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In dit nummer...

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

5

Weer met de Boot 
in de Sloot!
Boot in de Sloot begint een Rijkers-
woerdse traditie te worden. Vaar op 
31 augustus met je bootje weer mee 
door de sloten rondom de wijk.

16

Oeverzwaluwen 
gearriveerd in 
Lingezegen
De oeverzwaluwen zijn terug uit hun 
overwinteringsgebieden. Hebben ze 
de vorig jaar speciaal voor hen aan-
gelegde oeverzwaluwwand in Water-
rijk ontdekt?

15

Honden in 
Rijkerswoerd
Hondenbaasjes opgelet! Leuke
ideeën voor honden en hondenbaas-
jes! Denk met ons mee!
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Weer met de Boot in de Sloot!

Wanneer is 
iets een 

traditie? Als een 
activiteit voor 
het derde jaar 
achter elkaar 
wordt georgani-
seerd? Dit jaar 
wordt de vakan-
tieperiode in 
ieder geval voor 
de derde keer 
in stijl afgeslo-
ten met Boot 
in de Sloot. Op zaterdag 31 augustus 
2019 varen we met zo veel mogelijk 
(rubber)bootjes vanaf het einde van 
de Marga Klompélaan via de ‘buiten-
gracht’ naar Winkelcentrum Rijkers-
woerd. Dus ruim je sloep, board of 
boot na de vakantie nog niet meteen 
op, maar sup, roei, vaar of dobber 
mee tijdens deze Boot in de Sloot.

Rubberbootmissie
Het idee voor Boot in de Sloot in 
Rijkerswoerd is ontstaan na een 
bezoek aan de rubberbootmissie in 
Utrecht in 2016. Daar voeren op een 
zomeravond honderden bootjes door 
de singels. Ook in Kollum (Friesland) 
wordt elk jaar een rubberbootmissie 
gehouden. Maar dat kan ook in
Rijkerswoerd, dachten we. We heb-
ben water, bootjes en muziek, dus 
varen maar.

Afvaart
De afvaart is tussen 19.00 en 19.15 
uur vanaf de vijver bij het wooncom-
plex Het Bastion aan het eind van de 
Marga Klompélaan (bij de brug naar 
het Zeegbos). Deelnemers moeten 
wel 12 jaar of ouder zijn en een 
zwemdiploma hebben. Ben je jonger 
dan kun je meedoen onder verant-
woordelijkheid van een volwassene in 
de boot. Net als afgelopen jaren ver-
leent het waterschap haar medewer-
king door de sloten net wat eerder 
te maaien en van waterplanten te 
ontdoen. Zo hebben de bootjes een 
vrije doorvaart naar het centrum van 
de wijk.

Dweilorkest
Dit jaar hebben we dweilorkest De 
Klapband uit Elden weten te strik-
ken om de afvaart en de aankomst 
muzikaal op te luisteren. Zij zullen 
ook het startsein verzorgen en spelen 
vanaf 19.30 uur achter het winkel-
centrum een deel van hun repertoire, 
waarmee de bootjes worden binnen-
gehaald.

Aanmelden
Aanmelden voor Boot in de Sloot is 
niet noodzakelijk, maar wanneer 
je dat wel doet via cultuur.rijkers-
woerd@gmail.com ontvang je een 
bericht wanneer de activiteit bij-
voorbeeld door slechte weersomstan-
digheden wordt afgelast.

We hopen dit jaar op nog meer deel-
nemers en mooi weer!

Namens de
Cultuurgroep Rijkerswoerd

Josan Tielen

Nieuwe wijkagent 
in Rijkerswoerd

Vanaf 15 juni 2019 ben ik, naast 
Edwin Addink, uw wijkagent in 

Rijkerswoerd. Na een aantal jaren 
werkzaam te zijn geweest in de wijk 
Malburgen, ga ik een nieuwe uit-
daging aan in Rijkerswoerd. Wat ik 
belangrijk vind is aanspreekbaar zijn 
voor de mensen, want zij weten als 
geen ander wat er speelt en leeft in 
hun wijk. ‘Zij zijn de ogen en oren 
van de politie.’

Taken wijkagent
De wijkagent is verantwoordelijk 
voor de totale politiezorg binnen de 
wijk. Hij of zij richt zich op de aan-
pak van sociale problemen, maar ook 
op zaken als overlast, criminaliteit, 
milieu en verkeer.

In samenwerking met collega’s van 
de surveillancedienst, recherche, 
milieu en jeugd werkt de wijkagent 
voortdurend aan het verbeteren en 
vergroten van de veiligheid in uw 
wijk of buurt. De wijkagent onder-
houdt contact met externe partners, 
zoals de gemeente en maatschappe-
lijke organisaties. Met deze organisa-
ties worden problemen besproken en 
wordt overlegd hoe deze adequaat 
kunnen worden aangepakt, en door 
wie. Ook dan is informatie uit de 
buurt van essentieel belang.

Heeft u vragen, 
tips of opmer-
kingen over de 
veiligheid of ver-
dachte situaties 
in uw buurt of 
wijk, neem dan 
gerust contact 
met ons op! Wij 
zijn te bereiken 
op telefoonnum-
mer 0900 8844. 
Bij geen gehoor 
kunt u een 
bericht achter-
laten of mailen 
naar sabrina.
puijn@politie.
nl. Maar, bel bij 
spoedgevallen 
altijd 112.

Wijkagent
Sabrina Puijn
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Oplossing
Op de vorige puzzel zijn 36 inzendingen binnengekomen waarvan 36 goed.

De juiste oplossing van de puzzel in het woerdje nummer 3 is:

AVONDVIERDAAGSE

De winnaar is dhr. H. Willemsen,Cabaret.

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 6 SEPTEMBER 

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-cadeaukaart krijgt. Bij 50 of 
meer goede inzendingen worden 
twee cadeaukaarten ter beschikking 
gesteld.

Inleveren

Spaans
restaurant

zonne-
scherm 7

vader

rivier
alleen

openbaar 
vervoer 
(afk.)

regio-
knooppunt

ruimte-
lijke orde-
ning (afk.)

habijt

keuken-
artikel 1

voorbij

6

opberg-
plaats

groet 
(pop.)
stad in 

Portugal

Zweedse 
popgroep

2

groente

motormerk

toilet-
artikel gravure

vaarwel

lood
(afk.) 4

middellijn

zomer-
vrucht

plezier

3

5

Zweedse puzzel

Vul het diagram met de woorden die in de omschrijving bedoeld worden. Deze staan in het 
diagram, naast of boven de in te vullen vakjes. Voor de oplossing moeten de letters uit de gele 

vakjes in de regel met genummerde vakjes geplaatst worden. 
Veel succes, Hetty
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Rijkerswoerd 
zwerfafvalvrij

Wat zou het mooi zijn wanneer we onze wijk helemaal vrij van zwerfafval zouden
kunnen krijgen!

Er is al een aantal mensen individueel bezig in de wijk. Ik zou het fijn vinden met deze en 
andere enthousiaste mensen in contact te komen. Zijn er mensen die hun eigen straat of 
stukje van de wijk schoon willen houden, door bijvoorbeeld één keer per maand aan het 
werk te gaan?

Zelf raap ik al jaren en de gesprekjes die ik dan met mensen heb, zijn vaak positief en 
zorgen soms ook voor een stukje bewustwording. Daarom de volgende vraag: wie wil er 
met mij meedenken en verder samen plannen maken? Neem dan contact met mij op:
Hanneke Petri 026 323 65 00 of 06 55 02 54 66 of mail naar fam.petri@chello.nl.
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Column
Een pratende mens…

Een zonderling uitziend 
persoon, zit op een 

bankje, praat wat in zich-
zelf. Roept wat. Omstan-
ders voelen zich wat ongemakkelijk. 
Tegen wie heeft hij het? En was het 
onverstaanbaar Nederlands, of een 
andere taal? Sinds een paar weken 
is de opvallende verschijning aan-
wezig. En daarmee ook het onge-
mak van de mensen.

Eigenlijk dacht ik aan een andere 
titel, iets met verward gedrag… 
Maar laatst hoorde ik een nieuwe 
term. Onbegrepen gedrag. Niet elk 
gedrag is verward of wordt door een 
verward persoon vertoond. Maar het 
is wel gedrag dat in ieder geval door 
een ander wordt gezien als raar en 
vreemd en het wordt door die ander 
niet begrepen.

Om niet helemaal uit te wijden over 
mijn opvoeding (iets met aan-
trekken en afstoten) geef ik maar 
aan dat bij mij in ieder geval één 
uitspraak van mijn moeder is blijven 
hangen: ‘Een pratende mens kan 
geholpen worden.’ Helaas inter-
preteerde zij ‘m altijd zelf als ‘Als 
jij niet om hulp vraagt kan ik altijd 
verklaren waarom ik geen hulp heb 
geboden’.

De les die ik eruit getrokken heb, is 
dat je ook aan anderen kunt vragen 
of ze wellicht hulp kunnen gebrui-
ken. En met de vraag stellen kom je 
in gesprek, de ander wordt gezien.
‘Lekker weertje om zo even in het 
zonnetje te zitten.’
‘Inderdaad meneer! Ik krijg er goeie 
zin van!’

En zo blijkt de ander, als hij vro-
lijk is, vaak liedjes in zijn hoofd te 
hebben. Hij kent de woorden niet, 
maar dat belet hem niet flarden van 
de liedjes te mompelen, soms uit te 
schreeuwen. Onbezorgd en onbe-
kommerd, onbewust van de reacties 
die het oproept bij omstanders. 
‘Bontoe bieja waajf!’

Patrick

Afscheid van onze fotograaf

In dit nummer 
nemen we afscheid 

van onze vaste 
fotograaf, Fred 
Vredenberg. Hij is 
degene die, sinds 
Het Woerdje voor 
het eerst in kleur 
verscheen, voor de 
prachtige voorpa-
gina’s zorgde. En 
daarnaast ook regel-
matig mooie plaatjes 
schoot voor ‘Oog in 
de Wijk’ en bij acti-
viteiten in de wijk. 
Vanwege drukke werkzaamheden 
stopt hij helaas met het fotograferen 
voor Het Woerdje. Maar gelukkig 
niet zonder mooi beeldmateriaal voor 
nog een aantal nummers achter te 
laten.

Caleidoscoop
Sinds het voorjaar van 2014 heeft 
Fred onze wijk van allerlei kanten 
gefotografeerd. Als je voorpagina’s 
hebt bewaard, zoals ik, krijg je Rij-
kerswoerd vanuit een caleidoscoop te 
zien: in verschillende jaargetijden, 
op ooghoogte of van bovenaf. Met 
altijd een verrassend perspectief: 
langs huizenrijen, met doorkijkjes en 
ga zo maar door.
Vanuit de Cultuurgroep is al eens de 
suggestie gedaan om alle voorplaten 
eens tentoon te stellen, bijvoorbeeld 
in het winkelcentrum of in een ander 
openbaar gebouw, zoals het sport-
centrum. Om te laten zien hoe mooi 
en verrassend Rijkerswoerd is als je 
met open ogen door de wijk loopt.

Uitdaging?
Natuurlijk willen we Het Woerdje 
graag van aantrekkelijke voorpagina’s 
blijven voorzien. Wij zijn benieuwd 
of er mensen zijn die foto’s in onze 
wijk willen maken (of misschien al 

Fred Vredenberg in actie

hebben gemaakt) die de voorkant van 
ons wijkblad zouden kunnen sieren. 
Schroom niet en stuur die mooie en/
of leuke foto(‘s) naar
redactiehetwoerdje@live.nl.

Josan Tielen / redactie

De topfoto van Fred

Biljarten

Biljartvereniging Petersborg heeft 
weer plek voor een aantal nieuwe 

leden. Wij spelen in de landelijke 
bond van de KNBB, district Veluwe-
zoom. Vrijdagmiddag is onze club-
middag, dan spelen wij een onderlin-
ge competitie. Ook kunt u bij ons les 
krijgen van een van onze leden, een 
Nederlands kampioen bandstoten. 
Wij spelen op de locatie Petersborg 

aan de Slochterenweg 40.
Is uw interesse gewekt? Kom dan 
gerust eens kijken. Ook op andere 
dagen dan vrijdag bent u van harte 
welkom in de Petersborg, er zijn 
altijd wel biljarters aanwezig.

Meer info? 
Secretaris Biljartvereniging Peters-
borg, tel 06 14 70 03 77,
bhvandekamp@gmail.com.

Berry van de Kamp



- 10 - het woerdje

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



het woerdje - 11 - 

Nieuws van het bewonersplatform
Subsidie aanvragen

In Arnhem kan iedere wijkbewoner 
en elke organisatie binnen de wijk 

een aanvraag indienen voor een 
financiële bijdrage voor het organise-
ren van een activiteit. Deze activiteit 
moet gericht zijn op de verbetering 
van het welzijn en de leefbaarheid in 
de wijk. Voor Rijkerswoerd is hier-
voor totaal ca € 25.000,- beschikbaar. 
Het bewonersplatform beoordeelt 
de aanvragen en kent deze toe. De 
spelregels staan op de website www.
rijkerswoerd.info. Ook de wijkver-
eniging, die u op de hoogte houdt 
van activiteiten in de wijk via Het 
Woerdje, de muurkrant, de website 
en de facebookpagina, krijgt vanuit 
deze subsidiepot een bijdrage.
In de vergadering van maandag
27 mei zijn bovendien subsidies toe-
gekend voor:
- Boot in de sloot op 31 augustus: 

samen varen in de sloten van
 Rijkerswoerd-Oost.
- De Wijkiftar op 31 mei: een multi-

culturele ontmoeting.
- De Buitenspeeldag op 12 Juni, met 

als doel het bevorderen van buiten 
spelen.

- De Sinterklaasoptocht, georgani-
seerd door de wijkvereniging.

- De activiteiten van De Zonne-
bloem Arnhem Zuidoost.

- Rumah Baru: ontmoetingen met 
Indische en Molukse ouderen.

Werkgroep Openbare Ruimte
De parkeerproblematiek bij het 
Sport- en Wijkcentrum blijft aan-
dacht vragen. Er wordt nog steeds 
foutgeparkeerd. De afgesproken 
verbeteringen zijn helaas nog niet 
gerealiseerd. Er is wel voortgang, 
maar het gaat erg traag.

Wij willen de voorzieningen voor het 
uitlaten van uw hond verbeteren. In 
kaart is gebracht waar extra prullen-
bakken moeten komen en er ligt een 
voorstel voor meer losloopplekken. 
Voordat dit gerealiseerd gaat worden 
willen wij graag uw mening horen. 
Zie het artikel op pagina 15
in dit Woerdje.

De extra ‘wandelommetjes’ zijn 
in kaart gebracht.  Prioriteit krijgt 
Rijkerswoerd-Oost, waar we voorstel-
len in het Zeegbos het informele pad 
langs de zeeg op de grens met Huis-
sen beter begaanbaar te maken. Ook 

willen we verbindingen (‘doorsteek-
jes’) tussen dit pad en de bestaande 
hoofdroute door het Zeegbos. 
Uiteraard heeft de verbinding tussen 
het groengebied achter het winkel-
centrum en Waterrijk (‘het brugge-
tje’) de hoogste prioriteit. Of het 
gaat lukken hangt af van het overleg 
over de kosten tussen de gemeente 
en de twee betrokken landeigenaren.
Aan Rijkswaterstaat is gevraagd bij 
de geplande reconstructie van het 
viaduct naar de Rijkerswoerdse Plas-
sen ook de wandelverbindingen mee 
te nemen.
De discussie over het onderhoud van 
de bomen en meer groen in Rijkers-
woerd ligt stil in afwachting van een 
nieuw bomenbeleid van de gemeen-
te.

Nieuwe activiteiten
De AED-werkgroep is van start 
gegaan, elke maand komt de werk-
groep bij elkaar. Het doel is een dek-
kend AED-netwerk in Rijkerswoerd te 
creëren. Een AED is een draagbaar 
apparaat dat wordt ingezet om het 
hartritme te herstellen bij een hart-
stilstand.

In de wijk Hoogkamp is een enthousi-
aste werkgroep actief op het gebied 
van de energietransitie. Zo is bij-
voorbeeld met infraroodcamera’s in 
kaart gebracht waar huizen ‘warmte 
lekken’. Ook wordt er via bewoners-
bijeenkomsten voorlichting gegeven 
over mogelijkheden om energie te 
besparen.
In Rijkerswoerd zouden wij ook graag 
zo’n activiteit starten. Wie wil ons 
daarbij helpen? Meld u aan bij het 
bewonersplatform via ons e-mail-
adres.

Het bewonersplatform
Heeft u een idee over dingen die 
beter kunnen in onze woonomge-
ving? Of heeft u een plan om iets te 
organiseren? Wilt u een keer meepra-
ten over zaken die in Rijkerswoerd 
spelen? U bent van harte uitgenodigd 
eens naar een bijeenkomst van het 
platform te komen. De eerstvolgen-
de bijeenkomst is op 8 juli 2019. U 
kunt zich hiervoor aanmelden via ons 
e-mailadres: bprijkerswoerd@gmail.
com.

Cees Lansbergen

Vogels in Waterrijk

Om dit schatje 
te zien te 

krijgen, hoefde 
u het afgelopen 
voorjaar niet 
eens onze wijk 
uit te gaan. 
Op de trappen 
naar het water 
achter het 
winkelcentrum 
bracht deze 
mandarijneend 
zijn dagen door 
te midden van 
tientallen wilde 
eenden en hij 
leek zich tussen 
hen in volkomen 
op zijn gemak te voelen.    LV

22

foto: Rob Zweers
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Zaterdag 14 september van 13.00 tot 15.00 uur houdt een groep moeders uit 
de buurt weer een tweedehands kinderkledingbeurs in Activiteitencentrum 
Rijkerswoerd, Mr. P.S. Gerbrandysingel 45. U kunt uw overtollige herfst- en 
winterkinderkleding bij ons verkopen en 90% van de verkoopprijs is voor u! 
Naast kleding kunt u ook kinderschoenen, laarzen, pyjama’s, badjassen, 
(winter)sportkleding, mutsen, dassen, handschoenen en dergelijke in kinder-
maten verkopen. Om te kunnen verkopen op onze beurs, moet u zich bij ons 
inschrijven als verkoper.

Hoe werkt het?
1. U schrijft zich bij ons in en krijgt van ons een verkoopnummer. U kunt 

alleen uzelf inschrijven, niet iemand anders.
2. U koopt bij ons prijskaartjes met uw verkoopnummer.
3. Thuis vult u voor elk artikel een prijskaartje in en maakt dit vast aan het 

artikel.
4. Vrijdagavond voor de beurs levert u de geprijsde artikelen in op Activitei-

tencentrum Rijkerswoerd.
5. Onze vrijwilligers zorgen voor de verkoop van de ingebrachte artikelen 

tijdens de beurs op zaterdagmiddag.
6. Zaterdagavond haalt u uw niet-verkochte kleding weer op en dan rekenen 

we de opbrengst met u af.

Kosten
De prijskaartjes betaalt u vooraf, per vel van 21 prijskaartjes. Een vel kost 
€ 1,00, twee vellen € 2,00 en drie vellen (het maximum, 63 prijskaartjes) 
kosten € 2,50. Daarnaast houden we van elk verkocht artikel 10% van de ver-
koopprijs in voor onze onkosten (zaalhuur en organisatie).

Let op: nieuwe manier van inschrijven.
Nieuw aan deze beurs is, dat u zich kunt inschrijven via onze website. 
Daarnaast is er ook een ‘ouderwetse’ inschrijfavond in Activiteitencentrum 
Rijkerswoerd.

Via onze website
Op https://tweedehandsbeurzen.wordpress.com kunt u zich inschrijven 
vanaf maandag 26 augustus t/m vrijdag 6 september. U geeft daarbij aan 
hoeveel vellen met prijskaartjes u wilt kopen. Zodra de prijskaartjes voor u 
klaarliggen in ’t Winkeltje van Activiteitencentrum Rijkerswoerd, krijgt u van 
ons bericht. U kunt de prijskaartjes ophalen tijdens de openingstijden van ‘t 
Winkeltje, of op de inschrijfavond. Neemt u a.u.b. gepast geld mee om de 
prijskaartjes af te rekenen.

De laatste inschrijfmogelijkheid is tijdens de inschrijfavond op maandag
9 september van 19.30 tot 20.00 uur in Activiteitencentrum Rijkerswoerd.
Tot ziens op de tweedehands kinderkledingbeurs!

Namens alle
vrijwilligers van

Tweedehands Beurzen
Rijkerswoerd:

Jacqueline,
Margré en

Sandra

Tweedehands Kinderkledingbeurs
herfst- en winterkleding

Koningsdag

De traditionele Koningsdag op 
Winkelcentrum Rijkerswoerd, 

georganiseerd door de wijkvereniging 
in samenwerking met Jeugdland, is 
weer een groot succes geworden.         
Veel kinderen uit onze wijk hebben 
hun spulletjes kunnen verkopen aan 
een enthousiast publiek. Er was de 
gehele dag voldoende aanloop, veel 
wijkbewoners kwamen kijken en 
kopen.

Ook Rijnstad was aanwezig met ver-
schillende stands. Kinderen konden 
zich laten schminken, zelf buttons 
maken en met graffiti mooie figuren 
maken, voor elk wat wils. De aller-
kleinsten konden zich vermaken op 
verschillende springkussens en er was 
voor de liefhebbers een voetbalveld.

Op verschillende momenten trak-
teerde de Jumbo op een oranje 
bol. Een mooi gebaar, bedankt 
daarvoor. Tussen wat kleine buitjes 
door scheen ook de zon, ook daar-
door werd het een prachtige dag.                                                                                                          
Burgemeester Ahmed Marcouch 
bracht een bezoek aan ons winkel-
centrum en vond onze opzet 
geslaagd, veel mensen, gezelligheid, 
tijd voor een praatje, elkaar ont-
moeten en met de burgemeester op 
de foto. Hij kijkt terug op een fijn 
bezoek, de wijk kijkt terug op een 
geslaagde Koningsdag.

Dick
van Kleef

burgemeester
Ahmed
Marcouch
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Honden in Rijkerswoerd
Hondenliefhebbers,
wij hebben uw hulp nodig!

I n de Werkgroep Openbare 
Ruimte is de problematiek 

rond honden één van de 
aandachtspunten. Afge-
sproken is niet alleen te 
kijken naar de overlast, 
maar vooral ook naar de 
voorzieningen en in een 
werkgroepje ís gestart om e.e.a. te 
inventariseren.

In de gemeente Arnhem zijn alle 
hondeneigenaren verplicht hun hond 

aan de lijn te houden en de poep op 
te ruimen. Veel hondenbezitters han-
delen naar eigen inzicht en er wordt 
niet echt gehandhaafd. In Nederland 
staat hondenpoep op de Veiligheids-
monitor van het CBS, bij ergernissen 
in de wijken, op de tweede plaats. 
In  Rijkerswoerd zal het niet veel 
anders zijn. De gemeente heeft vanaf 
2010 het aantal afvalbakken drastisch 
gereduceerd. De inmiddels geplaatste 
ondergrondse containers zijn meest-
al voorzien van een afvalluikje voor 
zwerfafval en hondenpoep, maar de 
containers staan niet allemaal in de 
looproutes en op een aantal plekken 
wordt een afvalbak gemist.

In Rijkerswoerd is een hondenlosloop-
plaats in Park Woerdse Wal, op en 
rondom de bult achter het sportcen-
trum De Pas. Vlak bij de wijk is het 
Park Immerloo, waarvan een groot 
deel losloopgebied is. Onze vraag aan 
de hondenbezitters is of er behoefte 
is aan:
- een omheind losloopgebied,
- een hondenontmoetingsplek of  
- een hondenspeelplaats.
Een hondenontmoetingsplek (ook 
wel HOP genoemd) is een omheind 
losloopgebied dat niet wordt schoon-

gemaakt door de gemeente. Wel 
staat bij de ingang van elke HOP een 
afvalbak voor  hondenpoep. Hon-
denbezitters zorgen zelf voor het 
schoonhouden van het terrein. Het 
terrein is voorzien van een bankje om 
gezellig op te zitten.
Bij een hondenspeelplaats is het 
terrein ook voorzien van speelele-
menten voor de hond. Een dergelijk 
terrein is bijv. te vinden in Park Lin-
gezegen bij Schuytgraaf. Zie
https://fikkie.club/hondenspeel-
plaats/detail/3.

Wil u ons laten weten of u het 
belangrijk vindt dat er een omheind 
losloopgebied komt in Rijkerswoerd 
en, zo ja, welk type uw voorkeur 
heeft? Heeft u ideeën over de plek 
waar dat dan het beste gerealiseerd 
kan worden? Zoals u wellicht weet is 
het tegenwoordig beleid om bewo-
ners actief te betrekken bij wat er 
speelt in hun eigen wijk. Ideeën en 
initiatieven zijn dan ook meer dan 
welkom!

Stuur uw idee naar:
wor.rijkerswoerd@outlook.com.
Wilt u ons ook laten weten of u 
bereid bent mee te helpen om uw 
idee daadwerkelijk te realiseren?

Werkgroep Openbare Ruimte,
(onderdeel van het

Bewonersplatform Rijkerswoerd)

Nieuwe 
Herinneringen
Een training voor mensen die zor-
gen voor iemand met dementie.

Dementie is volksziekte nummer 1 
aan het worden. En steeds meer 

mensen met dementie wonen lang-
durig thuis. Zorg van familieleden en 
vrienden, de zogenaamde mantelzor-
gers, is daarbij noodzakelijk.
Het is essentieel dat deze –infor-
mele- zorgverleners worden onder-
steund bij hun zorgtaak. Mantelzorg 
& Vrijwillige Thuishulp Arnhem biedt 
daarom 2x per jaar de training ‘Nieu-
we Herinneringen’ kosteloos aan.
Deze training geeft de mantelzorgers 
belangrijke inzichten én vaardighe-
den waardoor zij beter in staat zijn 
deze zorg langdurig en met plezier te 
kunnen geven.

Mantelzorg & Vrijwillige Thuishulp 
Arnhem heeft voor mantelzorgers in 
Arnhem een training samengesteld 
die zowel kennis over dementie als 
praktische handvatten en tips aan-
reikt die inzicht geven en helpen in 
het omgaan met iemand met demen-
tie.

De training bestaat uit 2 avonden: 
de eerste avond wordt er veel kennis 
gedeeld. Wat is dementie? Welke vor-
men zijn er? Hoe ontstaat het? Wat 
betekent de ziekte voor het dagelijks 
gedrag, de omgeving en naasten 
van iemand met dementie? En kan 
iemand met dementie eigenlijk nog 
leren?
De tweede avond gaan de deelne-
mers aan de slag over hoe er op een 
andere, positieve wijze omgegaan 
kan worden met de dementie van de 
naaste, waardoor het contact ver-
diept en verbetert. Dat geeft meer 
ruimte aan de mantelzorger en bied 
focus op het nu en de toekomst.
 
Heeft u interesse, meld u zich dan 
aan! Deelname is kosteloos. De eer-
ste training heeft al plaatsgevonden 

in het voorjaar. Voor het najaar staat 
deze gepland op 19 en 26 september. 

Het is belanrijk dat u er op beide 
avonden bent.
Tijdstip: 19.00- 21.30 uur, inloop is 
een kwartier voor aanvang.
Locatie: MVT Arnhem, Slochterenweg 
40, 6835 DX Arnhem (1e verdieping 
gebouw Petersborg).

Er kunnen maximaal 12 deelnemers 
per training deelnemen. 
Om teleurstelling te voorkomen is het 
belangrijk u van te voren aan te mel-
den via mail a.deibert@mvtarnhem.
nl (naam, adres, telefoonnummer) of 
per telefoon 026 370 78 55. 

Maddy Kloet,
projectmedewerker
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Oeverzwaluwen gearriveerd 
in Lingezegen

Vorig jaar heeft u in Het Woerdje kunnen lezen over 
de oeverzwaluwwand, die toen net was aangelegd aan 

het Patrouillepad Zuid. Met spanning werd dit voorjaar 
door vogelenthousiastelingen uitgekeken naar de komst 
van de eerste oeverzwaluwen vanuit hun overwinte-
ringsgebieden in Afrika. Zouden zij de honderd met leem 
gevulde gaten in de speciaal voor hen aangelegde wand 
ontdekken en erin gaan graven om nestholtes te creëren?

Lang geleden groeven oeverzwaluwen dergelijke gaten 
in de steile, zanderige oevers die te vinden waren in 
de buitenbochten van onze rivieren. Totdat die rivieren 
werden voorzien van kribben en dijken en het zand in de 
bochten niet meer hoog werd opgestuwd door het water. 
Zouden de vogels zich nu laten verleiden door een beton-
nen wand met voorgeboorde nestgaten? Elders in het land 
was het al eens gelukt...
Park Lingezegen is een gebied met veel gezichten: er zijn 
voorzieningen om te recreëren, er is natuurontwikkeling, 
er wonen mensen en er zijn allerlei bedrijven. Eén van 

(vervolg op pagina 17)
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Regionale samenwerking scheidsrechters

Eind 2018 hebben de voetbalvereni-
gingen ESA Rijkerswoerd, Eldenia 

Elden en RKSV Driel besloten dat zij 
het beleid rond verenigingsscheids-
rechters in de regio naar een hoger 
plan willen stuwen, om zo iets te 
doen aan het tekort aan verenigings-
scheidsrechters. Ook andere ver-
enigingen in de regio zijn daarvoor 
benaderd. Tijdens een eerste breed 
overleg, waarbij ook de KNVB en de 
COVS-afdelingen Arnhem en Nijme-
gen vertegenwoordigd waren, is een 
begin gemaakt met wat hopelijk een 
mooie samenwerking wordt. 

Bij de buren
Inmiddels kunnen scheidsrechter-
coördinatoren via een WhatsApp-
groep een oproep plaatsen wanneer 
er bij hun vereniging een tekort is 
aan verenigingsscheidsrechters. Zo 
kunnen collega-coördinatoren bin-
nen hun vereniging nagaan of zij nog 
mensen hebben die bereid zijn om 
eens ‘bij de buren’ te fluiten. Zo’n 
oproep kan ook gedaan worden wan-
neer er een neutrale scheidsrechter 
gezocht wordt voor een risico- en/
of kampioenswedstrijd. Inmiddels 
zijn er al verschillende uitwisselingen 
geweest. Zowel de verenigingen als 
de scheidsrechters spreken van een 
groot succes.

Ervaringen van een
ESA-scheidsrechter
‘Inmiddels twee wedstrijden gefloten 
bij verenigingen die aangesloten zijn: 
DVV en VDZ. Beide keren was alles 
uitstekend geregeld qua ontvangst en 
organisatie. Ik heb meteen uitgelegd 
dat ik aan geen van beide clubs ver-

bonden ben, wat de rust in het veld 
ten goede lijkt te komen. Mede daar-
om zeer prettige wedstrijden geflo-
ten, waarbij met name het feit dat 
niet iedere beslissing wordt gewogen 
aan het al dan niet partijdig zijn van 
de scheidsrechter echt een verade-
ming is. Ook voor mij persoonlijk zijn 
dit leuke ervaringen, ook omdat het 
toch weer wat extra’s biedt als je 
bij vele andere verenigingen kunt en 
mag fluiten. Je leert altijd van het 
kijken in andermans keuken! Prima 
initiatief dat zeker een vervolg en 
uitbreiding verdient.’

Uitwisselen
Momenteel heeft de werkgroep bijna 
tien verenigingen die mee doen: ESA 
Rijkerswoerd, RKSV Driel, Eldenia 
Elden, DVV Duiven, Spero, VDZ Arn-
hem, Babberich, SDZZ, SC Groessen 
en DVOV. Maar de werving gaat door. 
Naast het aanpakken van de capaci-
teitsproblemen qua scheidsrechters, 
houdt de werkgroep zich ook bezig 
met het plannen van (op termijn 
grootschalige) evenementen op het 
gebied van arbitrage. En als een 
vereniging iets voor de eigen scheids-
rechters organiseert, worden ook de 
andere verenigingen op de hoogte 
gebracht. Zo heeft ESA Rijkerswoerd 
onlangs nog scheidsrechter Rob
Dieperink op bezoek gehad. Voor 
deze avond waren ook scheidsrech-
ters van andere verenigingen uitge-
nodigd.  

Geïnteresseerd om aan te sluiten bij 
deze enthousiaste groep of in meer 
informatie? Neem dan contact op met 
Ron Enzerink via
ron.enzerink@esa-rijkerswoerd.nl.

Vogels in Waterrijk

Als u een landhuis bezit, 
zwemmen misschien wel 

enkele exemplaren van deze 
exotische eendensoort in uw 
pronkvijver rond. Ziet u een 
casarca in Waterrijk, dan betreft 
het een exemplaar dat de 
vrijheid heeft opgezocht of een 
nakomeling daarvan. Ziet u een 
zwart ringetje rond de nek, dan 
heeft u een woerd voor u.

                          LV

23

foto: Rob Zweers

(vervolg van pagina 16)

die bedrijven, op een plek zo’n 2 
kilometer van de oeverzwaluwwand, 
houdt zich bezig met wegenaanleg en 
stratenmaken. Geen wonder dus dat 
er een grote berg zand op het terrein 
is te vinden. De terugkerende oever-
zwaluwen hebben deze berg ontdekt 
en er nestholen in gegraven. Fiets je 
erlangs, dan zie je tientallen vogels  
over de zandberg scheren. En af en 
toe begint of eindigt zo’n scheer-
vlucht bij een opening in het zand.

Is de oeverzwaluwwand dan voor 
niets aangelegd? Voor een oordeel 
hierover is het nog veel te vroeg. Die 
zandberg ligt er tijdelijk. Ook is de 
kans aanwezig dat de oeverzwaluwen 
dit jaar zin krijgen om nog een keer 
aan nageslacht te beginnen. En als 
het met de natuur in Nederland wat 
beter gaat, komen er misschien wel 
zoveel oeverzwaluwtjes ter wereld 
dat er voor nieuwe stelletjes enige 
woningnood ontstaat. Of de jonge 
dames en heren dan alstublieft ook 
even de starterswoninkjes aan het 
Patrouillepad Zuid willen komen 
bezichtigen.

LV
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Hulp bij ideeën en projecten

Binnen de gemeente Arnhem zijn 
meerdere instanties actief die 

inwoners kunnen helpen met het 
verwezenlijken van hun ideeën of 
projecten. Het gaat daarbij om ini-
tiatieven van vrijwilligers of vrijwil-
ligersorganisaties. Enkele van deze 
instanties worden hieronder toege-
licht.

Praktische Zaken
Praktische Zaken is een initiatief van 
Arnhemmers en wordt gefinancierd 
door de Gemeente Arnhem. Het doel 
is burgerinitiatieven en vrijwilli-
gersorganisaties zo veel mogelijk te 
ondersteunen, waardoor hun idee of 
project meer kans van slagen heeft. 
Praktische Zaken denkt mee, zoekt 
uit, adviseert, lost op of verwijst 
door naar een deskundige en is voor 
alle burgerinitiatieven en vrijwilli-
gersorganisaties in Arnhem gratis. 
Aan oplossingen kunnen natuurlijk 
wel kosten zijn verbonden. Prakti-
sche Zaken werkt nauw samen met 
anderen in Arnhem die initiatieven en 
vrijwilligersorganisaties ondersteu-
nen, zoals Arnhemse Uitdaging, de 
Ideeënmakelaars, de AdviesBrigade 
en Onderaf.nl. Meer weten of hulp 
nodig? Praktische Zaken is bereikbaar 
op 06 30 17 60 77, info@-
praktischezakeninarnhem.nl of kijk 
op www.praktischezakeninarnhem.nl.

Arnhemse Uitdaging
Bedrijvennetwerk de Arnhemse Uit-
daging brengt al sinds 1999 verbin-
dingen en samenwerking tot stand 
tussen het Arnhemse bedrijfsleven en 
bewonersinitiatieven. Zo helpen zij 
lokale maatschappelijke vraagstuk-
ken op te lossen en leveren ze geza-
menlijk een positieve bijdrage aan de 
leefkwaliteit in Arnhem. Het netwerk 
van de Arnhemse Uitdaging is groot 
en bestaat uit veel creatieve men-
sen. Daardoor lukt het vaak antwoor-
den of oplossingen te bedenken voor 
uw vraag of probleem. De Arnhemse 
Uitdaging is onderdeel van Rijnstad 
en wordt financieel ondersteund door 
de Gemeente Arnhem. De Arnhemse 
Uitdaging is bereikbaar op 026 351 79 

51 of info@arnhemseuitdaging.nl.

Ideeënmakelaar Arnhem
Ideeënmakelaar Arnhem is een 
burgerinitiatief met als doel goede 
ideeën een stapje verder te helpen. 
De ideeënmakelaars zijn Arnhemmers 
die graag met je meedenken. Ze ver-
binden je met de juiste mensen en 
organisaties om je op weg te helpen. 
Zo kunnen ze samen jouw idee tot 
een succes maken en wordt Arnhem 
een stukje mooier. En het is nog gra-
tis ook! Heb je een mooi idee, maar 
weet je niet waar te beginnen? Vul 
het digitale formulier in op http://
ideeenmakelaarsarnhem.nl/ en ze 
nemen zo spoedig mogelijk contact 
met je op. Ideeënmakelaar Arnhem is 
op dinsdag en donderdag bereikbaar 
op 06 81 18 52 34.

De AdviesBrigade
De AdviesBrigade biedt een helpen-
de hand aan besturen van Arnhemse 
vrijwilligersorganisaties. Een vrij-
willigersorganisatie besturen is een 
grote uitdaging. Zeker nu de over-
heid zich terugtrekt en burgers meer 
zelf moeten doen. De focus van de 
AdviesBrigade ligt op het versterken 
van de eigen (bestuurs-)kracht van 
vrijwilligersorganisaties en van het 
zoveel mogelijk oplossen van proble-
men in eigen regie. De AdviesBriga-
de zet zich graag in voor Arnhemse 
maatschappelijke- of vrijwilligersor-
ganisaties die een bijdrage leveren 
aan de verbetering van de leefkwali-
teit in wijk en stad. Meer informatie 
is verkrijgbaar via
adviesbrigade@adviesbrigade.nl,
www.adviesbrigade.nl of 026
312 79 73.

Onderaf.nl
Arnhemmers zijn steeds meer betrok-
ken bij de kwaliteit van hun omge-
ving. Het verbeteren hiervan begint 
meestal met een idee dat uit kan 
groeien tot een project. De Initia-
tiefnemers gaan vaak enthousiast 
van start met hun idee, maar raken 
gaandeweg verstrikt in hun zoektocht 
naar geld, mensen of middelen om 
hun initiatief overeind te houden. 
Het online platform Onderaf.nl biedt 
hierbij ondersteuning. Meer informa-
tie is verkrijgbaar via info@onderaf.
nl.

Yoga bijCarina

Heb je het altijd (té) druk? Ervaar 
je stress? Heb je behoefte aan 

tijd voor jezelf? Wil je leren om uit 
je hoofd te gaan en je lichaam te 
voelen? Kom dan naar Yoga bijCarina!

Vanaf 20 mei 2019 geef ik Hatha 
yogalessen in Arnhem-Zuid. Of je nu 
beginner of gevorderd bent, lenig of 
juist helemaal niet, dat maakt niet 
uit. Yoga is écht voor iedereen! Het 
gaat niet om presteren of competi-
tie. Je oefent op je eigen niveau en 
leert dit te accepteren en te waarde-
ren. Je komt bewust én ontspannen 
uit de les. Niets zweverigs, maar wel 
quality time voor jezelf!

Waar & wanneer
In Arnhem-Zuid in de Adhara Yoga 
Studio, Zeelandsingel 40, op
maandag van 8.45 tot 10.00 uur;
In Waterrijk Oost, bij Water Idylle, op 
zondag van 10.00 tot 11.15 uur.

Kosten
De proefles is gratis, daarna kost een 
abonnement € 38,- per maand.
Voor yoga in Park Lingezegen bedra-
gen de kosten € 9,00 per les.

Wie ben ik?
Ik ben Carina Claassen, 48 jaar. Na 
jarenlang werkzaam te zijn geweest 
in de verzekeringsbranche is het tijd  
mijn dromen achterna te gaan. Na 
een periode van loopbaancoaching, 
vielen alle puzzelstukjes op z’n 
plaats: Ik word Lifecoach, Yogado-
cent & Vitaliteitstrainer!
Ik beoefende al jaren yoga toen ik 
besloot de Arhanta Yogadocenten-
opleiding te volgen. Voor mij is yoga 
thuiskomen in mezelf, bewustwor-
ding, rust, balans, energie & fitheid 
ervaren én ontdekken dat ik nog 
steeds flexibel kan zijn. Zowel licha-
melijk als geestelijk!

Wat betekent yoga voor jou? Wil je 
dit ontdekken dan zie ik je graag!
Bel of stuur je berichtje naar
06 11 29 28 88; www.bijcarina.nl; 
www.facebook.com/yogabijcarina.

Zie ook de advertentie op pagina 6.
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Elden eerste deelnemer aan
‘Zomer in Gelderland’

Heeft u al gehoord dat Elden mee-
doet aan ‘Zomer in Gelderland’: 

een live tv programma van Omroep 
Gelderland? We zijn de allereerste 
deelnemers dit jaar en willen er een 
geweldig feest van maken! Daarvoor 
hebben we ook publiek nodig, heel 
veel publiek.

Als u al wat langer in Arnhem woont 
heeft u vast wel eens van het dorp 
Elden gehoord. Een Betuws dorp in 
een Veluwse stad.

Elden mag dit jaar het spits afbij-
ten van een nieuwe serie ‘Zomer in 
Gelderland’. Het vrolijkste program-
ma van Omroep Gelderland toert van 
5 tot en met 30 augustus door de 
provincie. Elke werkdag bezoekt de 
omroep een ander dorp dat een grote 
opdracht met elkaar uitvoert, een 
parade maakt én meedingt naar de 
titel ‘Mooiste dorp van Gelderland’. 
We gaan er een heel gezellige dag 
van maken en hopen dat u er bij bent 
op maandag 5 augustus om 17.30 uur 
op de Brink.

Om 9.00 ’s ochtends krijgt het team 
een opdracht met verschillende 
deelopdrachten. Het team moet 
zoveel mogelijk mensen zien te 
mobiliseren om de opdrachten op tijd 
klaar te hebben. Er wordt dus nogal 
wat verwacht van de bewoners! De 
opdrachten zijn nog een verrassing, 
de parade is al in voorbereiding. De 

live-tv-uitzending is van 18.00 tot 
19.00 uur, dan worden de punten 
opgeteld. Heeft Elden alle opdrach-
ten goed uitgevoerd? Hebben ze 
genoeg mensen op het plein gekre-
gen? Dan winnen ze een geldbedrag 
van maximaal € 1000,- voor een mooi 
Eldens doel.

Publiek is van harte welkom! Voor 
het beeld vraagt de organisatie in
blauw-witte kleren te komen, een 
blauwe spijkerbroek en een wit 
T-shirt bijvoorbeeld. Hoe meer 
publiek, hoe beter want ook dat telt 
mee voor het geldbedrag maar het is 
ook veel gezelliger!

Na de uitzending is de druk van de 
ketel en kunnen we samen nog even 
lekker nafeesten op het plein. Met 
iedereen die er bij is en de horeca-
ondernemers willen we er nog een 
gezellige after-party van maken.

Petra van Houdt

Rumah Baru

Rumah Baru is een burgerinitiatief 
ontstaan in Arnhem-Zuid en sinds 

3 mei 2018 zijn wij een Stichting. Als 
stichting zijn wij vooral gericht op de 
Indische en Molukse ouderen. Oude-
ren uit andere culturen zijn bij ons 
uiteraard ook van harte welkom.

Het doel van de stichting is:
- Het samenbrengen van ouderen 

en jongeren door muziek, dans 
en creatieve activiteiten, vooral 
gericht op de Indische en Molukse 
ouderen.

- Het verrichten van alle verdere 
handelingen, die met het voren-
staande in de ruimste zin verband 
houden of daartoe bevorderlijk 
kunnen zijn.

- Het aanbieden van workshops op 
het gebied van tekenen, schil-
deren, aquarelleren en sieraden 
maken.

- Het organiseren van lezingen en 
culturele middagen.

- Het organiseren van gezamenlijke 
maaltijden.

De betekenis van Rumah Baru is 
‘Nieuw Huis’ en elke vierde vrij-
dag van de maand houden wij onze 
kumpulan ‘Ramé Ramé Bersama’, 
wat ‘Gezellig Samenzijn’ betekent. 
Deze middagen proberen wij zoveel 
mogelijk te organiseren met live 
muziek, Tai Chi, soms een bingo, 
lezing, boekpresentatie, iemand die 
een presentatie geeft over zijn of 
haar project of een dansgroep. Heeft 
u ideeën, suggesties of wat dan ook, 
laat het ons dan weten. 
Mocht U iemand kennen, dat kunnen 
zijn buren, vrienden of familieleden, 
die behoefte hebben aan een leuke 
middag of er gewoon even tussen uit 
willen om alle zorgen te vergeten, 
neem hem/haar mee naar één van 
onze kumpulans. Bij onze Ramé Ramé 
Bersama’s zijn we er voor elkaar 
en helpen we elkander om  senang 
te voelen. De tijd die we hebben 
is slechts twee en een half uur van 
14.00 uur tot 16.30 uur, is niet lang 
maar wel gezellig. De locatie waar 
het gehouden wordt is: AC Rijkers-
woerd SIZA, Mr. P.S. Gerbrandysingel 
45, Arnhem.

In samenspraak met andere stichtin-
gen, instanties of instellingen is het 
altijd mogelijk om  gezamenlijk iets 
te organiseren of elkaar gewoon te 
helpen bij een evenement.

Uiteindelijk is ons doel om oud en 
jong bij elkaar te brengen door mid-
del van muziek, dans, spel en even-
tuele andere creatieve activiteiten. 
Onze Ramé Ramé Bersama’s sluiten 
we altijd af met een gezamenlijke 
maaltijd. Het eten dat geserveerd 
wordt is eenvoudig, maar met liefde 
bereid. We proberen zoveel mogelijk 

aan ieders wens te voldoen, we doen 
in ieder geval ons best. 

We zijn altijd op zoek naar mensen 
die een invulling kunnen geven aan 
ons programma. 
Hierbij denken wij aan mensen die 
bijvoorbeeld kunnen vertellen over 
de cultuur, de streek, gewoontes, 
klederdracht of tradities. U kunt 
altijd eerst onze Ramé Ramé Bersa-
ma bezoeken, dan kunt U zelf zien of 
ervaren waar wij voor staan.

Rieke Rieksen
Zie ook website www.rumahbaru.nl

contact@rumahbaru.nl
06 28 70 61 92
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Nieuwe recreatiekaart Park Lingezegen

Op pad in Park Lingezegen? Dan is 
het handig de nieuwe recreatie-

kaart mee te nemen. De kaart van 
2019 is in een nieuw jasje gestoken, 
vol illustraties, waardoor je snel de 
bijzondere plekjes ziet. Zo vind je 

bijvoorbeeld gemakkelijk locaties 
om vogels te spotten en zie je direct 
waar de Moerashoeders zich bevin-
den.

Nieuw op de kaart
Op de kaart vind je wandel- en

fietstips en leuke plekjes om te 
spelen, om te eten en om rust te 
zoeken. Daarnaast zijn er ook nieuwe 
tips: een bezoekje aan idyllisch dorp 
Ressen, de beste rondjes voor een 
zondags blokje om en stille plekken 

voor bezinning.
Het gebruik is misschien even wen-
nen: de kaart is een kwartslag 
gedraaid, waardoor noord en zuid nu 
respectievelijk links en rechts liggen. 
In zeven cirkels op de kaart wordt 
ingezoomd op bijzondere plekjes.

Waar vindt u de kaart?                                                                                                                   
De recreatiekaart ligt klaar op het 
projectbureau van Park Lingezegen 
aan De Park 10 in Elst en is verder te 
vinden bij de gemeentebalies, VVV’s 
en bij organisaties en ondernemers in 

Park Lingezegen. U kunt de kaart ook 
downloaden op parklingezegen.nl/
naar-buiten-met-de-nieuwe-recrea-
tiekaart.

Het KinderWijkTeam houdt de stad 
schoon

De teams van het KinderWijkTeam 
trekken wekelijks vanaf wijk-

centra, scholen en MFC’s  de wijken 
in om, gewapend met knijpers en 
vuilniszakken, zwerfvuil op te rui-
men. Er zijn KinderWijkTeams actief 
in Klarendal, Malburgen/Immerloo, 
Presikhaaf, Arnhemse Broek, Mal-
burgen West en De Laar Oost. Het 
KinderWijkTeam werkt nauw samen 
met de basisscholen in de verschil-
lende wijken en waar mogelijk helpt 
KinderWerk Rijnstad mee.

Na tien middagen afval prikken in de 
wijken van de stad worden de kinde-
ren beloond met een uitstapje naar 
een educatief museum in Arnhem.

Bewust van natuur en milieu
Er worden nog andere activiteiten 
ontwikkeld, zoals doe-excursies naar 
de nabije natuur (Stadsblokken en 
Meinerswijk) of workshops om van 

plastic weer nieuwe producten te 
maken. Al deze activiteiten worden 
bedacht om kinderen bewuster te 
maken van natuur en milieu, en ze op 
deze manier meer verantwoordelijk-
heid te laten voelen voor hun eigen 
leefomgeving.

Nieuwsgierig? Zou je je willen 
aansluiten bij een bestaand Kinder-
WijkTeam? Of omarm je dit initiatief 
als organisatie of als basisschool? Of 
zou je met minimaal tien vrienden 
en vriendinnen In Rijkerswoerd een 
KinderWijkTeam willen opzetten om 
je eigen wijk op te frissen?
Neem dan contact op met initiatief-
nemer Mike Hoose via info@-
hetkinderwijkteam.nl.

De Zonnebloem
in onze wijk

De Zonnebloem, afdeling Arnhem 
zuid-oost, viert dit jaar haar 

30-jarig jubileum. Wij zijn gestart 
in Malburgen en Vredenburg in 1989, 
een jaar waarin de eerste huizen in 
Rijkerswoerd werden gebouwd. Nu is 
de wijk langzaam aan het vergrijzen, 
en dat betekent dat de Zonnebloem 
voor steeds meer mensen in Rijkers-
woerd een interessante organisatie 
gaat worden. Want wij zijn er voor 
mensen met een fysieke beperking, 
en dit zijn meestal ouderen. U bent 
van harte welkom.

Allerlei activiteiten                                                                      
Wij gaan op bezoek bij gasten of 
nemen ze mee voor kleine uitstapjes. 
Koffie drinken op Kronenburg, naar 
de bios of samen naar de Mariabede-
vaart in Renkum. Maar ook grotere 
activiteiten, voor groepen van 40 tot 

(vervolg op pagina 21)
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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

JUNI
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

AUGUSTUS
maandag 5 Zomer in Gelderland (TV Gelderland) De Brink Elden 17.30 uur
zaterdag 31 Boot in de Sloot Einde Marga Klompélaan 19.00 uur

SEPTEMBER
donderdag 12 Kunstcafé Rijkerswoerd Hooijmaat 10.30 - 12.00 uur
zaterdag 14 Tweedehands Kinderkledingbeurs ACR 15.00 uur

Rijkershof = Flat Rijkershof, Otis Reddingplein
Korenmaat = Stadsboederij De Korenmaat, Marius van Beeklaan 5, 026 377 54 64
WCR = Winkelcentrum Rijkerswoerd, Op het Toneel e.o.
Voor overige adressen zie Servicepagina Rijkerswoerd (pagina 22)

60 deelnemers. En soms echt grote 
evenementen.
Zo’n evenement was bijvoorbeeld 
onze jubileummiddag op 11 mei 
in het Olympus College. Er waren 
ongeveer 140 gasten uit Arnhem-Zuid 
en zij hadden een gezellige middag 
met alles erop en eraan. Met een 
toneelvoorstelling, gespeeld door een 
gezelschap uit Bemmel. En met de 
burgemeester die langs kwam voor 
een gesprekje met vele van onze  
gasten, warme woorden voor de 
vrijwilligers uitsprak en iedereen de 
gelegenheid gaf om een fotootje met 
hem te maken.

Op het programma                                                                                   
Maar wij hebben dit jaar nog veel 
meer leuke activiteiten. Grote 
activiteiten, zoals in augustus een 
bustocht naar Emsflower-park in 
Duitsland, net voorbij Denekamp, en 
in december onze kerstbijeenkomst.  
Maar ook iedere maand een gezelli-
ge kleine activiteit, zoals in juli een 
kersenmiddag en in het najaar een 
stamppottenbuffet.

Meestal vragen wij een kleine bijdra-
ge, het is niet duur. En dat komt voor 
een deel door de jaarlijkse subsi-
die van het bewonersplatform. Een 

gebaar waar wij als Zonnebloemafde-
ling namens onze gasten graag
‘dank je wel’ voor zeggen.

Als u denkt dat de Zonnebloem iets 
voor u is, of u wilt wat meer informa-
tie, belt u gerust. U kunt ook op onze 
website kijken.

Gerry Smink,
06 19 12 64 59

gerrysmink@hotmail.com
www.zonnebloem.nl/

arnhem-zuid-oost

(vervolg van pagina 20)
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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
gesloten 1 juli t/m 1 september, erna
Huisartsenpraktijk De Graaf & Bos
locatie Rijkerswoerd
https//degraafenbos.praktijkinfo.nl

Huisartsenpost Arnhem-Zuid 
Mr. D.U. Stikkerstraat 122 
van 17.00  tot 23.00 uur, 0900 1598
weekend & feestdagen 8.00-23.00 u.
Huisartsenpost Arnhem-Noord 
Wagnerlaan 55, 0900 1598
van 23.00  tot 08.00 uur

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

SHO bloed 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

De Kemphaan
Mr. J.M. de Kempenaersingel 2
06 21 86 57 57
info@tussenthuis.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 Edwin Addink  
edwin.addink@politie.nl
Twitter @GlmAddink
wijkagente Sabrina Puijn  
sabrina.puijn@politie.nl

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

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

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

Kinder- en meidenwerk 
Liesje  van Haaren, 06 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

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
Patrick van Hoof, 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.





Vogels in Waterrijk

Deze siervogel van Afrikaanse 
origine is sinds 50 jaar een steeds 

gewonere verschijning geworden in 
ons land. In Europees verband is de 
nijlgans op de lijst van invasieve 
exoten gezet, wat betekent dat hij 
actief mag worden bestreden. Maar 
er zijn nog geen aanwijzingen dat in 
Nederland de toename ten koste van 
andere watervogels gaat.

LV

foto Rob Zweers
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Word lid van de
wijkvereniging en
steun de activiteiten
in de wijk!
Vul onderstaande bon 
in. 




