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In dit nummer...

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

Timo, ambulant 
jongerenwerker
In een interview geeft Timo aan waar 
zijn werk zoal uit bestaat en welke 
ervaringen hij tot nu toe al in
Rijkerswoerd heeft opgedaan.

5

Ook dit jaar kan iedereen weer mee-
doen aan de Rijkerswoerdse Avond-
vierdaagse van 11 tot en met 14 juni  
met nieuwe routes.

Avondvierdaagse 
in Rijkerswoerd

7

Huisjes op Pitch & 
Putt-terrein
Komen er recreatieve woningen op 
het oude Pitch & Putt-terrein bij de 
Rijkerswoerdse Plassen?
Er moeten nog wel enkele hordes 
genomen worden.

17
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Interview met Timo van Middendorp

Timo is de ambulant jongerenwer-
ker voor onder andere Rijkers-

woerd. Hij is heel gedreven en heeft 
echt een hart voor de jongeren. 
Hij werkt voor Welzijnsorganisatie 
Rijnstad in de wijken Rijkerswoerd, 
Vredenburg en Kronenburg. Ambulant 
betekent dat hij het jongerenwerk 
uitvoert zonder daarbij gebruik te 
maken van een eigen pand.

Timo maakt gebruik van informatie-
punten, fietst heel vaak door de wijk 
en gaat met jongeren in gesprek. Zijn 
doelgroep zijn jongeren in de leef-
tijd van 13 tot 23 jaar. In die leeftijd 
krijgen alle jongeren te maken met 
het zogenaamde puberbrein. Wij 
verwachten dan al heel veel van 
ze, terwijl zij nog met heel andere 
dingen bezig zijn en zich nog verder 
moeten ontwikkelen. Ze zijn op zoek 
naar een eigen plek, letterlijk en 
figuurlijk.

Op straat zien we meer jongens dan 
meisjes. Jongens zijn op die leeftijd 
wat meer naar buiten gericht. Timo 
gaat met ze in gesprek. En zoekt naar 
mogelijkheden om kwetsbare jonge-
ren te ondersteunen, om overlast te 
beperken en participatie te stimule-
ren. Dit door jongeren bijvoorbeeld 
warm te laten lopen voor sport. 
‘Sporten zorgt voor verbinding’, zegt 
hij. Er wordt veel gevoetbald. Als er 
geen voetbal is kan een van de jon-
gens een bal halen bij de Madser. En 
dat doen ze ook regelmatig.

Timo probeert een vertrouwensre-
latie op te bouwen. Als een jongere 
weer begonnen is met een opleiding 
of werk geeft dat veel voldoening. 
Hij geeft ook coaching om ze op weg 
te helpen. Timo bemerkt een bepaal-
de argwaan van de jongeren naar 
volwassenen en andersom. Jammer, 
want een groep jongeren zorgt niet 
bij voorbaat al voor overlast. Als er 
incidenten zijn kan iedereen contact 

met hem opnemen.
Er zijn drie ambulante jongerenwer-
kers voor Arnhem-Zuid. Eens in de 
drie maanden hebben ze overleg met 
elkaar om te horen hoe het gaat en 
wat er wel en niet lukt. Ook worden 
stedelijke ontwikkelingen onder de 
Arnhemse jeugd besproken.

Timo noemt twee voorbeelden van 
participatie in een project: ‘Toen 
bloemist Stoter in het verbouwd 
winkelcentrum het oude pand moest 
strippen hebben we jongeren kunnen 
inzetten voor de sloopwerkzaam-
heden. Daarin konden ze energie 
kwijt en uiteraard kregen ze er een 
beloning voor. Resultaat hiervan: 
onderlinge herkenbaarheid tussen 
ondernemer en jeugd. Daarnaast 
hebben jongeren kunnen oefenen 
met onderhandelen.

Nog een voorbeeld van jongeren 
met elkaar in contact brengen is 
het project Streets geweest. In de 

zomervakantie zijn de sporthallen 
en -velden gesloten. In drie wijken 
werd een playground aangewezen 
om te voetballen met een groep 18+ 
jeugd. In totaal hebben 30 jongeren, 
die niet direct mee kunnen draaien 
bij een reguliere voetbalvereniging, 
gebruik gemaakt van deze activiteit. 
Niet alleen was er aandacht voor het 
vergroten van de sociale cohesie, ook 
werd van de jeugd verwacht dat zij 
zelf de verantwoordelijkheid gingen 
nemen voor de activiteiten. Het liep 
heel goed en er ontstaan dan ook 
weer nieuwe vriendschappen.’

Het tiener- en jongerenwerk opent 
iedere woensdagmiddag de deuren 
van de Kemphaan. Hier worden acti-
viteiten aangeboden die onder ande-
re gericht zijn op het hebben van een 
positief zelfbeeld voor jongens en 
meisjes tussen 9 en 14 jaar.

Op mijn vraag over overlast tijdens 
Oud en Nieuw geeft Timo aan dat 
het in Rijkerswoerd relatief rustig is 
geweest. Ook op het winkelcentrum 
zijn er sinds de verbouwing nauwe-
lijks incidenten.

Hij stelt met nadruk dat hij altijd 
open staat voor vragen en ideeën: 
Timo van Middendorp is te bereiken 
op telefoonnummer 06 52 64 69 05 en 
e-mail t.vmiddendorp@rijnstad.nl.

ED
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Avondvierdaagse in Rijkerswoerd

Van dinsdag 11 tot en met vrijdag 
14 juni zal de 21e avondvierdaag-

se in Rijkerswoerd worden gelopen. 
Dit jaar met geheel vernieuwde rou-
tes. De afstand is ook dit jaar weer 
ongeveer 5 kilometer per avond. De 
routes zijn bijna geheel rolstoelvrien-
delijk. Alleen op dag 1 en dag 4 is 
een klein stukje van de route onge-
schikt voor rolstoelers; daarom is 
voor deze beide dagen voor rolstoel-
gebruikers een kleine omleidingsrou-
te beschikbaar. Vraag ernaar bij het 
startbureau. 
 
Start en finish
De dagelijkse start- en finishlocatie is 
op het sport- en wijkcentrum aan de 
Pas 44. De starttijd is iedere avond 
tussen 18.15 en 18.45 uur. Uiterste 
tijdstip van afmelden is 20.30 uur. 
EHBO is op de start- en finishlocatie 
en op de routes aanwezig. Drukke 
kruispunten worden door verkeersre-
gelaars beveiligd.

Intocht
In tegenstelling tot eerdere berichten 
zal de intocht op vrijdagavond, met 
muziek van muziekvereniging
‘Concordia’ uit Driel voorop, om 
19.15 uur starten vanaf de play-
ground achter het winkelcentrum bij 
het scholencomplex.
  
Routes
De routes zijn gemarkeerd door mid-
del van rood-witte linten aan lan-
taarnpalen, bomen, verkeersborden 
enz. Tevens staan de plattegronden 
van de routes op de Facebookpagi-
na Rijkerswoerd Arnhem en op de 
website www.rijkerswoerd.info. Deze 
plattegronden kunt u desgewenst 
downloaden en/of uitprinten voor 
onderweg.
 
Kosten 
De inschrijfkosten bedragen voor 
individuele lopers met medaille
€ 3,50. Zonder medaille betalen zij 
€ 2,50. Leden van de wijkvereniging 
krijgen op vertoon van hun lidmaat-
schapskaart € 1,00 korting. Wan-
delaars die in groepsverband lopen 
(scholen, verenigingen of instellin-
gen) betalen € 3,00 inclusief medaille 
en € 2,50 zonder medaille.
 
Startkaarten
Startkaarten voor individuele wande-
laars zijn in de voorverkoop ver-

krijgbaar vanaf zaterdag 1 juni bij 
Slijterij ‘Bij van Kleef’ in het winkel-
centrum Rijkerswoerd. Op dinsdag 11 
juni zijn startkaarten vanaf 18.00 uur 
te koop bij het startbureau. Groepen 
kunnen zich vooraf aanmelden bij 
Peter Plant.
 
Bij slecht weer
Bij (verwachting van) extreem 
slechte weersomstandigheden zal de 
organisatie via www.rijkerswoerd.
info laten weten of de wandeling 
voor de avond doorgaat of dat we 
hem moeten afgelasten.
 
Hulp gevraagd
Om deze avondvierdaagse weer suc-
cesvol te laten verlopen zijn wij nog 
op zoek naar nieuwe vrijwilligers, 
die op één of meerdere avonden ons 
willen helpen, als verkeersregelaar, 

controleur of in een andere functie 
op de routes.
 
Verdere informatie en aanmelding 
van groepen of vrijwilligers bij:
Peter Plant, peterplant@hetnet.nl of 
via tel. nr. 06 83 21 77 20.



- 8 - het woerdje

Oplossing
Op de vorige puzzel zijn 39 inzendingen binnengekomen waarvan 39 goed.

De juiste oplossing van de puzzel in het woerdje nummer 2 is:

IN HET VOORJAAR LENGEN DE DAGEN

De winnaar is mevr. R. van Megen, Anna Blamanstraat.

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.

U kunt de oplossing van de puzzel uiterlijk VRIJDAG 7 JUNI inleveren in 
de groene bus van de wijkvereniging in de Coop rechts van de ingang of 

sturen naar redactiehetwoerdje@live.nl.

Vergeet niet uw naam en adres te vermelden!

Uit de juiste inzendingen wordt een winnaar getrokken die een VVV-cadeau-
kaart krijgt. Bij 50 of meer goede inzendingen worden twee cadeaukaarten 
ter beschikking gesteld.

Inleveren

1
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4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Vereniging Atelier ’t Duifje bestaat 
12,5 jaar en dat gaat gevierd wor-

den met een Open Dag op zaterdag 
18 mei. Atelier ’t Duifje streek eind 
2006 neer op de zolder van boerderij 
’t Duifje. Bijna 10 jaar later ver-
huisde de vereniging naar de huidige 
locatie: het nieuwe ateliercomplex 
in de voormalige kapschuur van de 
boerderij. Een eigen atelier, een 
droom ging in vervulling! Het ate-
lier ging vaker open, de activiteiten 
breidden zich uit, er kwamen steeds 
meer mensen die op zoek waren naar 
vrije creativiteit, naar ontspanning, 
naar contact en gezelligheid. Het 
atelier bloeit als nooit tevoren!

Enkele leden aan het woord:
Liesbeth, lid sinds 2015: ‘In het oude 
pand was geen daglicht en het was er 
rommelig; nu hebben we een prachti-
ge eigen ruimte. We hebben verschil-
lende nieuwe leden met ook andere 
hobby’s dan klei en schilderen, zoals 
macramé, glasfusie en mozaïek.’

Lukas is creatief sinds het nieuwe 
atelier geopend werd. ‘Atelier ’t 
Duifje betekent heel veel voor mij; 
meer dan ik ooit had gedacht. Ik vind 
het heel fijn en inspirerend om
wekelijks op dinsdagmiddag met 
andere amateurkunstenaars creatief 
bezig te zijn. Aan mijn kleurrijk leven 
is een nieuwe kleur toegevoegd!’

Ook keramiste Rina, al bijna 8 jaar 
lid, is nog steeds enthousiast: ‘Bij het 
Duifje vind ik alle mogelijkheden om 
keramiek te maken. Welke andere 
leden er zijn is altijd een verrassing, 
ze zijn allemaal anders, maar geven 
elkaar de ruimte.’

Tijdens de Open Dag op zaterdag 18 
mei zijn er van 12.00 tot 17.00 uur 
allerlei activiteiten in en om het 
atelier. Een spannende Raku stook, 
expositie van verschillende
(gezamenlijke) kunstwerken,
demonstraties van diverse technieken 
én bezoekers mogen ook zelf creatief 
aan de slag. Atelier ’t Duifje vind je 
aan de Oude Huissenseweg 4b, achter 
de boerderij.
Kijk op: www.ateliertduifje.nl of 
bezoek onze Facebookpagina.

Letty Groenen, 
info@ateliertduifje.nl

Atelier ‘t Duifje 
12,5 jaar!
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Doorloper

In deze puzzel worden de in te vullen woorden achter elkaar ingevuld. Het eind van ieder woord 
wordt aangegeven met een verticale streep in de horizontale omschrijvingen en met een hori-

zontale streep  voor de verticale omschrijvingen. Let op: de ij kan aaneengeschreven én als i en j 
voorkomen. Alle letters in de gele vakjes achter elkaar gezet (van  links naar rechts en van boven 
naar beneden), vormen de oplossing van de puzzel.

Veel succes, Hetty

HORIZONTAAL
 1. insect – seizoen – muzieknoot
 2. ingang - artificiële intelligentie (afk.) – kloosterleerling 
 3. roem – kattig – waarachtig 
 4. plaats in Texas – jong schaap – overdekte gang
 5. groot hertensoort – vedette – tam – plaksel 
 6. hardlopers – onlangs – Vrije universiteit (afk.) 
 7. uitgestorven diersoort – harde trap tegen een bal – maak tam! – groente 
 8. indien –  voorbeeld (afk.) – snel (muziek) – plaats 
 9. oud oorlogsschip – foetsie – verlaagde toon – even (informeel) 
10.  vanwege –  jongensnaam – topkok – inwoner van Denemarken
11.  inmiddels – Rivier in Schotland  –  oppervlaktemaat  –   Engels graafschap 
12.  kameelachtig dier uit Zuid-Amerika – daar  – voltallig vergaderend 
13.  apparaat om te reanimeren – inwoonster van Ghana – congresgebouw in Amsterdam – bewusteloos geslagen
14.  doorzichtig, glibberig zeedier – mannetjeshaas – stil!
15.  grote afgeronde schop – onder andere (afk.) – eveneens – beddengoed 
16.  op het podium vertonen – delen van de voet – werkwoordsvorm van zijn 
17.  bekaf – boerderijgrond – beweging van water – meisjesnaam 
18.  bijwoord – bevel – gat in een vestingmuur – om die reden
19.  spoor (Engels) – stier – schipper – openbare bibliotheek
20.  rivier in Gelderland – autokenteken van Litouwen – plus – troefkaart – papegaai

VERTICAAL
 1. tweede zondag in mei – fabelachtig monster – vaartuig – eb en vloed 
 2. plaats in Gelderland – reeds – en omstreken (afk.) – deel van een bureau – sufferds
 3. Europees land – reddingsboot – aanwijzend voornaamwoord – afgelegen – spil 
 4. boerenpaard – nomen nescio (afk.) – niet ’s nachts – briefaanhef (Latijn) – losbandig feest
 5. vogelproduct – dichterbij – bout met spiraalgroef – alles (Engels)
 6. Verenigde Naties (afk.) - verbrandingsrest – zwarte lekkernij – zandplaat – water in Drenthe – wereld, globe  
 7. gladmaken – lidwoord – middelbaar onderwijs (afk.) – aanvankelijk,  in het begin
 8. Nederlandse actiegroep, actief van 1984 tot 1993 – gevleugeld insect – plechtigheid – derde persoon meervoud
 9. abonnement – Duitse mousserende wijn – Nederlandse Spoorwegen (afk.) – voegwoord
10.  raadsel – film van Spielberg – roem – deel van het oor – aanvoeren 
11.  taai snoepgoed – dampkring – vermoeden 
12.  televisie (afk.) – ieder – haast – rijksdaalder – effen 
13.  begin van nieuw leven – beker, cup – hooghartige houding – verbindingswoord – daarna 
14.  auteur – Mythologische vogel – nikkel (afk.) – niet tegen 
15.  een beetje – havenstad in Noord-Holland – gevoel van eigenwaarde -  Braziliaanse dans

En de oplossing is:
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dames en heren
knippen

€ 18

Kapsalon Knip it
Alleen op afspraak,

dus geen wach�  jden!

Voor informa� e neem eens een kijkje op
WWW.SALONKNIPIT.NL
of volg de salon op        en 

Joyce - Platohof 16 - 06 41 69 94 83
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Column
Zeur niet

Nieuw: Schep- 
yoghurt, zie ik 

op het billboard 
in het bushokje. 
Schepyoghurt? We hebben toch al 
alle soorten yoghurt? Arme papa, 
denk ik meteen! Mijn ouders zijn 
82 jaar en wonen zelfstandig. Mijn 
moeder onderging deze winter een 
ingrijpende operatie, mijn vader 
werd daarmee haar mantelzorger. 
Een hele klus, haar verzorgen en 
begeleiden, maar ook de huishou-
ding runnen, bezoek ontvangen en 
boodschappen doen.

Eerst was mijn moeder te ziek om 
zich ergens mee te bemoeien, maar 
toen ze aan de beterende hand was, 
wilde ze graag dat de zaken gingen, 
zoals zij gewend was. Mijn vader 
werd met een boodschappenlijstje 
het dorp in gestuurd en kwam terug 
met de boodschappen.

Is het fijngesneden andijvie, vroeg 
mijn moeder? En is de rookworst 
wel mager? Zijn de appels uit de 
reclame en is het brood vol liefde 
en passie? Mijn vader stond daar, 
met zijn boodschappentas en keek 
haar aan. Ik zag de moed in zijn 
schoenen zakken. Er stonden toch 
andijvie, rookworst, appels en 
brood op het lijstje. Nou dan. Ik 
voelde de boosheid van mijn vader 
per product oplopen! Met een diepe 
zucht vertrok hij naar de keuken.

Misschien mag ik het niet zo zeggen, 
maar het is toch niet te doen voor 
een man. De keuze is reuze, de 
verwarring des te meer. Een beetje 
boodschappen doen is een ware 
expeditie, veel te kiezen voor de 
fijnproevers en de kritische con-
sument. Maar voor Anton (82) uit 
Dalfsen, is een brood een brood en 
zit andijvie aan een krop. Dames, 
verplaats je in deze gedachte, dus 
mam, zeur niet! Jouw tijd komt wel 
weer!

Edith Peters

Om zeker te zijn dat
wijkbewoners het wijkblad krijgen,

zoeken we bezorgers voor
wijkblad Het Woerdje!

Er wordt een vergoeding
voor de bezorging gegeven.

Belangstellenden kunnen zich
melden bij de familie Vis,

 tel. 026 327 19 09.

Gezocht!!!
Bezorgers voor 
Het Woerdje

Gospel Rhythm: 
bijzonder 
gospelconsert

Ons Gospelkoor ‘Desire’ bestaat 
dit jaar 30 jaar. Wij willen dit 

niet ongemerkt voorbij laten gaan.  
Daarom is een Projectkoor gefor-
meerd: het bestaande koor is tijde-
lijk uitgebreid met extra mensen, 
zodat het koor nu uit circa 60 zangers 
en zangeressen bestaat. Sinds half 
januari wordt door deze groep onder 
leiding van Bert Weijdema enthousi-
ast gerepeteerd in het sportcentrum 
in Rijkerswoerd.

De term gospelmuziek is ontstaan in 
de jaren ‘20 in Amerika. In de tijd 
van de slavernij was het de zwarte 
slaven niet toegestaan om te pra-
ten, maar zingen mocht men wel. 
Zo ontstonden liederen van hoop en 
bemoediging om het zware leven vol 
te houden. Deze spirituals werden 
later weer verrijkt door ritmische 
invloeden uit de blues en de vroege 
jazzmuziek.
In ons concert leggen we de nadruk 
op de link met Afrika: naast gospels 
zingen we ook enkele Afrikaanse 
liederen en een deel van de liederen 
wordt begeleid door o.m. percussie.

In het weekend van 15 en 16 juni 
vinden twee concerten plaats: op 
zaterdagavond 15 juni om 20 uur en 
op zondagmiddag 16 juni om 14:30 
uur. Het optreden is in de Diacones-
senkerk aan de Izaäk Evertslaan 11 in 
Arnhem. Kaartjes in de voorverkoop 
kosten € 12,50 (aan de kassa € 15-). 
Bestellen kan online op https://
gospelkoordesire.nl/
projectkoor-gospel-rhythm/.

Stoepranden 
ouderwets of 
superleuk?

Wie ging er in zijn of haar jeugd 
niet een keer stoepranden. 

Gewoon op straat, na school, met je 
vriendjes. Het klinkt als iets uit ver-
vlogen tijden, maar niets is minder 
waar. Sinds vorig jaar is er zelfs een 
Nederlands Kampioenschap Stoepran-
den, opgezet door Jantje Beton.

Stoepranden is een oud-Hollands 
spelletje, maar dan in een nieuw 
jasje. Iedereen kan meedoen, jong 
en oud. Het spreekt ook kinderen aan 
die bijvoorbeeld minder goed zijn in 
teamsporten, maar wel goed kunnen 
mikken. Het leuke aan dit kampioen-
schap stoepranden is dat het eigen-
lijk een toernooi zonder vast team is. 
Je doet gewoon mee als je zin hebt. 
Het gaat vooral om plezier maken en 
samen lekker buiten spelen. En als 
je de beste bent dan mag je naar de 
finale.

Doe mee aan de voorrondes
van het NK in Arnhem
In april zijn de Arnhemse toernooi-
en in de diverse wijken al van start 
gegaan, maar je kunt nog terecht op: 
29 mei – Playground Thialf,
11 juni - Playground Rijkerswoerd,
12 juni - De Hobbit,
19 juni - Buurtcentrum De Oosthof,
4 september - Playground
de Rommelkist en
11 september - MFC Klarendal.

Je hoeft je niet van tevoren op te 
geven. Kom gewoon naar de locatie 
als je zin hebt om te stoepranden. De 
Arnhemse finale is dit jaar op zondag 
15 september, tijdens de Bridge to 
Bridge, op de markt. De winnaars 
gaan een week later met de bus naar 
de landelijke finale in Amersfoort. 
Misschien ben jij dat wel!
Kijk voor meer informatie op
www.sportinarnhem.nl.

Mascha Geurts,
Opbouwwerker Rijkerswoerd

Voor nadere informatie kunt u mailen 
naar Projectkoor@gospelkoordesire.
nl of bellen naar Angelique Schlief, 
tel. 06 55 72 30 60, of Leo van der 
Drift, tel. 06 27 06 01 53.
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Stichting Leergeld ook actief in 
Rijkerswoerd

In Nederland leeft één 
op de negen kinderen 

in armoede. Ook in Rij-
kerswoerd heerst deze 
problematiek, vaak ver-
borgen achter de voordeur. 
Deze kinderen kunnen om 
financiële redenen niet 
meedoen aan activiteiten 
die voor hun leeftijdsge-
nootjes heel normaal zijn. 
Ze staan vaak letterlijk 
aan de zijlijn. Stichting 
Leergeld wil deze kinderen 
weer mee laten doen! Ook 
in Rijkerswoerd heeft deze 
stichting als missie het voorkomen 
van sociale uitsluiting van kinderen 
uit gezinnen met minimale financiële 
middelen. We hebben het dan over 
gezinnen met een inkomen tot 120% 
van de bijstandsnorm, maar ook over 
gezinnen met een hoger inkomen 
waar schuldenproblematiek speelt.

Kansen bieden
Stichting Leergeld biedt kansen aan 
kinderen in de leeftijd van 4 t/m 17 
jaar om te kunnen deelnemen aan 
binnen- en buitenschoolse activi-
teiten. Hierdoor kunnen ook deze 
kinderen hun sociale vaardigheden en 
kennis optimaal ontwikkelen en later 
als volwassenen volwaardig participe-
ren in de samenleving. Het motto van 
Stichting Leergeld is: Alle kinderen 
mogen meedoen, want nu meedoen 
is straks meetellen. De stichting kan 
helpen door het verstrekken van 
bijvoorbeeld een laptop of compu-
ter die nodig is voor het maken van 

schoolopdrachten en huiswerk. Of 
door het beschikbaar stellen van een 
goede tweedehands fiets als school 
of sportcentrum net wat verder van 
huis liggen. Ondersteuning door een 
bijdrage in de kosten voor sportkle-
ding of het verplichte schoolreisje is 
ook mogelijk.

Tijdens een huisbezoek wordt bespro-
ken waar behoefte aan is. Wanneer 
vragen niet door de Stichting Leer-
geld kunnen worden beantwoord, 
verwijzen wij naar andere organisa-
ties.
Heb je als ouder of verzorger vragen 
hierover, neem dan gerust contact 
met ons op. Aanmelden kan telefo-
nisch op 026 445 55 72 op dinsdag 
t/m donderdag tussen 9.00 en 13.00 
uur of op de website www.-
leergeldarnhem.nl.

Stichting Leergeld

Cursus Uitkomen 
met inkomen

Vogels in Waterrijk

Je zou het niet denken als je zijn 
naam hoort, maar de bergeend 

komt vooral in vlakke kustgebieden 
voor. Gelukkig voor ons trekt hij 
steeds verder het binnenland in en 
vinden we hem ook langs de grote 
rivieren en in slikrijke gebieden zoals 
ons Waterrijk.

LV
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Wilt u overzicht over uw finan-
ciën? Grip op uw inkomsten en 

uitgaven? Adviezen hoe u kunt bezui-
nigen? Tips voor het ordenen van uw 
(digitale) administratie? En weten 
waar u terecht kunt bij financiële 
vragen? Dan is de cursus ‘Uitkomen 
met inkomen’ iets voor u.

Wat leert u?
Het krijgen van inzicht in uw eigen 
financiële gedrag. Dit leert u door 
het bij-houden van een kasboekje, 
het werken met een systeem van 
betalingen en het ordenen van uw 
(digitale) administratie. En door-
dat u tijdens de cursus adviezen en 
tips ontvangt over het omgaan met 
verleidingen tijdens het doen van 
boodschappen.

Voor en door wie?
De cursus is voor alle inwoners van 
Arnhem en wordt verzorgd door 
Marijke de Jong, medewerker schuld-
hulpverlening van Rijnstad, in samen-
werking met een coach
financieel sterk.

Wanneer en waar?
De cursus bestaat uit 5 bijeenkom-
sten en wordt op de volgende data 
aangeboden: woensdag 5, 12, 19, 26 
juni en 3 juli van 9.30 tot 11.30 uur 
in Jongerencentrum de Madser, Kro-
nenburgbusbaan 25, 6831 EJ Arnhem.

Kosten?
Geen, het materiaal wordt namelijk 
door Rijnstad verzorgd.

Aanmelden of meer informatie?
Neem contact op met Marijke de 
Jong, 06 15 83 92 66 of via
Budget-Cursus@rijnstad.nl. Bij een 
aanmelding graag uw naam, adres, 
telefoonnummer en e-mailadres ver-
melden. Kijk voor meer informatie op 
www.rijnstad.nl/budgetcursus.
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Nieuws van het Bewonersplatform Rijkerswoerd

Op 15 april is er weer een bijeen-
komst geweest van het Bewoners-

platform Rijkerswoerd. De volgende 
onderwerpen zijn besproken:

AED                                                                                                                             
Een werkgroepje gaat een plan 
maken om een dekkend AED-netwerk 
in Rijkerswoerd te creëren.

Vrijwilligers                                                                                                                        
In Rijkerswoerd zijn veel vrijwilligers 
actief voor allerlei activiteiten. In 
Vredenburg gaat men starten met 
een ‘vrijwilligersprijs’, is dit ook iets 
voor Rijkerswoerd?

Herinneringsmaaltijd                                                                                                   
In het kader van de herdenking van 
de Slag om Arnhem gaan we in sep-
tember in Rijkerswoerd een herinne-
ringsmaaltijd organiseren.
 
Klimaatbestendig                                                                                                       
Door de klimaatveranderingen krijgen 
we ook in Rijkerswoerd te maken 
met wateroverlast en droogte. De 
gemeente Arnhem is gestart met een 
project ‘Arnhem Klimaatbestendig’, 
denk daarbij aan de opvang van 
regenwater en meer vergroening in 
de wijk. Zie ook www.arnhemkli-
maatbestendig.nl. Dit is een van de 
thema’s die in de Werkgroep Openba-
re Ruimte aan de orde zullen komen.
 
Parkeerproblematiek                                                                                                     
Samen met alle betrokkenen is een 

plan gemaakt om gefaseerd het 
Sport- en Wijkcentrum anders in te 
richten. Eerste prioriteit krijgt de 
creatie van extra parkeerplekken 
langs de Lange Akkers. De offertes 
hiervoor worden aangevraagd. Ook 
zullen er verkeersregelaars inge-
zet gaan worden, hiervoor worden 
vrijwilligers gezocht die tegen een 
vergoeding willen helpen op de 
zaterdag. Men kan zich aanmelden 
bij de sportclub ESA maar ook via 
bprijkerswoerd@gmail.com.

Wijkactieplan                                                                                                             
Op basis van de input van vele 
mensen is een concept wijkactieplan 
opgezet voor 2019-2021. Dit plan 
gaan we concreter maken en zal ook 
input worden voor de prioriteiten van 
het budget van het Team Leefomge-
ving.

Werkgroep Openbare Ruimte                                                                                     
In deze werkgroep zijn 6 bewoners

actief. Hierin komen alle zaken aan 
de orde die u als bewoner belang-
rijk vindt in de openbare ruimte. 
Zoals groen en bomen, recreëren en 
overlast. In dit kader wil de werk-
groep samen met de gemeente meer 
voorzieningen creëren om honden uit 
te kunnen laten. En aan de ande-
re kant overlast van hondenpoep 

Vogels in Waterrijk

Ook deze eend heeft een naam 
gekregen die andere verwachtin-

gen wekt, want van een opstaande 
vederbos is bij man kuifeend geen 
sprake. Als je hem eens goed wil 
bekijken door je verrekijker, kan hij 
net verdwenen zijn, want deze kleine 
eend zoekt zijn voedsel onder water.

LV
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voorkomen door meer prullenbakken 
en voorlichting over wat wel en niet 
kan. Een ander onderwerp waarin 
de werkgroep actief is zijn de wan-
delpaden. In Rijkerswoerd hebben 
we veel buitenruimte in de vorm 
van het Zeegbos en Lingezegen. Die 
buitenruimte is alleen toegankelijk 
via de fietspaden. Er is behoefte aan 
meer paadjes en ommetjes waar 
alleen maar gewandeld mag worden. 
De informele paadjes zijn in kaart 
gebracht. We gaan nu kijken hoe we 
deze kunnen verbeteren en ontslui-
ten.

Heb je een idee over dingen die 
beter kunnen in onze woonomge-
ving? Of heb je een plan om iets te 
organiseren zodat buren elkaar beter 
leren kennen? Komen jullie net wat 
geld tekort om iets voor de buurt te 
organiseren?  Misschien vind je het 
interessant mee te praten over je 
eigen buurtje? Jij weet immers als

geen ander wat daar beter kan.
Daarom ben je van harte uitgenodigd 
eens naar een bijeenkomst van het 
platform te komen. De eerstvolgende 
bijeenkomst is op 27 mei om 20.00 
uur in het Sport- en Wijkcentrum.
Contactadres:
bprijkerswoerd@gmail.com.

Cees Landsbergen

Krasse K(n)arren
Op vrijdag 5 april was er in Jonge-

rencentrum de Madser in Kronen-
burg een ander publiek dan gebrui-
kelijk: de Krasse K(n)arren waren 
op bezoek. Zij hebben hun scootmo-
bielseizoen 2019 afgetrapt met een 
gezellige high tea. Zo’n 25 scootmo-
bielers beleefden een smakelijke en 
gezellige middag. Nu maar hopen 
op mooi weer, want in mei wordt er 
weer een tocht gereden.
Wilt u nog mee met de Krasse
K(n)arren? Meld u zich dan aan bij 
Riet Rijnbeek, telefoon 06 23 17 90 
11 of e-mail r.rijnbeek@kpnmail.nl.
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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

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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Vogels in Waterrijk

Dat dit een slobberaar is, zie je 
meteen aan die grote, platte spa-

tel van een snavel. Daarmee vangt 
hij gemakkelijk kroos en waterdier-
tjes aan het wateroppervlak. Wie 
een slobeend te zien krijgt, mag van 
geluk spreken, want hij staat op de 
rode lijst van bedreigde vogelsoor-
ten.

LV
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Vrijwilliger bij 
Jeugdland: iets 
voor jou?

In de zomervakantie vinden in 
Arnhem-Zuid weer verschillende 

instuiven plaats. Tijdens de instuiven 
kunnen kinderen hutten bouwen en 
creatieve werkstukken maken. Het is 
de bedoeling dat zo’n 30 vrijwilligers 
onder leiding van 2 professionals de 
kinderen gaan begeleiden.

De instuiven vinden plaats in:
- De Laar Oost, Boshovenstraat ach-

ter de sporthal, van 7 t/m 12 juli 
van 9.00-17.00 uur;

- Rijkerswoerd, Mr. de Kempenaer-
singel in het park achter de basis-
scholen, van 14 t/m 19 juli van 
9.00-17.00 uur;

- Schuytgraaf, Juventastraat, van 
11 t/m 16 augustus van 9.00-17.00 
uur.

 
Als vrijwilliger kun je kiezen uit 
werkzaamheden op de volgende 
plekken:
-kassa (iedere ochtend van 9.30-
14.00 uur)
-keuken (het zetten van koffie en 
thee, klaarzetten van de lunch, alge-
hele verzorging van de vrijwilligers)
-bouwdorp (meehelpen bij het bou-
wen van de hutten van de kinderen)
-creatieve werkplaats (meehelpen 
met het maken van creatieve werk-
stukken van kinderen)
 
De onkostenvergoeding bedraagt
€ 5 per dag. Als vrijwilliger wordt je 
iedere dag goed voorzien van eten en 
drinken. Tevens is er een voorberei-
dingsworkshop waarbij je kennis kunt 
maken met de anderen en uitgelegd 
krijgt wat de instuif inhoudt.
 
Ben je geïnteresseerd? Meer infor-
matie kun je vinden op de website . 
www.jeugdland.nl. Je kunt ook
contact opnemen met Henriëtte Ver-
hoeven, tel. 026 442 20 62,
e-mail info@jeugdland.nl.

Huisjes op
Pitch & Putt-terrein
Pitch en Putt Golf Elst maakt moge-

lijk plaats voor recreatiewonin-
gen. Afgelopen zomer maakte Recre-
atiemaatschappij Uiterwaarde het 
plan bekend om ruim vijftig kleine 
houten recreatiewoningen te bouwen 
op het voormalige Pitch en Putt-ter-
rein. Uiterwaarde ontwikkelt, exploi-
teert en onderhoudt de toeristische 
en dagrecreatieve infrastructuur in 
het Rivierengebied. Eind oktober 
was een informatiebijeenkomst voor 
belangstellenden. ‘Over het alge-
meen waren de reacties positief’, 
vertelt Uiterwaarde-directeur Alex 
Kwakernaak. De reacties variëren van 
‘blij dat er eindelijk iets gebeurt met 
het oude Pitch en Putt-terrein’ tot 
‘een betere infrastructuur ter plaatse 
is wel noodzakelijk’.
Kwakernaak belooft dat de inbreng 
van buurtbewoners in het plan wordt 
verwerkt. Zo zal de infrastructuur 
worden aangepast voor een goede 
verkeersafwikkeling en komen extra 
entrees naar de aangrenzende Arn-
hemse wijk De Laar-Oost. Daarnaast 
komen op het terrein voldoende 
parkeerplaatsen.

Onderzoeken
Het schetsontwerp van het zoge-
noemde ‘Recreatiepark Lingezegen’ 
kwam tot stand in samenspraak 
met de gemeenten Overbetuwe en 
Arnhem en met Park Lingezegen. 
Uiterwaarde hoopt eind dit jaar te 
kunnen starten met de aanleg. Of dat 
lukt, is de vraag. Diverse onderzoe-
ken zijn gaande en er moet nog een 
aantal worden uitgevoerd. Voorbeel-
den zijn flora- en faunaonderzoek, 
bodemonderzoek en een onderzoek 
met betrekking tot geluid. Ook wordt 
het terrein onderzocht op de aan-
wezigheid van explosieven uit de 
Tweede Wereldoorlog. Uiterwaarde 
draait als initiatiefnemer op voor 
alle onderzoekskosten. Kwakernaak: 
‘Tegelijkertijd wordt er een nieuw 
bestemmingsplan gemaakt, wat nodig 
is om het recreatiepark te kunnen 
realiseren.’

Bron: De Gelderlander

Gezellig bridgen

Gedurende enkele jaren zijn 
ruim twintig personen bezig 

hun bridgesport op een gezellige en 
ontspannen manier te beoefenen. 
Zij doen dit elke 3e zaterdag van 
de maand in de recreatiezaal van 
de Rijnlandflat die speciaal voor de 
bridge is gereserveerd.
Er is géén competitie. De behaal-
de resultaten worden per e-mail 
toegestuurd. In de pauze wordt de 
mogelijkheid geboden een voordelig 
drankje te bestellen.
De locatie is de recreatieruimte van 
de Rijnlandflat, Stedumhof 90 in 
Vredenburg. Er wordt gespeeld van 
13.30 tot 16.30 uur. Voor de zaalhuur 
wordt een geringe bijdrage gevraagd 
van € 6,00 per kwartaal.

Loop eens binnen en proef de gezel-
lige sfeer!
U kunt zich ook opgeven bij
A.J. van Hummel, 026 323 15 59,
e-mail adrie@vanhummel.nl of                               
Hans Willems, 026 321 47 26,
e-mail hans@willemsnet.nl.

Namens Bridgegroep Vredenburg
P.C. Jacobi
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Europese verkiezingen in Rijkerswoerd

Op donderdag 23 mei zijn de 
verkiezingen voor het Europees 

Parlement. De besluitvorming en de 
politiek in Europa en Brussel lijken 
best ver weg. Daarom is het mooi dat 
je er dit keer voor kunt kiezen om 
dichtbij te stemmen. Op een kandi-
daat-Europarlementariër die in deze 
wijk opgroeide, naar school ging en 
nog bijna elke week op het voetbal-
veld staat bij ESA. 

Omdat ik het belangrijk vind dat 
politici aanspreekbaar zijn en altijd 
bereikbaar, ben ik voor iedereen die 
meer wil weten over de Europese 
verkiezingen beschikbaar voor een 
gesprek, een mailtje of een bijeen-
komst in de buurt. Nodig me uit bij 
jou thuis of bij jouw vereniging in 
Rijkerswoerd of lees meer over de 
verkiezingen via www.marklauriks.nl

Mark Lauriks
Kandidaat-Europarlementariër

voor de PvdA, plek 12

Contact:
Ernest Jalink, jongerenwerker
E.Jalink@rijnstad.nl
06 48 67 73 30

Tienerclub in
de Madser

Europese Unie
https://europa.eu
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Doe mee met Ruimtekoers Festval!

Kunst- en cultuurfestival Ruimte-
koers keert terug! Dit keer niet 

in lege kantoor- of winkelpanden, 
maar in de buitenlucht. Van 3 tot en 
met 7 juli worden twee bijzondere 
buitenlocaties in Malburgen omge-
toverd tot bruisende ontmoetings-
plekken. In het restaurant worden de 
lekkerste recepten uit Arnhem-Zuid 
geserveerd. Vijf dagen lang kun je 
genieten van theater, muziek, kunst 
en workshops. Ondertussen verken 
je samen met makers, publiek en 
bewoners nieuwe ideeën, dromen 
en richtingen voor de stad van de 
toekomst.

Open Call
Rozet nodigt je uit jouw eigen pro-
grammaonderdeel te organiseren. 
Wil je een workshop geven, optreden 
met je band, een tafeltenniswed-
strijd organiseren, of heb je iets te 
vieren? Doe dan mee en schrijf je in 
voor de Open Call via www.-
ruimtekoers.nl/doejemee. Alvast 
goed om te weten: je bent zelf 
verantwoordelijk voor je eigen 
activiteit. Ruimtekoers helpt je door 
samen een datum en plek voor je 
activiteit te vinden tijdens het fes-
tival, maar alles wat er verder moet 
gebeuren regel je zelf. Uiteraard 

denken we graag met je mee!

Kunst 
Museum Arnhem presenteert in 
samenwerking met productontwerper 
Erik Stehmann en grafisch ontwer-
per Dana Dijkgraaf op Ruimtekoers 
‘Woordenfeest’. Een levensgrote 
installatie van woorden waarmee 
bewoners van Arnhem-Zuid zich ver-
bonden voelen. 

Meewerken aan Ruimtekoers
Wil je helpen om Ruimtekoers tot 
een succes te maken? Het festival is 
op zoek naar enthousiaste vrijwilli-

GelrePas

Met de GelrePas kun je met 
korting, en soms zelfs gratis, 

meedoen aan allerlei activiteiten in 
Arnhem en omgeving. De GelrePas is 
gratis en bedoeld voor Arnhemmers 
met een laag inkomen.  

De gemeente heeft besloten de doel-
groep die in aanmerking kan komen 
voor de GelrePas per 1 april iets te 
verruimen. Tot die datum konden alle 
Arnhemmers met een besteedbaar 
inkomen tot 120% van de bijstand-
snorm een GelrePas aanvragen. Vanaf 
1 april kunnen ook gezinnen met 
kinderen in de leeftijd van 4 t/m 17 
jaar met een besteedbaar inkomen 
tot 130% van de bijstandsnorm een 
GelrePas aanvragen. Deze wijziging 
geldt alleen voor inwoners die in de 
gemeente Arnhem wonen.  
 
U kunt een GelrePas aanvragen door 
www.arnhem.nl/gelrepas te bezoe-

gers die mee willen werken in een 
hecht en inspirerend team. Lijkt het 
jou leuk van Ruimtekoers iets moois 
te maken en nieuwe mensen te ont-
moeten? Mail dan naar
vrijwilligers@ruimtekoers.nl om te 
ontdekken hoe jij kunt meehelpen!

ken en daar digitaal een aanvraag te 
doen of door een formulier te down-
loaden, te printen en op te sturen. 
Als u niet beschikt over een com-
puter met internet kunt u contact 
opnemen met de klantenservice van 
de gemeente Arnhem via 0900-1809 
en vragen om een formulier per post.
 
Met de GelrePas gratis naar het 
Openluchtmuseum
Vanaf april kunt u gratis met de 
GelrePas naar het Openluchtmuseum. 
Ontdek de nieuwe speeltuin of proef 
de smaken door de eeuwen heen!

Tijdens het Lentefeest op 17 april 
heeft wethouder Roeland van der 

Zee  samen met de directeur van 
Natuurcentrum Arnhem Monique Ver-
straten en 5 kinderen Eli (11), Nessa 
(9), Loren (5), Caitlyn (11) en Sera-
vim (6) zijn ‘hand’-tekening gezet 
voor een rookvrije locatie.

Natuurcentrum Arnhem vindt het 
belangrijk dat alle kinderen gezond 
opgroeien en dat ze beschermd wor-
den tegen schadelijke effecten van 
tabak. Dit in het kader van het Nati-
onaal Preventieakkoord, dat o.a. als 
doel heeft dat alle kinderboerderijen 
in Nederland in 2020 rookvrij zijn. 
88% van de Nederlanders ondersteunt 
deze maatregel, blijkt uit onderzoek.

ED

Stadsboerderij 
De Korenmaat 
rookvrij
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Activiteitenkalender
Elke maandag  Sjoelen (voor leden Pluspunt) `t Pluspunt 10.00 - 12.00 uur
  Koersbal (4e verdieping), Boy de Winter 026 785 02 26 Rijkershof 13.30 - 16.00 uur
Elke dinsdag  Creatief (begane grond ontmoetingsruimte),
  Bini Middel 06 34 12 03 14 Rijkershof 10.00 - 12.00 uur
  Koffieochtend/Inloop `t Pluspunt 10.00 - 12.00 uur
  Sjoelen (bg ontm.ruimte), Joke van der Horst, 026 327 11 15 Rijkershof 13.30 - 16.00 uur
  Sjoelen (voor leden Pluspunt) `t Pluspunt 14.00 - 16.00 uur
  Jeu de boules `t Pluspunt 14.00 - 16.00 uur
Elke woensdag  Spreekuur sociaal wijkteam `t Pluspunt 9.30 - 11.30 uur
  Trombosedienst `t Pluspunt 10.00 - 10.15 uur
  Darten (bg ontm.ruimte), Henny Hendriks 06 30 10 02 57 Rijkershof 13.30 - 16.00 uur
  Creatieve middag (voor leden Pluspunt) `t Pluspunt 14.00 - 16.00 uur
Elke donderdag 55+ gymnastiek (voor leden Pluspunt) `t Pluspunt 11.00 - 12.00 uur
  Jokeren/Klaverjassen (begane grond ontmoetingsruimte),
  Henny Hendriks 06 30 10 02 57 Rijkershof 13.30 - 16.00 uur
  Inloopmiddag `t Pluspunt 14.00 - 16.30 uur
  Jeu de boules `t Pluspunt 14.00 - 16.00 uur
Elke vrijdag  Jokeren en klaverjassen (voor leden Pluspunt) `t Pluspunt 19.30 - 22.30 uur

MEI
donderdag 18 Kunstcafé Rijkerswoerd Hooijmaat 10.30 - 12.00 uur
maandag 27 Bewonersplatform Rijkerswoerd SWR 20.00 - 22.00 uur
vrijdag 31 Brei- en Haakcafé Hooijmaat 14.00 - 16.00 uur
vrijdag 31 Kinderdisco 8 t/m 11 jaar Kemphaan 19.00 - 21.00 uur

JUNI
dinsdag 11 Voorrondes NK Stoepranden Playground Rijkerswoerd
dinsdag 11 t/m 14  Avondvierdaagse Rijkerswoerd SWR start tussen 18.15 en 18.45 uur
vrijdag 28 Brei- en Haakcafé Hooijmaat 14.00 - 16.00 uur
vrijdag 28 Kinderdisco 8 t/m 11 jaar Kemphaan 19.00 - 21.00 uur

JULI
woensdag 3 t/m 7  Ruimtekoers Festival Malburgen
maandag 8 Bewonersplatform Rijkerswoerd SWR 20.00 - 22.00 uur
zondag 14 t/m 19  Instuif Jeugdland bij playground 9.00 - 17.00 uur

Rijkershof = Flat Rijkershof, Otis Reddingplein
Kemphaan = boven de gymzaal, Mr. J.M. Kempenaersingel 2, Mascha Kop 06 52 54 77 18
Korenmaat = Stadsboederij De Korenmaat, Marius van Beeklaan 5, 026 377 54 64
WCR = Winkelcentrum Rijkerswoerd, Op het Toneel e.o.

Open dag Evangelische basisschool

Op vrijdag 15 maart was er een 
gezellige open dag op Evange-

lische basisschool De Rank. Onder 
het genot van lekker eten konden 
ouders en kinderen ontdekken wat 
het betekent om geloof te hebben in 
kinderen. De kleedjesmarkt was een 
succes! 27 en 28 mei is er een nieuwe 
kans om de school te leren kennen op 
de open ochtenden.
Evangelisch onderwijs heeft alles te 
maken met hoe we bij ons op school 
naar kinderen kijken. We geloven 
in God en de genade van Jezus. We 
zien kinderen met wat God ze heeft 
meegegeven. En dat gaat verder dan 
alleen naar cijfertjes (resultaten) kij-

ken: we zien waardevolle en unieke 
kinderen. En die kinderen verdienen 
het beste onderwijs! De leerkrach-
ten hebben een passie voor Jezus, 
kinderen en onderwijs. Vanuit hun 
eigen relatie met Jezus werken ze 
met liefde aan een fijne plek voor de 
kinderen om te leren en te geloven. 

In Rijkerswoerd staat sinds 2015 de 
Evangelische basisschool De Rank. De 
enige Evangelische school in de wijde 
omgeving. Dat het een christelijke 
basisschool is, komt duidelijk naar 
voren in hoe we met elkaar om willen 
gaan en in het schoolprogramma. De 
Rank werkt samen met de christelij-

ke kinderopvang Kleurrijk (BSO).

De open ochtenden zijn bedoeld voor 
ouders van kinderen op onze school 
en ouders die benieuwd zijn naar en 
een keuze overwegen voor Evange-
lisch onderwijs. In de ochtend zijn er 
open lessen en een viering.

EBS De Rank, 27 en 28 mei,
8.25 - 11.45 uur in de
Pythagorasstraat 9 te Arnhem. 

Erik Hendriksen, directeur
T  026 389 02 47, M  06 57 38 15 49,   

www.ebs-derank.nl
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RIJNSTATE POLI ZUID
Marga Klompélaan 6, 088 005 88 88 

HUISARTSEN en APOTHEEK
Huisartsenpraktijk Brouwer & Truin 
Dr. Willem Dreessingel 311
www.huisartsrijkerswoerd.
praktijkinfo.nl 
026 323 63 23

Glux Huisartsen 
Cabaret 3, 026 323 65 08 
www.gluxhuisartsen.nl

Dhr. J.A.A. Hertsig 
Mr. P.J. Oudsingel 198, 026 323 17 66
www.hertsig-huisarts.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

Apotheek 
Harriët Freezerstraat 7 
van ma t/m vr 8.00 tot 18.00 uur 
026 327 11 25

SHO bloed afnemen 
Dr. Willem Dreessingel 311 
www.sho.nl, 088 999 77 99

TANDARTSEN
Dhr. R. Kapper 
Darwinstraat 2, 323 49 99
www.tandartspraktijkkapper.nl

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

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

SENSOOR  
0900 0767 (24/7)  
ehulp@sensoor.nl

ZONNEBLOEM ARNHEM ZUID-OOST
06 19 12 64 59 
gerrysmink@hotmail.com

St. WELZIJN OUDEREN ARNHEM
Slochterenweg 40, 026 327 22 66

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

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

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

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

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

GEMEENTE ARNHEM
Loket Zuid 
Kronenburggalerij 3, 0900 1809
www.arnhem.nl
www.arnhem.nl/contact

Wijkteam RKV (Rijkerswoerd,
Kronenburg en Vredenburg) 
Croydonplein 388, 088 226 00 00
www.wijkteamsarnhem.nl 
- ‘t Pluspunt (t.o. winkelcentrum)
   woensdag 9.30 - 11.30 uur
- De Hooijmaat (M. van Beeklaan 5)
  woensdag 12.00 - 14.00 uur

Wijkteam LO (Leefomgeving) 
Bart Lichtenberg, 06 37 55 72 86
bart.lichtenberg@arnhem.nl

Storing openbare verlichting  
www.arnhem.nl, 0900 1809

Gevonden/verloren voorwerpen 
www.arnhem.nl/Inwoners/overig/
verloren-of-gevonden-voorwerpen
0900 1809

POLITIE
Bij spoed 1 1 2
Bureau Zuid 
Groningensingel 94-96,  ma t/m vr 
9-12 uur, bellen voor afspraak 
0900 8844
wijkagent Bas Wijnen  
bas.sa.wijnen@politie.nl
wijkagent Edwin Addink  
edwin.addink@politie.nl
Twitter @GlmAddink

RIJNSTAD Opbouwwerk 
Mascha Geurts, 06 11 74 98 95
m.geurts@rijnstad.nl

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

Ambulant jongerenwerk 
Timo van Middendorp 
t.vmiddendorp@rijnstad.nl

Kinder- en meidenwerk 
Liesje  van Haaren, 06 41 24 35 62
l.vhaaren@rijnstad.nl

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

BEWONERSPLATFORM 
p/a Sport- en Wijkcentrum 
De Pas 44  6836 BK
bprijkerswoerd@gmail.com
www.rijkerswoerd.info

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.deltascholen.org/
BS-PDJ-Kempenaer 
Pythagorasstraat 3, 026 327 24 00
www.deltascholen.org/
BS-PDJ-Pythagoras

De Madelief 
Pythagorasstraat 9, 026 381 75 34
www.bsdemadelief.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 
Pinksterzending, 026 323 41 35 
Mr. P.S. Gerbrandysingel 45 
zondag 10.00 uur

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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Wijkvereniging
Rijkerswoerd
BESTUUR

Voorzitter
Dick van Kleef  026 327 05 23
dvkleef@ssr-arnhem.nl

Secretaris
vacature

Penningmeester
Bea Boor
wijkver.penning@outlook.com
rekening NL36 INGB 0003 4859 40
t.n.v. Wijkvereniging Rijkerswoerd
KvK 40124220

Ledenadministratie
Hans Geerlings  026 327 41 05
wijkver.leden@outlook.com

wijkwebsite & muurkrant
redactie.rijkerswoerd@gmail.com
www.rijkerswoerd.info

Facebook
redactie.rijkerswoerd@gmail.com
Rijkerswoerd.Arnhem

ACTIVITEITEN

Avondvierdaagse Rijkerswoerd
Peter Plant  026 381 75 37
peterplant@hetnet.nl

Bingo
Bettina Achterhuis 06 31 68 56 68

Koningsdag & Wijkdag
Intocht Sint Nicolaas

bprijkerswoerd@gmail.com

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 29

Redactie
Josan Tielen
Louis Verhaar
Emma Dorenbosch
Robèr Goed

Medewerkers
Hetty Reebeen, puzzel
Edith Peters, column
Fred Vredenberg, fotografie

Inleveren kopij
redactiehetwoerdje@live.nl
of de groene bus in de Coop

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 verspreiding wijkblad
Familie W.B. Vis  026 327 19 09

Drukwerk
CP GrafiMedia Groep, Didam
Eric Boschman  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 
vermeld. Ingezonden afgebeelde 
personen geven toestemming tot 
plaatsing van de afbeelding.
Het wijkblad is een uitgave
voor en door bewoners
van de wijk Rijkerswoerd.

Aanmelden lidmaatschap wijkvereniging

  Fam./mevr./dhr: .....................................................................

  Adres: ..................................................................................

  Postcode: ...............................    Geb.datum: ............................

  Tel: .....................................................................................

  E-mail: .................................................................................
 
              .................................................................................

  Datum: ..................................    Handtekening: .........................

 □ gezinslidmaatschap € 10,00 per kalenderjaar
 □ 65+ € 7,50 per kalenderjaar
 □ alleenstaand(e ouder) € 7,50 per kalenderjaar

bankrekeningnummer: NL36 INGB 0003 4859 40
Inleveren bij de ledenadministratie: mail naar wijkver.leden@outlook.com

of deponeren in de groene bus van de wijkvereniging in de Coop.





Word lid 
van de 
wijk-
vereniging
en steun de
activiteiten 
in de wijk!
Vul
onderstaan-
de bon in. 




