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Kunst in de wijk, met deze keer 
Maryam Bashari Rad, een kunstenares 
die schilderijen maakt in authentieke 
stijl.

Collecte-opbrengst 
Jerome Damey
Collecte Jerome Damey Foundation 
breng meer dan € 6.000 op.
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Opening SkatePark 
en PumpTrack

13
SkatePark en PumpTrack onder grote 
publieke belangstelling geopend.
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Kunstenaars in Rijkerswoerd

Ik ben Maryam Bashari Rad, geboren 
in Noord Iran in 1981. Op zeer jonge 

leeftijd was ik al geïnteresseerd 
in kunst en genoot daar volop van. 
Vanuit deze passie ging ik schilderen. 
Later heb ik hierin mijn eigen stijl 
kunnen ontwikkelen. Positieve ener-
gie, kracht en vrolijkheid doorgeven 
aan de kijkers van mijn schilderijen 
is waarom ik schilder. Ik geloof in 
positieve psychologie en dat energie 
als een spiegel werkt. Als je naar vre-
dige muziek luistert of je ruikt een 
lekkere geur, dan ervaar je goede 
energie.

Over mijn kunstwerken
In mijn schilderijen verwerk ik posi-
tieve gevoelens. Door ernaar te kij-
ken voel je deze energie en kracht. 
Mijn innerlijke rust en vrede geef ik 
graag via mijn schilderijen door. Ik 
kan niet de hele wereld verbeteren, 
maar met mijn schilderijen hoop ik 
de wereld van sommige mensen iets 
mooier kan maken. 
Ik heb een eigen authentieke stijl 
ontwikkeld. Dit maakt mijn schilde-
rijen anders dan andere. Door onein-
dig veel oefenen en experimenteren 
heb ik deze stijl door de jaren heen 
steeds verbeterd. Totdat ik voelde 
dat het goed was. En zo schilder ik 

nog steeds. Een 
schilderij is pas af 
als ik voel ‘dit voelt 
als een deel van 
mij’.

De onderwerpen van 
mijn schilderijen 
zijn gevarieerd. Vrij-
heid en variatie zijn 
belangrijk voor mij. 
Ik wil alles kunnen 
schilderen en mezelf niet beperken. 
Deze veelzijdigheid zie je terug in al 
mijn kunstwerken. Tegelijkertijd heb-
ben ze allemaal kenmerken die voor 
eenheid zorgen zoals ruwe structu-
ren die moeilijke momenten in het 
leven symboliseren of willekeurige 
wilde lijnen die moedig zijn en risico 
nemen. Transparante gezichten 
en lichamen die doorzicht en licht 

symboliseren en vrolijke krachtige 
en tegelijk eenvoudige kleuren die 
positieve energie en innerlijke kracht 
uitstralen.

Ik ben te vinden op internet via
www.maryambasharirad.nl en op 
Facebook en Instagram.

ED

Het gele stoeltje

Maryam
en gezichtje

Frida
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Oplossing
Op de vorige puzzel zijn 43 inzendingen binnengekomen waarvan 43 goed.

De juiste oplossing van de puzzel in het woerdje nummer 5 is:

H E T  Z O N N E T J E  I N  H U I S  Z IJ N

De winnaar is dhr. D.W. Kooij, Louis Armstronghof.

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 19 NOVEMBER 
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.

BEELDPUZZEL

De tien afbeeldingen moeten worden ingevoegd in de letters die voor het diagram staan. 
Zo ontstaat een woord. Noteer dat woord in het diagram. Gelijke cijfers in het diagram zijn gelijke 

letters. In de gele kolom staat de oplossing van deze puzzel.
Veel succes, Hetty

KAER 1 3 1  

SPINJE 2 1 3 1

POMEN 3 1

SEIEN 4 1

PPLU 5 2 2

HERFSTER 6 1 3 2 1

REGENIG 7 1 2 3

BEST 8 1 3

HONIE 9 2

MISTP 10 3 2
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Column
Pico Bello

Eerst wilden we wel, maar niet in 
Nederland. Toen wilden we wel, 

maar niet in het beoogde Frankrijk. 
Teveel regels, teveel gedoe. Dan 
toch maar in Nederland, maar dat 
weer! Dus werd het op de valreep 
Kroatië. Daar hadden we eigenlijk 
na tien jaar al afscheid van geno-
men. Sleurhut verkocht, basta. 
Maar het mooie weer lonkte en wij 
hebben ons boot….je. Het bootje 
heet niet voor niets de Piccolo. Zes 
meter lang, nauwelijks twee meter 
breed – van binnen. Dus veel kon 
niet mee. Gepland werd er dit keer 
niets, geheel tegen onze aard in. 
Onderweg was het al leuk omdat we 
besloten in onze boot te overnach-
ten. Let wel, ons vaartuig stond 
dan achter de auto op een trailer. 
Campinggasten kwamen in drommen 
langs om dit spektakel te bekijken, 
maar wij sliepen heerlijk.

Daarna drie weken op de Adriatische 
wateren gedobberd. Tijgerend over 
de schouders ’s nachts naar bed, ’s 
morgens schuifelend met de billen 
eruit, niet te snel omhoog komen, 
dan stoot je, je kop. Kleding mini-
maal aanwezig, hadden we ook niet 
nodig want elke dag was het stralend 
warm. Van haven naar haven varend, 
weet ik nu alles van aanmeren, anke-
ren, meerlijnen en zeemansknopen.

Liggend tussen riante jachten, voel-
den wij ons de koning te rijk. Op- 
en afstappen van de boot moet een 
kostelijk aanblik zijn geweest voor 
onze beter bedeelde buren, maar 
we hebben het telkens gefixt. Met 
een kontje, een schouder om op 
te leunen, via de knieën kruipend 
op de steiger, als je er maar komt. 
Waar vroeger drie weken vakantie 
voor mij op één dag leken, lijkt het 
nu of ik drie maanden ben wegge-
weest. Op m’n ouwe dag met een 
rugzak op vakantie in de vorm van 
een vaartuig.
Een mens is nooit te oud…!

Nienke Pol

Stoelyoga

Stoelyoga komt terug in Rijkers-
woerd. Stoelyoga is een laagdrem-

pelige manier om aan je conditie 
te werken en heeft tegelijk een 
positief effect op lichaam en geest. 
Het bevordert de concentratie en 
motoriek en neemt spanningen weg. 
Stoelyoga is er voor iedereen, jong of 
oud dat maakt niets uit.

Wij zijn Isabelle van Kesteren (1992) 
en Doremieke Kuijsten (1968) uit 
Rijkerswoerd. We zijn beide bevoegd 
docent en geven naast stoelyoga ook 
hatha yoga en pilates. We verzorgen 
lessen in de Sporthal Rijkerswoerd 
(De Pas 44) op 22 oktober, 12, 19 en 
26 november en 3, 10 en 17 decem-
ber. We starten om 11.15 uur met 
een les van 45 minuten, waarna we 
afsluiten met een lekkere lunch. Voor 
twee broodjes, koffie en thee wordt 
gezorgd en bij de sporthal zijn pick-
nick tafels en zitjes onder een afdak.

Als er omstandigheden zijn, zoals 
vervoer, die deelname aan de yoga 
beperken, neem dan contact met 
ons op. We kijken dan samen naar 
een passende oplossing. Er zijn ook 
mogelijkheden om stoelyoga online 
te volgen. Voor vragen of een proef-
les, bel Isabelle (06 34 21 51 48) of 
Doremieke (06 40 92 13 61).

Doremieke en Isabelle

Geniet je van het leven, maar 
zou je je graag wat fitter willen 

voelen? Kom dan in beweging met 
onze lessen GymFit Actief! Deze zijn 
geïnspireerd op turnen, martial arts 
en balsporten. Na een uitgebreide 
warming-up doen we spierversterken-
de oefeningen met een knipoog naar 
de turnsport en werken we aan een 
betere conditie. We houden rekening 
met ieders eigen niveau, maar dagen 
je daarbij wel uit om een stapje 
extra te zetten. Het laatste half uur 
wordt wekelijks anders ingevuld, 
waarbij plezier voorop staat. Dit kan 
variëren van een balsport tot trampo-
linespringen.

Voor wie: mannen en vrouwen 45+
Wanneer: dinsdagavond van 20.00 tot 
21.30 uur.
Waar: Gymzaal Kempenaersingel,
mr. J.M. de Kempenaersingel 2a.
Informatie: Mariëlle van Verseveld, 
06 44 75 67 65 of
www.gymenturnenarnhem.nl.

Kom in beweging 
met GymFit Actief

Inlooploket 
klimaatadaptie

Platform Arnhem Klimaatbesten-
dig is verbinder tussen inwoners, 

organisaties en de overheid. Ze 
maken het klimaatbestendig maken 
van onze leefomgeving makkelijk en 
behapbaar door stappenplannen, tips 
en verwijzingen naar lokale onderne-
mers. Verder staat op www.arnhem-
klimaatbestendig.nl een projectkaart 
met groene Arnhemse projecten ter 
inspiratie.

Voor vragen over het klimaatbesten-
diger maken van je huis, tuin en 
buurt kun je op woensdagmiddagen 
van 13.00 – 16.00 uur terecht bij 
Arnhem Klimaatbestendig in Molen-
plaats Sonsbeek. Wil je weten welke 
maatregelen je kunt nemen tegen 
wateroverlast, hitte en/of droogte? 
Wil je meer informatie over subsi-
diemogelijkheden of tips voor een 
klimaatbestendig tuinontwerp? Dan 
ben je hier aan het juiste adres.
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Opbrengst collecte
Jerome Damey Foundation

De jaarlijkse huis-aan-huis collecte 
door de Jerome Damey Founda-

tion in de week van 19 t/m 24 juli 
heeft een mooi bedrag opgeleverd. 
Er is ruim € 6.200,- opgehaald door 
enthousiaste vrijwilligers. Onze dank 
is groot aan hen en iedereen die gul 
heeft gegeven.

Het geld zal worden gebruikt om de 
Marja Urbachschool voor wees- en 
straatkinderen in N’Zérékoré ver-
der uit te breiden. Begin 2020 zijn 
de  eerste 4 klaslokalen in gebruik 
genomen en momenteel wordt hard 
gewerkt aan de 1e etage met nog 
eens 4 klaslokalen.

Naast de bouw van de school heeft 
de Jerome Damey Foundation ook 
een kindsponsorproject opgezet, 

waarmee je voor € 15,- per maand 
een kind naar school kan laten gaan. 
Het kind krijgt alle benodigde les-
materiaal, kleding, elke dag ontbijt, 
middageten en medische zorg. Ook 
wordt van dit bedrag een bijdrage 
geleverd aan het salaris van de leer-
krachten.

Voor meer informatie over de Jerome 
Damey Foundation, of als u geïnte-
resseerd bent om ook een kindje te 
sponsoren, kunt u contact opnemen 
via: info@jeromedamey-foundation.
nl of met Gerard Geenacker telefoon
06 36 14 80 58.

SWOA ook in 
Rijkerswoerd

De Stichting Welzijn Ouderen 
Arnhem (SWOA) wil helpen om 

mensen uit de wijk met elkaar in 
contact te brengen. Het gaat daar-
bij om activiteiten die zinvol zijn 
en leuk om te doen, om mensen te 
helpen zelfstandig te worden of te 
helpen elkaar te ontmoeten. SWOA 
richt zich daarbij op de wat oude-
re Arnhemmers (55+) in hun eigen 
buurt, maar ook een combinatie van 
jong en oud is mogelijk. SWOA brengt 
mensen met (hulp)vragen in contact 
met (vrijwillige) medewerkers die 
deze vragen kunnen en willen beant-
woorden. Indien nodig kan SWOA ook 
hulpverlening verzorgen.

SWOA helpt om individuele hulp te 
realiseren door middel van vrijwillige 
medewerkers, maar helpt ook bij het 
realiseren van groepsactiviteiten. 
Denk aan biljartavonden, wandel-
clubs, kaartbijeenkomsten, leesclubs 
en ga zo maar door.

SWOA werkt op basis van vragen uit 
de buurt en helpt ideeën waar te 
maken. Soms neemt SWOA zelf het 
initiatief om vragen en initiatieven 
op gang te brengen (zie pagina 19 
Zingcafés). In Rijkerswoerd zijn nog 
weinig van dit soort initiatieven, 
maar ook hier wil SWOA bewoners 
van 55+ helpen aan een netwerk in 
hun directe woonomgeving.

De komende maanden zullen we u 
nader laten kennismaken met SWOA. 
En heeft u al leuke ideeën? Ook die 
zijn welkom! Nu al meer weten over 
SWOA? Kijk op www.swoa.nl of bel 
026 327 22 66.

De redactie

In de vogelliteratuur lijkt deze vogel 
niet te bestaan. Volgens ‘Petersons  

Vogelgids’, een klassieker onder de 
vogelboeken, zijn zwanen ‘Reus-
achtige, witte zwemvogels’. Het al 
even gerenommeerde boekje ‘Zien 
is kennen!’ toont enkel plaatjes van 
hemels witte zwanen bij de beschrij-
vingen van wilde zwaan, kleine 
zwaan en knobbelzwaan. De prachti-
ge en immer actuele website van de 
Vogelbescherming: hetzelfde liedje. 
Toch zouden de mensen achter het 
vogelkijkscherm bij het zien van deze 
prachtige vogel best wel eens zonder 
aarzeling geroepen kunnen hebben: 
‘Kijk eens, een zwarte zwaan!’
Misschien komt dat doordat we als 
kind allemaal dat liedje hebben 
gezongen: ‘Witte zwanen, .........  
.............’

LV

Vogels in Waterrijk

68

foto: Rob Zweers

Op verzoek een eenmalig overzicht 
van de kramen bij het winkelcentrum 
in Rijkerswoerd.  (info Gem. Arnhem)
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Opening SkatePark en PumpTrack

Donderdag 30 september was het 
dan eindelijk zo ver!  

Onder grote belangstelling loste 
omstreeks 16.30 uur Jolien Dekkers 
het startschot voor de langverwachte 
opening van het SkatePark en Pump-
Track van op het Groene Plein.
 

Zij deed dat in aanwezigheid van Jan 
van Dellen, wethouder van onder 
andere Sport. Jolien is actief binnen 
het Wijkplatform Rijkerswoerd in de 
Werkgroep Veilig In de Wijk en houd-
ster van de portefeuille Groene Plein 
en Jongeren. De dag ervoor waren 
de bouwhekken al weggehaald zodat 
het park al van alle kanten toeganke-
lijk was. Die hekken waren trouwens 
geen beletsel voor de jeugd uit de 
wijk om al weken gretig gebruik te 
maken van de faciliteit.

Wij spraken met Mark Debets van 
Sportbedrijf Arnhem, één van de 
initiatiefnemers van het park. Hij 
vertelde ons dat het SkatePark en 
PumpTrack tot stand is gekomen in 
samenwerking tussen Het Sportbe-
drijf Arnhem, Rijnstad en het Team 
Leefomgeving Arnhem. Gemeente 

Arnhem / Team Leefomgeving heeft 
het grootste deel van de kosten 
bijgedragen. Verder is een subsidie 
toegekend door de Provincie Gelder-
land en Papendal en een bijdrage 
vanuit het WK BMX.
De aanleg heeft ruim een ton gekost.

Timo van Middendorp, jongerenwer-
ker van Rijnstad, voegde daar aan 
toe dat de voorbereidingen geruime 
tijd in beslag hadden genomen.

Meer dan drie jaar geleden waren er 
al op verschillende plekken in Arn-
hem gesprekken tussen bewoners en 
het Team Leefomgeving Arnhem met 
als onderwerp het realiseren van uit-
dagende speelplekken voor de jeugd. 
Er heeft in de loop van de tijd een 
ruime inventarisatie van behoeftes 
plaatsgevonden onder de verschil-
lende groepen belanghebbenden. Zo 
heeft bijvoorbeeld het Wijkplatform 
Rijkerswoerd in 2018 een enquête 
gehouden onder de bewoners van 
onze wijk en heeft gymleraar Jorik 
van de aanliggende Pieter de Jong 
School met de leerlingen ideeën en 
wensen verzameld. 

Bart Lichtenberg van Team Leefom-
geving Arnhem vertelde dat hij in 
2017 van een jeugdige enthousias-
teling een vrij gedetailleerd idee 
ontving, dat eigenlijk de basis vormt 
voor het ontwerp van een plek als 
deze. Na inventarisatie van alle 
wensen en ideeën is uiteindelijk een 
professioneel ontwerp gemaakt door 

het gespecialiseerd bedrijf Urban 
Sport. 

Het aanleggen van het SkatePark 
en de PumpTrack is uitgevoerd door 
twee verschillende bedrijven, eentje 
zelfs uit Litouwen, en is gepaard 
gegaan met veel handwerk. Het 
resultaat ziet er dan ook geweldig 
uit. Dat leert ook een rondgang onder 
de aanwezige toeschouwers en het 
grote aantal sporters. Men is vol lof 
over het initiatief en de uitvoering. 
Van jong tot oud vertelden de aan-
wezige skaters, fietsers, rollerska-
ters en stuntsteppers desgevraagd 
dolgelukkig te zijn met ‘hun’ park. 
Dat was zoals gezegd trouwens ook 
al te merken gedurende de afgelo-
pen weken. Toen de hekken er nog 
omheen stonden werd er al voortdu-
rend druk gesport.

Ook de aanwezige ouders waren 
tevreden en blij met de ontstane ont-
moetingsplek. ‘Tja, je gaat met je 
kinderen mee om te kijken en maakt 
gelijk een praatje met de andere 
ouders’, mochten we op verschillen-
de momenten noteren.

Bij de opening was de bus van De 
Blauwe Tomaat aanwezig waar vers 
fruit, smoothies en soep werden uit-
gedeeld, die gretig aftrek vonden bij 
jong en oud. Voor de dorstigen was 
fris water beschikbaar.

(vervolg op pagina 15)
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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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Naast Sportbedrijf Arnhem en 
Rijnstad gaf ook WK BMX acte de 
préséance. Er werden spectaculaire 
demonstraties gegeven door Arjan 
Ellens en Janos Baars, beide Neder-
lands kampioen op de BMX en door 
Douwe Macare, Nederlands kampioen 
skateboarden. Ook gaven deze drie 
topsporters clinics en adviezen aan 
de jonge sporters die de baan bevolk-
ten.

Timo van Middendorp vertelde dat in 
de vergelijkbare skate en dumptrack 
plek bij het Olympuscollege metin-
gen worden gedaan naar het gebruik. 

Gedurende de eerste maand werden 
daar bijvoorbeeld al 300.000 rondjes 
geteld die afgelegd werden op de 
baan. Op basis van deze metingen 
wordt vastgesteld aan welk soort 
clinics behoefte is, om die vervolgens 
te gaan organiseren. In de toekomst 
zal ook hier onderzoek gedaan 
worden naar het gebruik van beide 
tracks. Op de uitkomsten daarvan 
kunnen door WK BMX gerichte clinics 
worden gehouden.

Het park moet echt van de wijk 
worden en een vast onderdeel van de 
vrijetijdsbesteding, hoewel er toch 
nog een paar tegenstanders overble-
ven na alle voorbereidende gesprek-
ken. Men is bijvoorbeeld beducht 
voor overlast door hangjongeren.
Onder andere om die reden waren 
ook vertegenwoordigers van Pactum 
jeugd en opvoedhulp aanwezig. Deze 
organisatie is actief door heel Arn-
hem en gaat bijvoorbeeld de discus-
sie aan met jeugd op plekken waar 
zij overlast geeft. In het begin zal 
deze plek wat meer bezoek krijgen 
van jongeren die niet echt komen om 
te sporten, ook uit andere plekken 
uit Arnhem. De ervaring leert echter 
dat deze overlast na verloop van tijd 
zal verdwijnen. Ook de jongerenwer-
kers van Rijnstad leggen relaties met 
de jongeren in de buurt, dit levert 
wederzijds respect en samenwerking 
op. Wat trouwens al te zien was aan 
de interactie tussen de jongerenwer-
kers en de aanwezige jongelui.

Belangrijk aspect van Het SkatePark 
en PumpTrack is veiligheid. Een bord 

bij de oprit naar de baan, maakt 
gebruikers al attent op de verplich-
ting een helm te dragen en het drin-
gende advies ook knie- en elleboog-
bescherming te dragen. Er zijn al 
een aantal ongevalletjes geweest die 
verwondingen hebben opgeleverd.
‘Maar,’ zo wist een duidelijk doorge-
winterde skateboarder ons te verze-
keren, ‘Op de fiets naar school loop 
ik meer risico dan hierzo.’

Ondanks de kou was tot laat een 
groot actief en toekijkend publiek 
aanwezig en kunnen we spreken van 
een geslaagde middag en kijken we 
met veel plezier naar de toekomst.
Rijkerswoerd is een aanwinst rijker.

Frans Lommen

(vervolg van pagina 13)
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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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Vogels in Waterrijk

De  spanwijdte van de vogel op de 
foto is indrukwekkend en dan is 

dit exemplaar nog een ‘juveniel’, zeg 
maar een jonkie. Bij een volwassen 
vogel heeft u aan uw rolmaat van 
2 meter niet genoeg om hem in de 
breedte met gestrekte vleugels te 
kunnen opmeten. Hij vliegt met een 
trage, diepe vleugelslag, maar kan 
als hij jaagt verassend snel en wend-
baar zijn en zo maar een eend in 
vlucht slaan. De Europese populatie 
van de zeearend neemt toe dankzij 
beschermingsmaatregelen zoals de 
instelling van een netwerk van
Natura 2000 gebieden. Volwassen 
vogels hebben meestal een vast ter-
ritorium, maar jonge vogels zwerven 
rond. Exemplaren die hier worden 
waargenomen komen vaak hiernaar-
toe vanuit Duitsland, waar de popula-
tie sterk is gegroeid.
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foto: Rob Zweers

Kerstmarkt in Charles Dickens stijl

Wij hopen dit jaar op 
zondag 12 december 

van 12.00 tot 17.00 uur 
weer onze traditionele 
kerstmarkt in Charles Dic-
kens stijl bij de Steenen 
Camer te kunnen organi-
seren. De toegang tot de 
kerstmarkt is gratis. De 
kosten voor het huren van 
een 3 meter marktkraam, 
inclusief boven– en achter-
zeil, zijn € 27,-. BTV-leden 
betalen hiervoor € 24,50. 
Aanmelden voor een marktkraam kan 
via markt@btv-elderveld.nl of de 
website www.btv-elderveld.nl/for-
mulier-kraamhouders. Een whatsap-
pbericht sturen naar Willy Knelissen 
(06 54 71 51 26) of Ludo Berendsen 
(06 50 62 41 11) kan ook.

Let wel, zoals u zult begrijpen, hangt 
de organisatie van de kerstmarkt af 
van de dan geldende maatregelen 
rond het COVID-19 virus.

TheaterKids 
Kinderkoor
zoekt zangers en 
zangeressen

Als gevolg van de coronamaatrege-
len heeft TheaterKids Kinderkoor 

uit Rijkerswoerd helaas veel leden 
verloren. Nu er weer meer kan en 
er alweer diverse aanvragen voor 
optredens zijn, hebben we heel hard 
nieuwe jonge zangers en zangeressen 
nodig. Vind je het leuk om in een kin-
derkoor te zingen, meld je dan snel 
bij ons aan.

TheaterKids Kinderkoor 
026 844 57 53
theaterkids@joy-acts.nl
www.theaterkids.nl

Met muzikale groet,
Freek Verdult

Bewegen, 
ontmoeten en 
een lekker potje 
voetbal

Veel mensen sporten in teamver-
band in Nederland en dat is niet 

zomaar. Samen sporten is gezellig, 
gezond en verbroedert jong en oud. 
Wilt u blijven sporten of weer gaan 
sporten, doe dan mee met de ESA 
Oldstars Walking Football voor vrou-
wen (55+) en mannen (60+).
Met ESA Oldstars Walking Football 
blijft u sociaal actief en 
in beweging. 
Er is gelegenheid om 
tweemaal per week te 
trainen, waarbij ook de 
derde helft niet hoeft te 
worden vergeten.

Geeft u op via onze site 
www.esa-rijkerswoerd.
nl of neem voor meer 
informatie contact op 
met Dick van Kleef, 
coördinator ESA Walking 
Football via  e-mail: 
accommodatie@esa-rij-
kerswoerd.nl.

Dick van Kleef
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OPENINGS
AANBIEDING

XL ZAK KIBBELING
€ 10,00

5 HOLLANDSE 
NIEUWE
€ 10,00

GEROOKTE
MAKREEL

€ 3,50
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Vrijwilligers voor 
de boerderijwinkel

In Rijkerswoerd ligt Stadsboerderij 
de Korenmaat. Bij de stadsboerderij 

is een boerderijwinkel waar bewo-
ners van Arnhem lokaal eten kunnen 
kopen en duurzaam kunnen winkelen.

Wij zijn voor de boerderijwinkel 
op zoek naar vrijwilligers die één 
dagdeel per week en af en toe een 
dagdeel in het weekend zelfstandig 
in de winkel kunnen werken.
Liefhebbers kunnen zich opgeven bij  
hanneke.busscher@natuurcentrum-
arnhem.nl.

Voor meer informatie zie: https://
www.natuurcentrumarnhem.nl/vaca-
tures/vrijwilligers-boerderijwinkel.

Zingcafés!
Zing je mee?

Na een lange tijd met veel thuis 
zitten is het tijd voor wat blij-

heid en nieuwe mensen ontmoeten. 
Daarom organiseert SWOA in samen-
werking met Stadscompagnie nieuwe, 
gezellige wijkkoren onder de naam 
Zingcafés. Wekelijks zingplezier voor 
iedereen!
Iedereen knapt op van samen zingen.
De effecten van zingen zijn algemeen 
bekend: het verhoogt je geluksge-
voel, is gezond én vermindert stress 
en pijn. Maar het is vooral heel leuk 
om te doen! Op verschillende locaties 
in Arnhem bieden wij jou de moge-
lijkheid om mee te zingen.
Iedereen is van harte welkom om 
mee te doen met de zingcafés. Onder 
leiding van Adriana Jens van de 
Stadscompagnie leer je spelenderwijs 
allerlei liedjes in een gezellige en 
ontspannen sfeer. En er is aandacht 
voor hoe je kunt zingen. Want ieder-
een kan zingen, ook al denk je zelf 
van niet. We zingen van alles wat, 
voor elk wat wils met ruimte voor 
persoonlijke favorieten. In de zingca-
fés draait het om gezellige ontmoe-
tingen en zingplezier voor iedereen.

Waar en wanneer kun je meedoen?
Arnhem-Zuid:
Zingcafé Kronenburg/Vredenburg
De Petersborg, Slochterenweg 40
Elke vrijdagmiddag van 14.00 - 16.00 
uur, Inloop: 13.30 - 14.00 uur

Aanmelden en kosten
Deelnemen kan op twee manieren:
• Je kunt gewoon eens meedoen bij 

één van de zingcafés en per keer 
betalen. Kosten: € 2,50 per keer of

 € 1,60 met Gelrepas.
• Je wordt lid, zodat je ook kunt 

meedoen met andere Stadscom-
pagnie activiteiten.

  Kosten: € 10,- per maand of
  € 6,50 met Gelrepas.
Aanmelden bij de Stadscompagnie 
kan via https://stadscompagnie.nl/
aanmelden.
Meer informatie?
Neem contact op met Stadscom-
pagnie via  06 44 21 61 96 of info@
stadscompagnie.nl.

Steunouders en Steunopa’s en oma’s 
gezocht in Arnhem-Zuid!

Halverwege 2020 is het project 
‘Steunouder’ succesvol gestart in

Arnhem. Steunouders zijn vrijwilli-
gers, het zijn volwassenen die kinde-
ren één of twee dagdelen per week 
een gastvrij thuis bieden en zo een 
steuntje in de rug geven aan ouders 
die wat extra hulp kunnen gebruiken.
Afgelopen jaar zijn al vele gezinnen 
gekoppeld aan een steun(groot-)
ouder. Ook in Arnhem-Zuid zijn er 
veel gezinnen aangemeld. Om die 
reden zoeken we nu in Arnhem-Zuid 
mensen die steun(groot-)ouder willen 
worden. Ook vanuit een andere wijk 
ben je van harte uitgenodigd om je 
aan te melden! 

Een steun(groot-)ouder geeft een 
vertrouwde plek aan het kind, een 
plek waar het welkom is en plezier 
beleeft en biedt daarmee steun aan 
de eigen ouder(s) van het kind.
Een steun(groot-)ouder vindt het fijn  
iemand te helpen en beleeft plezier 
aan de omgang met kinderen. 

Wij zoeken Steunouders!
Het is een dankbare taak omdat je 
van onschatbare waarde kunt zijn 
voor ouders en hun kind. Het is han-
dig als je flexibel bent en makkelijk 

communiceert. Spreekt dit je aan, 
laat het ons weten! Voel jij er wat 
voor steun(groot-)ouder te worden? 
Voordat je begint is er een kennisma-
kingstraject met een training boor-
devol tips en handvatten. En in het 
hele traject blijft een coördinator 
beschikbaar om op terug te vallen bij 
vragen of problemen. De coördina-
tor matcht vraag en aanbod zorg-
vuldig, zodat steun- en vraagouder 
goed bij elkaar passen. Daarna is er 
altijd eerst een wenperiode waarin 
iedereen elkaar leert kennen en het 
vertrouwen kan groeien.

Meer info of contact?
Nieuwsgierig of Steunouder iets voor 
jou is? Kijk op www.steunouder.nl/
arnhem of www.meegeldersepoort.
nl/steunouder voor meer informatie. 
Bel of mail ons als je vragen hebt: 
gezinsondersteuning@steunouder.nl.
Desiree Bolder, coördinator Steunou-
der Arnhem: 06 10 01 02 76
Stance Venderbosch, coördinator 
Steunouder Arnhem: 06 10 01 03 48
Meer informatie over MEE Gelderse 
Poort kun je vinden op: www.meegel-
dersepoort.nl.
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Activiteitenkalender
Elke dinsdag  GymFit Actief 45+ Kemphaan 20.00 - 21.30 uur

NOVEMBER
dinsdag 2 Wandel je Fit Hooijmaat 13.30 - 15.30 uur
maandag 15 Wijkplatformvergadering SWR 20.00 - 22.30 uur
dinsdag 16 Wandel je Fit Hooijmaat 13.30 - 15.30 uur
zaterdag 20 Tweedehands Speelgoedbeurs EBdR 15.00 uur
vrijdag 26 Kinderdisco 6-11 jaar, kosten € 1,- Kemphaan 19.00 - 21.00 uur

DECEMBER
dinsdag 14 Wandel je Fit Hooijmaat 13.30 - 15.30 uur
vrijdag 17 Gezamenlijke disco 6+, kosten € 1,- Kemphaan 19.00 - 21.00 uur
maandag 20 Wijkplatformvergadering SWR 20.00 - 22.30 uur
dinsdag 28 Wandel je Fit Hooijmaat 13.30 - 15.30 uur

JANUARI
dinsdag 10 Wandel je Fit Hooijmaat 13.30 - 15.30 uur
dinsdag 25 Wandel je Fit Hooijmaat 13.30 - 15.30 uur
vrijdag 28 Tienerdisco 9+, kosten € 1,- Kemphaan 19.00 - 21.00 uur

EBdR = Evangelische Basisschool de Rank, Pythagorasstraat 9. 
Korenmaat = Stadsboederij De Korenmaat, Marius van Beeklaan 5, 026 702 90 00.
Rijkershof = Flat Rijkershof, Otis Reddingplein.
WCR = Winkelcentrum Rijkerswoerd, Op het Toneel e.o.
Voor de overige adressen zie volgende pagina (Servicepagina Rijkerswoerd bij Activiteitencentra).

Tweedehands Speelgoedbeurs
Na een geslaagde corona-proof kinderkledingbeurs in oktober is op zaterdag 20 

november 2021 de eerste corona-proof speelgoedbeurs. Ook deze beurs is in de 
aula van basisschool De Rank aan de Pythagorasstraat 9 in Rijkerswoerd.
Inschrijven verkopers
Heb je speelgoed, (bord)spellen, puzzels of kinderkamerspullen liggen die je niet 
meer gebruikt, maar nog helemaal schoon, heel en compleet zijn? Meld je dan aan als verkoper! We werken volgens 
het consignatiesysteem: wij verkopen de door jou geprijsde artikelen tegen inhouding van 15% van de verkoopprijs – 
daarvan betalen we de zaalhuur en materialen. De inschrijving start 20 oktober via onze website.
Wat kun je (ver)kopen?
Onze vrijwilligers stallen alles soort bij soort uit: puzzels, bouwspeelgoed, poppen, (bord)spellen, knutsel/crea-spul-
llen, kinderboeken, elektronisch speelgoed, buitenspeelgoed, verkleedkleren, kinderkamerspullen. Zo vinden kopers 
snel wat ze zoeken!
Gratis toegangskaartjes
Wil je komen kopen? Boek dan vooraf een gratis toegangskaartje voor een 30-minuten tijdslot. Afhankelijk van de 
coronamaatregelen laten we een maximum aantal bezoekers tegelijk naar binnen. Zo kun je relaxt shoppen.

https://tweedehandsbeurzen.wordpress.com                                                                                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
Petra Willemsen
verkeersveiligheid en parkeren
vidw@rijkerswoerd.net
petra@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
Nienke Pol, 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

Vogels in Waterrijk

Als u deze vogel te zien krijgt, 
is het waarschijnlijk in dezelf-

de houding als die van de vogel op 
deze foto: horizontaal vliegend of 
‘biddend’, enkele meters boven het 
oppervlak van een watergang, vlak 
voordat hij zich in het water stort 
om daar een visje te verschalken. 
Behalve met vis voedt hij zich ook 
met kikkers, regenwormen en insec-
ten, die hij vangt tijdens de vlucht. 
In deze tijd van het jaar vertoeft de 
zwarte stern in West-Afrika. In het 
voorjaar krijgt u hem misschien te 
zien in Waterrijk, maar de eerlijk-
heid gebiedt te zeggen dat u in de 
Ooijpolder meer kans hebt hem te 
spotten. Natuurliefhebbers uit Nijme-
gen hebben daar namelijk nestvlotjes 
geplaatst op het water van de Oude 
Waal.
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Het proefproject Mooi Voedsel 
Natuurlijk dat we samen met 

Natuurcentrum Arnhem, basisschool 
de Horizon en Voedselbank Arnhem 
was een groot succes. De kinderen 
waren heel enthousiast en hebben 
veel geleerd in de vijf lessen. Ze 
gingen samen met onze vrijwilligers 
aan de slag op het land en brachten 
ook een bezoek aan de voedselbank. 
In de laatste les gingen ze koken met 
hun zelf geoogste groenten, onder 
begeleiding van een professionele 
kok. Onze vrijwilliger Michaël Bakker 
maakte prachtige foto’s. Op onze 
website www.stadslandbouwmooie-
weg.nl/lesproject is hiervan een 
fototerugblik te vinden.

Meer informatie over het project 
vind je op de webpagina www.
natuurcentrumarnhem.nl/projec-

ten/mooi-voedsel-natuurlijk van 
Natuurcentrum Arnhem.

Mooi Voedsel 
Natuurlijk




