 
vleugels zijn glanzend groen. Het is 
een nomadische trekvogel, wat wil 
zeggen dat zijn bestemming bij de 
trek niet elk jaar hetzelfde is. Dit 
verklaart waarschijnlijk zijn verschij-
ning in Waterrijk. Daarbij speelt de 
aantrekkelijkheid van dit gebied voor 
watervogels natuurlijk ook een grote 
rol.

LV

Neem een kijkje op de prachtige 
vernieuwde site
https://stadslandbouwmooieweg.nl.
…of kom gewoon eens langs op de 
Mooieweg!

Stichting Eusebius Arnhem zoekt 
vrijwilliggers

Vrijwilligers zijn voor de Stichting 
Eusebius Arnhem van onschatbare 

waarde en spelen een belangrijke rol 
bij het gastvrij ontvangen en infor-
meren van bezoekers. Draag jij bij 
aan een warm welkom? In ons vrijwil-
ligersteam staan de vacatures voor 
een baliemedewerker en een liftgids 
voor zowel doordeweekse dagen als 
in het weekend nog open.

Wil je meer weten over het vrijwil-
ligerswerk bij de Eusebius? Mail dan 
Willy Knelissen op vrijwilligers@euse-
bius.nl of stuur een WhatsApp naar 
06 54 71 51 26. Gelijk aanmelden 
voor een kennismakingsgesprek, kijk 
dan op de website www.eusebius.nl.

mw. Willy Knelissen

balie Eusebius

66

foto: Rob Zweers
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Kunstenaars in Rijkerswoerd

Deze keer in Kunstenaars in Rij-
kerswoerd: beeldend kunstenaar 

Hans Langbroek. Een indrukwekkende 
hoeveelheid schilderijen en beelden 
heeft Hans inmiddels gemaakt. Hij 
schildert al van kinds af aan en in 
2008 is hij ook gaan beeldhouwen. 
We maakten een wandeling in z’n 
tuin langs de beelden van diverse 
soorten steen. Bijzonder om te besef-
fen dat het begint met een vormloos 
brok steen, waaruit, na tientallen 
uren hakken, schaven en schrapen, 
mooie	vormen	en	figuren	ontstaan.

Hans werkt voor zijn schilderijen 
met	acryl,	pastel	en	grafische	tech-
nieken. Hij heeft inmiddels al regel-
matig geëxposeerd en vindt het leuk 
wanneer mensen hun mening geven 
over wat hij maakt. Hans heeft veel 
geschilderd	in	de	Provence	tussen	de	
lavendel en zonneschijn. Daar schil-
derde hij landschappen, allerlei soor-
ten gevels en daarna ook mensen.

Er is een omvangrijk boek van zijn 
schilderwerken verschenen. Bijna 
een levenswerk, heel bijzonder om te 
zien. Hij blijft geïnspireerd om weer 
een nieuw thema te ontdekken zoals 
nu zijn belangstelling voor waterspie-
gelingen.

Op zijn website is heel veel te zien. 
Als u zijn kunst in het echt wil bekij-
ken bent u van harte welkom. U kunt 
daarvoor contact met Hans opnemen 
via zijn website www.hanslangbroek.
com of per e-mail hanslangbroek@
gmail.com.

ED
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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

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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Elektrisch veer gemeenten Renkum en Overbetuwe

Op dinsdag 15 juni 2021 vond de 
eerste vaart plaats met de Henri 

I, het Renkumse veer dat vaart tussen 
Renkum en Heteren. De Henri I is een 
duurzaam veer dat vaart op elektri-
citeit en is uitgerust met zonnepane-
len. Hiermee gaat een lang gekoes-
terde wens van Uit®waarde en de 
gemeenten Renkum en Overbetuwe 
in vervulling.

Enkele jaren terug startte Alex Kwa-
kernaak, directeur Uit®waarde, met 
een verkenning naar de mogelijkhe-
den voor duurzame veren. Vervolgens 
is deze droom omgezet in concrete 
plannen. In 2019 is het concept van 
het veer voorgelegd aan de oever-
gemeenten Renkum en Overbetuwe. 
Deze ambitieuze en enthousiaste 
gemeenten stemden in met het 
ontwerp	en	de	financiën,	waardoor	
in september 2020 de opdracht aan 
scheepswerf Sepers uit Dreumel werd 
gegund voor de realisering van het 
elektrisch veer.

Alex Kwakernaak zegt dat het bij-
zondere van dit veer is, dat het 
nagenoeg zelfvoorzienend is in haar 
energiebehoefte doordat het grootste 
deel van de stroom van de zonne-
panelen	afkomstig	is.	Smurfit	Kappa	
Parenco	heeft	het	daarnaast	mogelijk	
gemaakt dat het veer ’s nachts weer 
gratis volledig wordt opgeladen met 
stroom van de fabriek. Het elektrisch 
veer past zeer goed in de duurzaam-
heidsgedachte	van	Smurfit	Kappa.	We	
zijn	Smurfit	Kappa	hier	heel	dankbaar	
voor, aldus Kwakernaak.
 
De doelstelling van Uit®waarde is dat 
in de toekomst de gehele verenvloot 
wordt omgezet in duurzame veren. 
Waarbij al een aantal oevergemeen-
ten de wens hebben uitgesproken de 
volgende duurzame veerverbinding te 
willen zijn. 

Bron: Nieuwsbrief Uit®waarde Ruim-
te voor recreatie

De Redactie

De doop van het nieuwe veer Henri I door mevrouw Bea Kramer,
Uite®waarde hoofd Routebureau.

V.l.n.r. de heren Dimitri Horsthuis-Tangelder, gemeente Overbetuwe,
Ruben van Haren, Smurfit Kappa Parenco,

en mevrouw Leonie Rolink-Velthuis, gemeente Renkum,
met een fraaie afbeelding van het nieuwe veer

ter gelegenheid van de eerste overvaart.

Ree in het 
Zeegbos
Een ree in een veld vol
beemdooievaarsbek.

Zeegbos, 1-7-2021.
Foto: Rob Zweers
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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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Kom meedoen met Walking Handball bij DFS Arnhem

Er zijn al enkele verenigingen in 
Nederland die hiermee bezig zijn, 

vanaf september gaan we ook bij DFS 
Arnhem starten met een nieuw initia-
tief: Walking Handball!
 
Walking Handball is een aangepaste 
spelvorm van het originele handbal-
spel. Daardoor is het ook geschikt 
voor ouderen. Deze aangepaste spel-
vorm is prima voor ouderen die op 
een gezonde manier en zonder bles-
suregevaar willen blijven bewegen. 
Dus ideaal om dit leuke spelletje te 
blijven spelen ongeacht je leeftijd. 
Bij ESA is Walking Football een enorm 
succes.
 
Walking Handball hanteert dezelfde 
regels als het reguliere handbalspel 
bij de F-jeugd met een aantal uitzon-
deringen. De spelregels maken voor 
een belangrijk deel het spelplezier. 
Het respecteren van de regels door 
de spelers betekent dat het plezier 
in het spel maximaal zal zijn. Vanuit 
deze gedachte zijn de regels ook 
opgezet. Uiteraard zijn de deelne-
mers fanatiek en willen zij graag win-
nen. Maar winnen staat niet voorop 
bij Walking Handball, verantwoord 
bewegen, meedoen, ontmoeten en 
gezelligheid wel.
 

Meld je aan!
Wij zoeken minstens 6 deelnemers om Walking Handball op te kunnen starten 
bij DFS Arnhem. Dus lijkt het je leuk om bij ons aan te sluiten met Walking 
Handball? Stuur dan een mailtje naar onze initiatiefneemster Riet Rijnbeek 
(r.rijnbeek@kpnmail.nl). 

 Dick van Kleef 

Buurtfeesje Wessel Couzijnhof

Op 10 juli hadden de bewoners van 
W. Couzijnhof in Rijkerswoerd 

een kennismaking/buurtfeestje. In 
de afgelopen jaren is er een aan-
tal nieuwe mensen komen wonen. 
Helaas hebben we in verband met de 
Coronapandemie niet eerder kennis 
met elkaar kunnen maken.
In het kader van het buurtpreven-
tieproject hebben de WhatsApp 
beheerders dit feestje georganiseerd. 
Bijna alle bewoners waren aanwezig 
en iedereen nam drinken en hapjes 
mee. Wijkplatform Rijkerswoerd 
heeft met een sponsoring voorzien in 
het huren van een springkussen voor 
de jeugd. Die heeft daar dankbaar 
gebruik van gemaakt. Het wijkplat-
form krijgt jaarlijks een budget om 
dit soort activiteiten te stimuleren en 
de leefbaarheid in de wijk te ver-
beteren. Wij hebben een geweldige 

middag gehad: ontspannen, hartelijk en spontaan. Mogelijk is dit het begin 
van een jaarlijks terugkerend festijn.

Bert Zomer / Sarai te Velthuis
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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

Landschappelijk kunstwerk in Arnhem-Zuid

Zo noemt een van de deelnemende kunstenaars dit. 
Nederlandse maar ook uit het buitenland. Op panelen 

van 220x220 wordt één dag geschilderd. Liefst allemaal 
buiten. Als het regent zijn er in de tent 4 plaatsen. In 
totaal staan er 500 panelen. De allerlaatste plekken aan 
de voorkant zijn gereserveerd voor kunstenaars die heel 
speciale voorstellingen maken. Tot september wordt 
er geschilderd. Daarna is de maand septemer voor het 
publiek. Op 1 oktober wordt het project beëindigd. De 
verkochte werken worden bij de kopers bezorgd. Het is 
een	project	van	Dirk	Hakze	‘The	color	fields’.	Het	is	zeer	
de moeite waard hier te gaan kijken. Toegang is gratis. 
Iedereen is welkom om op deze manier met kunst in 
aanraking te komen. Meer informatie en ook de precieze 
locatie vindt u op
https://parklingezegen.nl/the-colorfield-performance.

OPENINGS
AANBIEDING

XL ZAK KIBBELING
€ 10,00

5 HOLLANDSE 
NIEUWE
€ 10,00

GEROOKTE
MAKREEL

€ 3,50
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Stadscompagnie zingt bij Siza

Op 5 augustus trad het koor van 
de Stadcompagnie op bij Siza 

in onze wijk. Deelnemers en bege-
leiders genoten van het optreden 
en het koor kreeg spontaan onder-
steuning van héél veel zangers en 
zangeressen. Stadscompagnie is een 
laagdrempelige zangorganisatie voor 
iedereen die een keer overdag kan 
meedoen.

Op tournee
Het koor gaat na deze aftrap bij Siza 
de komende tijd op tournee langs nog 
andere zorginstellingen in Arnhemse 
wijken. Er worden liedjes gezongen 
voor en met de bewoners of cliënten 
en voor het zorgpersoneel worden als 
‘Corona dank je wel’ speciale liedjes 
gezongen.

Wilt u ook meedoen en genieten van 
veel zingplezier? Meer informatie en 
opgave kan via: www.stadscompag-
nie.nl of 06 44 21 61 96.

JF

Dag van de Minibieb

Op 4 juni werd de jaarlijkse Dag 
van de Minibieb gevierd. De mini-

biebs in onze wijk waren vrolijk ver-
sierd, er stonden de mooiste boeken 
in en er was een spannende wedstrijd 
georganiseerd.

Letters verzamelen
Bij elke minibieb hingen grote, 
vrolijk gekleurde letters. Door de 
minibiebs te bezoeken konden de 
deelnemers de letters ontdekken en 
op een speciaal wedstrijdformulier 
noteren.
Maar dat was nog niet alles: de 
letters moesten ook nog in de juiste 
volgorde worden gezet om de oplos-
sing te vinden: een leus die prima 
past bij minibiebs: ‘Veel leesplezier!’

Trotse winnaar
Onze	wijkgenoot	Jens	Wisse	wist	de	minibiebs	in	onze	wijk	te	vinden,	de	
letters te verzamelen en de leus te ontdekken. Zijn prijs was een boek over 
de zee. Een bijzonder boek: niet alleen om in te lezen, maar ook om naar te 
luisteren.

LV
Zie ook: www.minibieb.nl

Vogels in Waterrijk

Deze vogel bouwt zijn nest graag 
tegen huizen van baksteen en 

beton. Bij gebrek aan bebouwing zul 
je daarom in Waterrijk geen nesten 
van	hem	aantreffen.	Wel	kun	je	hem	
in het voorjaar in moerassige delen 
van het park ijverig de grondstof voor 
zijn nest zien verzamelen: modder!

En omdat zich in waterrijke gebie-
den veel insecten ophouden, zoals 
muggen, zul je deze insectenjager 
bij uitstek ook vliegend in Waterrijk 
kunnen waarnemen, waarbij je goed 
zijn karakteristieke gevorkte staart 
kunt zien. De huiszwaluw is een lan-
ge-afstandstrekker die in het najaar 
helemaal naar tropisch en zuidelijk 
Afrika vliegt.

LV

67

foto: Rob Zweers



- 20 - het woerdje



het woerdje - 21 - 

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

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

OCTOBER
zaterdag 2 Tweedehands Kinderkledingbeurs (onder voorbehoud) EBdR 11.00 - 14.00 uur
dinsdag 7 Wandel je Fit Hooijmaat 13.30 - 15.30 uur
zaterdag 11 Stadslandbouw Zelfoogst Mooieweg 17 13.00 - 14.00 uur
vrijdag 15 Tienerdisco 9 t/m 13 jaar Kemphaan 19.00 - 21.00 uur
maandag 18 Wijkplatformvergadering SWR 20.00 - 22.30 uur
dinsdag 21 Wandel je Fit Hooijmaat 13.30 - 15.30 uur
zaterdag 25 Stadslandbouw Zelfoogst Mooieweg 17 13.00 - 14.00 uur

NOVEMBER
dinsdag 7 Wandel je Fit Hooijmaat 13.30 - 15.30 uur
zaterdag 11 Stadslandbouw Zelfoogst Mooieweg 17 13.00 - 14.00 uur
maandag 15 Wijkplatformvergadering SWR 20.00 - 22.30 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 2 oktober
Zaterdag 2 oktober 2021 van 11:00 tot 14:00 uur is er weer een tweedehands kinderkledingbeurs in het gebouw van 
Evangelische	Basisschool	De	Rank,	Pythagorasstraat	9	in	Rijkerswoerd.	U	kunt	dan	(de	basis	voor)	de	herfst-	en	win-
tergarderobe van uw kind(eren) voor een prikkie bij elkaar shoppen.

Voorberhoud
Net als vorige najaar is de werkwijze aangepast aan de coronamaatregelen. De datum is nog onder voorbehoud,
want gemeente Arnhem geeft pas kort van tevoren goedkeuring. Hou dus onze website in de gaten:
https://tweedehandsbeurzen.wordpress.com.

Inschrijven als verkoper
Heeft u overtollige kinderkleding die nog helemaal goed is? Dan kunt u die via onze kinderkledingfbeurs verkopen.
Via onze website kunt u zich inschrijven als verkoper.

Toegang tot de beurs op zaterdag
We werken met (gratis) toegangskaartjes voor een tijdslot van 30 minuten. U boekt een tijdslot via onze website.
LET	OP:	maximaal	1	tijdslot	(voor	1	volwassene)	per	huishouden,	dan	kunnen	zoveel	mogelijk	gezinnen	meedoen.

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 Regio Arnhem
Arnhem-Zuid  026 389 96 96
Mr. D.U. Stikkerstraat 122 
van 17.00  tot 23.00 uur
weekend & feestdagen 8.00-23.00 u.
Arnhem-Noord  026 389 96 96 
Wagnerlaan 55 
van 23.00  tot 08.00 uur

Medsen Apotheek 
Harriët Freezerstraat 7 
van ma t/m vr 8.30 tot 17.30 uur 
026 327 11 25

SHO bloed afnemen e.d. 
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

WELZIJN OUDEREN ARNHEM (SWOA)
Slochterenweg 40, 026 327 22 66

DIERENARTS 
Mooieweg 102, 026 323 33 08
Dierenambulance
026 364 91 11 (24/7)

ACTIVITEITENCENTRA 
Activiteitencentrum Siza (ACR) 
Mr.	P.S.	Gerbrandysingel	45	
www.siza.nl, 088 378 00 83

Boerderijcafé De Hooijmaat
Marius van Beeklaan 5, 026 7 029 029
http://dehooijmaat.nl/wp/
welkom@dehooijmaat.nl

De Kemphaan
Mr.	J.M.	de	Kempenaersingel	2
06 21 86 57 57
info@tussenthuis.nl

‘t	Pluspunt	voor	55+	
Henry Dunanthof 3a
026 379 95 78 (tijdens activiteiten)

Sport- en Wijkcentrum (SWR) 
De	Pas	44,	026	327	05	23

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
Edwin Addink en Mandy Oudendag
wijkagenten-rijkerswoerd@politie.nl
Instagram @wijkagenten_rijkers-
woerd

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

Ambulant jongerenwerk 
Timo van Middendorp, 06 52 64 69 05
t.vmiddendorp@rijnstad.nl

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

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

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

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
rekening NL36 INGB 0003 4859 40
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 & Manouk Grootaarts
redactie@rijkerswoerd.net
(foto’s horizontaal aanleveren)

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

Zie voor verdere invulling 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
Edith	Peters,	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
© Wijkplatform Rijkerswoerd

De redactie behoudt zich het recht 
voor artikelen te weigeren danwel 
in te korten. Wij staan open voor 
alles, mits een afzender wordt ver-
meld.	Personen	op	een	ingezonden	
afbeelding geven hiermee toestem-
ming tot plaatsing.
Het wijkblad is een uitgave door
en voor bewoners van de
wijk Rijkerswoerd.

Wijkplatform 
Rijkerswoerd

Gratis planten
bij de 
stadsboerderijen

Bij de boerderijwinkels van 
Natuurcentrum Arnhem kunnen tot 

en met 30 september gratis planten  
worden opgehaald tegen inlevering 
van tuintegels. Zo kan je op een 
gemakkelijke manier je tuin vergroe-
nen. Een groene tuin en buurt zijn 
mooier, goed voor de biodiversiteit 
én klimaatbestendig (koeler). 
Bovendien help je Arnhem mee naar 
de overwinning in het NK Tegelwip-
pen.

Wip mee en lever maximaal 4 tegels 
in bij de boerderijwinkel van Stads-
boerderij de Korenmaat of Stadsboer-
derij	Presikhaaf	en	krijg	per	tegel	
een gratis plant*). De boerderijwin-
kels zijn geopend van dinsdag t/m 
zaterdag van 10.00 tot 16.30 uur. 
Vergeet niet de gewipte tegels met 
een voor- en nafoto aan te melden 
via www.nk-tegelwippen.nl/mee-
doen. Dan maak je maandelijks kans 
op een prijs én op de grote publieks-
prijs die in het najaar wordt uitge-
reikt. Door je project te delen via 
social media met #Arnhemwipt maak 
je bovendien kans op een Raintap 
regenton t.w.v. € 379,- van Arnhemse 
ontwerper Floris Schoonderbeek. 

Arnhemmers die op openbaar terrein 
tegels willen wippen voor het aanleg-
gen van een (buurt)tuin, plantsoenen 
of geveltuinen, kunnen voor meer 
informatie kijken op www.arnhem.nl
/groenebuurt. Meld ook bij het wip-
pen van tegels in de openbare ruimte 
de tegels aan via www.nk-tegelwip-
pen.nl. 

*) Uitgangspunt is een tegel van 30 x 
30	cm.	Je	kunt	dus	meer	tegels	inle-
veren als ze kleiner zijn en minder 
als ze groter zijn.

Natuurcentrum Arnhem
platform Arnhem Klimaatbestendig




