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In dit nummer...

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

19

Corry Tendeloo
Meer dan 25.000 mensen vinden haar 
een standbeeld waard.

5

Woongemeenschap
Arneco
Een statige boerderij aan de Huissen-
sedijk werd verbouwd en uitgebreid. 
De groene en sociale woongemeen-
schap ‘Arneco’ heeft er dit voorjaar 
zijn intrek genomen.

Minibiebs

11
In de minibiebs in onze wijk is altijd 
wel een leuk boek te vinden. Weet u 
waar ze staan?
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Woongemeenschap Arneco hield Open Dag

Op 31 augustus was het Open Dag 
bij de nieuwe woongemeenschap 

aan de Huissensedijk 32. Er heerste 
een feestelijke stemming en er was 
allerlei lekkers. Veel buurtbewoners 
en andere belangstellenden kwamen 
een kijkje nemen. Er waren rondlei-
dingen in verschillende woningen en 
op het grote buitenterrein.

Goede samenwerking
Ik was ervan onder de indruk hoe 
dit project tot stand is gekomen. 
Natuurlijk, zoals bij heel veel bouw-
projecten waren er de nodige tegen-
vallers. Maar om samen met alle 
toekomstige bewoners toch steeds 
weer tot nieuwe stappen te komen is 
een hoogstandje op het gebied van 
besluitvorming en daadkracht.

Zelfvoorziening
De bedoeling van dit woonproject 
is zo energieneutraal mogelijk te 
wonen en het milieu zo weinig moge-
lijk te belasten. In een paar huizen 
zijn al warmtepompen geïnstalleerd. 

De oude gevels bewaard

In de overige huizen moet dat nog 
gebeuren. Zo’n systeem neemt 
nogal wat plaats in. In de woningen 
is vloerverwarming. De huizen zijn 
ook heel goed geïsoleerd. Ook wat 

Nieuwbouw met moestuin

betreft de voedselvoorziening pro-
beert men grotendeels zelfvoorzie-
nend te worden.

Samen duurzaam wonen
Sociaal samen wonen, ontmoeten 
en delen. De bewoners – onderver-
deeld in 15 huishoudens – hebben 
een droom gerealiseerd: een grote, 
statige oude boerderij aan de rand 
van Arnhem ontwikkelen tot een 
duurzame woongemeenschap. Er is 
een flinke gezamenlijke ruimte die 
nog geïsoleerd en ingericht moet 
worden. Daar kunnen allerlei activi-
teiten plaatsvinden. In de toekomst 
ook voor de wijkbewoners.

Op de mooie website www.arneco.
org vindt u veel informatie over de 
Huissensedijk 32 en hun bewoners. 
De moeite waard om eens te bekij-
ken.

ED

Apparatuur in een
energieneutraal huis
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Oplossing
Op de vorige puzzel zijn 40 inzendingen binnengekomen waarvan 40 goed.

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

IJ S T A A R T

De winnaar is mevr./dhr. R. Gerritsen, De Zalmen Doorwerth.

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 11 OKTOBER 

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

Vind de plaatsnamen

In elke zin zit de naam van een Gelderse stad of dorp verborgen. Alle eerste letters van de plaats-
namen vormen tezamen de oplossing voor deze puzzel.

Veel succes, Hetty
1. Zeven aardige dwergen hielpen Sneeuwwitje met het huishouden.
2. Wil pakt altijd lekker aan, die kun je er goed bij hebben…
3. Het leuke wijkblad Het Woerdje bestaat al bijna 30 jaar!
4. Zijn in de Maas drie lansen uit de Romeinse tijd gevonden?
5. De lijnbus sloot mooi aan op de trein naar Schamelen.
6. De mand Elstar-appels staat al klaar om geschild te worden.
7. Snift Rik nu nog steeds? Wat is hij verkouden!
8. Dat bedrijf doet in chemie, een belangrijke pijler van de Nederlandse economie.

1 2 3 4 5 6 7 8

Deze vogel houdt van alle soorten 
open terrein, waarop hij, al tippe-

lend, makkelijk insecten kan zien en, 
soms na een sprintje, kan vangen. 
Hij beweegt daarbij voortdurend zijn 
staartje op en neer, wat hem op het 
platteland de naam ‘ploegstaartje’ 
opleverde, maar stadsmensen lezen 
in hun vogelgidsje dat ze een witte 
kwikstaart hebben gezien.

LV

Vogels in Waterrijk

Foto: Rob Zweers

(25)
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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
Doe’s lief

Mijn zoon werkt bij 
een van de supers. 

Hij doet er alles, want zo werkt 
men daar. Niet eerst oeverloos 
vakkenvullen, maar kassa draaien, 
aanvullen, opruimen, poetsen en 
dweilen, alles wat gebeurt in een 
winkel. Zo houdt hij ook in de gaten 
of de kassa open moet blijven of, 
omdat het stiller wordt, de kassa 
moet sluiten om andere werkzaam-
heden te verrichten in de winkel. 
Onlangs besloot hij dat de kassa 
dicht kon en verzocht de eerstvol-
gende klant, een ouder echtpaar, 
naar de kassa van zijn collega te 
gaan. ‘Zal je altijd zien’, zei mijn 
kind bij thuiskomst, ‘Staan er ineens 
een stuk of acht mensen in de rij.’ 
Dus moest de kassa weer open. Het 
paar dat naar de andere kassa was 
verwezen, kon dit niet waarderen. 
De man stapte op mijn zoon af en 
beet hem een luidkeels ‘flapdrol’ 
toe. ‘Mam, die mensen waren zelfs 
ouder dan jij’, sprak mijn veront-
waardigde spruit. Stokoud dus, 
bedacht ik mij.

Maar ik word ook behoorlijk pissig 
op zo’n moment. Afgezien van het 
feit dat ik snap dat die twee bejaar-
de shoppers niet weten hoe het kas-
sa aan/uit systeem werkt bij deze 
winkel, dan nog. Houd je fatsoen 
en scheld mijn zoon niet uit. Doe’s 
lief is de slogan tegenwoordig en ik 
ervaar dat tegenwoordig met name 
steeds minder bij leeftijdgenoten. 
Sterker nog, mopperen en zeuren 
is de trend. Respect voor ouderen 
prima, maar respect verdien je en 
komt je niet zomaar toe. Ik heb res-
pect voor mijn zoon die tegen deze 
razende meneer beleefd bleef.

Als ik in de rij achter deze minkukel 
had gestaan dan was mijn reactie 
als volgt geweest: ‘Zeg klojo, ben 
jij zo belangrijk dat jij voorrang 
verdient in deze winkel. Ben je niet 
een beetje van de pot gerukt om zo 
tekeer te gaan tegen deze jongen. 
Wie denk je wel dat je bent, eikel. 
Doe’s lief!’ Ik ben namelijk hele-
maal niet zo’n agressieve oudere uit 
de chagrijnclub!

Nienke Pol

Manouk stelt zich voor

Hallo lezers van het woerdje!
Graag stel ik mijzelf aan u voor.

Ik ben Manouk, 17 jaar oud en gebo-
ren en getogen in Rijkerswoerd.
Voortaan zal ik de foto’s maken voor 
het woerdje! In mijn vrije tijd ben 
ik veel met fotografie bezig, dus ik 
vind het erg leuk nu voor de voorpa-
gina de wijk in te gaan om foto’s te 
kunnen maken die ik op deze manier 
kan delen!

Manouk

Kom zingen 
bij kinderkoor 
Rijkerswoerd

Hou jij ook zo van zingen en ben jij tussen de 7 en 12 jaar?  Dan ben je van 
harte welkom op het TheaterKids Kinderkoor in Rijkerswoerd. Elke maan-

dagavond van 18.00 tot 19.15 uur zingen wij in de Pythagorasstraat 9 (school-
gebouw van De Madelief/De Rank) met een hele leuke enthousiaste groep 
jongens en meisjes allemaal kinderhits (Kinderen voor Kinderen, kindermusi-
cals enz.). We geven elk jaar een paar optredens met onze liedjes en enkele 
dansjes.

Geef je snel op voor een gratis proefles, op www.theaterkids.nl of zoek
‘kinderkoor Arnhem’ op Facebook.

Groeten,
Freek

Geen frivole vogel. Een zwijgzame 
natuur. Kijkt ernstig. Jaar in jaar 

uit met dezelfde partner. En eenmaal 
weduwe of weduwnaar geworden, 
kan de knobbelzwaan jarenlang rou-
wen alvorens aan een nieuwe relatie 
te beginnen. Voorbeeldvogel.

LV

Vogels in Waterrijk

Foto: Rob Zweers

(26)
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Minibiebs

U wist het misschien niet, maar 
ook in onze wijk zijn minibiebs 

te vinden. Twee ervan bevinden zich 
op straat en zijn dus altijd en voor 
iedereen toegankelijk. Ook de Pieter 
de Jongschool in de Pythagorasstraat 
en boerderijcafé de Hooijmaat bij 
Stadsboerderij de Korenmaat herber-
gen een minibieb, maar dan binnens-
huis.

Je vindt in de minibiebs vooral veel 
leuke kinderboeken. Meestal zijn het 
‘zwerfboeken’, boeken die van alle 
kinderen zijn. Je neemt het boek 
mee naar huis en als je het uit hebt, 
laat je het weer verder zwerven. 
Maar ook volwassenen kunnen in een 
minibieb wat te lezen vinden, bijv. 
een spannende thriller of een tijd-
schrift.

De minibiebs op straat zijn te vinden 
in de Mina Krusemanstraat, de Aristo-
teleshof en in de Elvis Presleystraat. 
Die in de Aristoteleshof heeft zelfs 
een naam: Tabula Rasa. Dat betekent 
zoiets als: onbeschreven blad. De 
filosoof Aristoteles gebruikte deze 
beeldende term om op het belang 
te wijzen van de indrukken die een 
mens opdoet voor de ontwikkeling 
van zijn persoonlijkheid. Lezen is 
zo’n vormende ervaring.

De minibiebs in de Mina Kruseman-
straat en de Aristoteleshof hebben 
ook een geocache. Geocaching is een 
spel waarbij gebruik wordt gemaakt 
van een gps-ontvanger of een smart-
phone om ergens een zogenoemde 
‘cache’ (verstopplaats) met een 
‘schat’ te vinden.

Als lezer van Het Woerdje heeft u 
het geluk dat u de minibiebs ook zon-
der gps kunt vinden. Neem er eens 
een kijkje, laat op de eerste plaats 
uw kinderen er een kijkje nemen, de 
minibiebs zijn er voor iedereen. Wie 
weet welke schat u er vindt.

LV
P.S.
Kent u nog andere minibiebs in onze 
wijk? Gaat u na lezing van dit artikel 
er misschien zelf een plaatsen? Laat 
het de redactie weten!

Gezellige 
maandagmiddagen
Wijkvereniging Rijkerswoerd 

organiseert samen met B&A elke 
maandagmiddag een gezellige bijeen-
komst van 13.00 tot 15.00 uur in het 
Sport- en wijkcentrum Rijkerswoerd 
aan de Pas 44. Komt u ook?

Activiteiten
U bent van harte welkom om aan 
te schuiven voor een kopje koffie 
of thee en een gezellig praatje met 
buurtbewoners. Tijdens de bijeen-
komsten gaan we ook lekker bewe-
gen, spelletjes doen of kunt u mee-
doen aan creatieve workshops. De 
inhoud van de bijeenkomsten wisselt 
maandelijks. 
Vindt u het leuk om als vrijwilliger 
mee te helpen  bij de diverse acti-
viteiten, dan bent u ook van harte 
welkom.    

                                                                                                            

Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met Susan Pelskamp, Wmo 
begeleider, via s.pelskamp@bagroep.
nl of telefonisch via 06 15 57 76 07. 
Deze bijeenkomsten worden mede 
mogelijk gemaakt door de gemeente 
Arnhem en de provincie Gelderland.

Susan Pelskamp

Vrijwilligers 
gezocht!

Pleyade is op zoek naar enthousi-
aste, betrokken, gepassioneerde 

vrijwilligers.
Als vrijwilliger bij Pleyade bent u 
waardevol. Voor ons en zeker voor 
onze cliënten. Of u nu veel tijd 
heeft, of enkel een paar uurtjes 
per week beschikbaar bent, u bent 
van harte welkom. De belangrijkste 
voorwaarden om als vrijwilliger bij 
Pleyade aan de slag te gaan zijn 
enthousiasme, betrokkenheid en een 
hart voor mensen, in het bijzonder 
ouderen. Als vrijwilliger kunt u uiter-

aard rekenen op passende begelei-
ding en waardering vanuit Pleyade.

Bent u enthousiast en wilt u meer 
weten of u aanmelden? Stuur een 
mail naar vrijwilligerswerk@pleyade.
nl of bel met 026 751 72 85.
Neem ook eens een kijkje op onze 
website: www.pleyade.nl.
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Afscheid zomer 2019 met Boot in de Sloot

Op de laatste dag van de meteo-
rologische zomer nam Rijkers-

woerd voor het derde jaar op rij op 
traditionele wijze afscheid van dit 
seizoen. Tweeëntwintig boten ver-
trokken vanaf de vijver aan het einde 
van de Marga Klompélaan,  vergezeld 
van enthousiasmerende klanken van 
dweilorkest De Klapband uit Elden. 

Maar pas nadat de muzikanten eerst 
twee (inmiddels ook al traditione-
le) serenades hadden gebracht aan 
jarige bewoners die aan het water 
wonen. Toen de blazers met hun 
diepste tonen een sonore scheepstoe-
ter hadden geïmiteerd en ‘Vlieg met 
me mee naar de regenboog’ klonk, 
vertrok de vloot.

Deze bestond uit opblaasboten, 
kano’s, een roeiboot en een fluister-
boot. De tocht langs de vaarroute 
nam gemiddeld 45 minuten in beslag. 
De omgevingstemperatuur was zwoel; 
de donkere wolken pakten zich lang-
zaam samen.

De muzikanten van De Klapband, 
evenals vele wijkbewoners spoedden 
zich naar de achterkant van Winkel-
centrum Rijkerswoerd om daar met 

feestelijke klanken de boten weer 
te verwelkomen. De deelnemende 
kinderen kregen een badeendje. Toen 
tegen 20.15 uur de schemering inviel, 
vielen ook de eerste druppels. De 
weersomstandigheden hielden zich 
aan de tijdsplanning. Twintig minuten 
later loosden de wolken hun water op 
de Rijkerswoerdse tuinen; die hadden 
dit hard nodig.
Tot volgend jaar. Ahoy!

M. van Rooijen

Stadslandbouw Mooieweg viert jubileum

Stadslandbouw Mooieweg bestaat 5 
jaar en dat willen we op zaterdag 

5 oktober vieren met vrijwilligers, 
donateurs, partners, wijkbewoners 
en belangstellenden. Van 13:00 tot 
17:00 uur is er een feestelijk pro-
gramma met allerlei workshops, van 
groenten inmaken tot een schapen-
vacht vilten. U kunt er zelf actief 
aan de slag. Ook zijn er kinderactivi-
teiten, rondleidingen, zelfgemaakte 
hapjes en heerlijke pizza’s uit de 
mobiele pizza-oven. Samen met onze 
buren van de Zorgtuin, tuinderij de 
Mijmering en Dutchmoors schapen 
maken we er een gezellig feest van. 
U bent van harte welkom!

Resultaten
In 5 jaar tijd hebben we veel bereikt. 
Mede dankzij de steun van wijkbe-
woners, donateurs, het wijkplatform 
Rijkerswoerd en heel veel anderen. 
Om maar wat te noemen:

De oogst voor de voedselbank is 
enorm gestegen. Zo konden we in 
2015 slechts 388 courgettes leveren, 
in 2018 waren dat er 5935.
Het aantal vrijwilligers op de tuin is 
gegroeid naar meer dan 50 mensen, 
van verschillende leeftijden, achter-
gronden en nationaliteiten. Daar zijn 
we best trots op.
Het meest opvallende is de transfor-
matie van ons terrein. In 2014 keek 
je uit over een grote, kale vlakte, 

nu zie je veel groen(ten), bomen en 
struiken, de biodiversiteit is groot.

Kortom, de Stadslandbouw draait op 
volle toeren en zonder de inzet van 
heel veel mensen zouden we nooit 
zover zijn gekomen. Dat is best een 
feest waard! Zien we u op 5 oktober 
op de Mooieweg 17?

Stadslandbouw Mooieweg

Anno 2014 Anno 2019
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Nieuws van het Bewonersplatform

U bent van harte uitgenodigd eens 
naar een bijeenkomst van het 

platform te komen. U kunt zich 
aanmelden via bprijkerswoerd@
gmail.com. Op de laatste vergade-
ring bespraken wij o.a. de volgende 
onderwerpen:

Buurttafel
De buurttafel is bedoeld om bewo-
ners elkaar op een gezellige manier 
te laten ontmoeten en te weten te 
komen wat er in de wijk speelt. Er 
wordt gebruik gemaakt van produc-
ten uit de regio, onder andere van de 
Stadslandbouw. Stadskok Martijn van 
Butselaar verzorgt de organisatie. We 
vinden de buurttafel een goed idee, 
waarvoor bij ons een subsidieaan-
vraag kan worden ingediend.

Arnhem AAN (www.arnhemaan.nl) 
‘Arnhem AAN’ is een campagne, 
opgezet door een groep Arnhemmers, 
die tot doel heeft: energiebesparing 
en schoon opwekken van energie om 
de uitstoot van CO2 te verminderen. 
Bewoners (groep of straat) kunnen  
kosteloos geïnformeerd worden over 
de mogelijkheden en de opstart van 
een project: www.arnhemaan.nl/
halte-2030. De Gemeente gaat per 
wijk vaststellen welke mogelijkhe-
den er zijn om de energietransitie te 
realiseren. In 2021 moet er een ‘Visie 
Warmte’ liggen.

Subsidieaanvragen
Het platform heeft per jaar € 25.000 
beschikbaar voor verbeteringen van 
de leefbaarheid in de wijk. Per 1 juli 
2019 is nog € 8000,- beschikbaar voor 
nieuwe activiteiten.
                                                                                                                                       
Wijkdemocratie
Er moet openheid zijn over de priori-
teiten in de wijk. Het Team Leefom-
geving van de gemeente dient keuzes 
te maken waarin u als bewoner zich 
kunt herkennen. Wilt u deelnemen 
aan een nog te vormen werkgroep 
‘wijkdemocratie’, stuur dan een 
email naar bprijkerswoerd@gmail.
com.

De werkgroep Openbare Ruimte heeft 
de volgende onderwerpen besproken:

Verminderen van de verkeersover-
last bij het Sportcentrum
Bij twee grote evenementen zijn 
met succes verkeerregelaars ingezet. 

Ook bij nieuwe evenementen zal dit 
gedaan worden. Helaas is er vertra-
ging opgelopen bij de realisatie van 
het extra parkeerterrein.

Voorzieningen voor honden
Twaalf bewoners hebben gereageerd 
op de oproep in Het Woerdje om mee 
te denken over de voorzieningen om 
honden uit te laten. Mede op basis 
van deze reacties worden de haal-
baarheid en de kosten geïnventari-
seerd van een Honden Ontmoetings 
Plek (HOP).
 
Overlast door ganzen op het Groene 
Plein 
De mogelijkheden om deze over-
last te verminderen zijn beperkt. 
De ganzen zijn beschermde vogels, 
alleen de gedomesticeerde grauwe 
gans mag verplaatst worden, maar 
dan moet er wel een plek voor zijn. 
In overleg met Wijkbeheer kijken we 
naar andere mogelijkheden.
Wat in ieder geval helpt is:
niet voeren!!!

Miniatuur natuurplekje                                                                                                          
Bij de Willem Dreessingel is een klein 
plekje ‘natuur’ ingericht. Het project 
is nog niet helemaal af, we blijven 
dit volgen.

Wandelpaden en ommetjes                                                                                                      
De behoefte daaraan is in kaart 
gebracht en besproken met de Stich-
ting Uiterwaarde, die het Zeegbos 
beheert. Verder dan het gedogen van 
informele paadjes wil men voorals-
nog niet gaan.

Verkeersproblematiek
Het oversteken van de Erasmussin-
gel is door gebrek aan goed zicht 
gevaarlijk. In 2020 is de straat aan de 
beurt voor groot onderhoud. Mogelij-
ke aanpassingen om het oversteken 
veiliger te maken worden dan mee-
genomen. Afgesproken is dat volgend 
jaar bomenopschot en ander belem-
merend groen eerder gesnoeid wordt. 
Ook zal er weer een tijdje een snel-
heidsmatrixbord ter hoogte van de Da 
Vincistraat opgehangen worden.
Onder andere door slecht zicht is de 
kruising van de Marius van Beeklaan 
en een fietspad naar de Huissensedijk 
gevaarlijk. Er komen daarom attentie 
verhogende markeringen. 
Op het snelfietspad RijnWaalpad zijn 
op de Kruisstraat de pictogrammen 

op het wegdek vernieuwd. Toch 
wordt er nog steeds te hard gereden 
door wielrenners en speed-bikes.  In 
overleg met deskundigen gaan we 
kijken of aanvullende maatregelen 
mogelijk zijn.

Vergroening
De Stadsboerderij heeft 50 actieve 
vrijwilligers die in de wintermaanden 
mee willen helpen om de wijk te 
vergroenen. Tegels en stenen eruit 
en groen erin. Als U ideeën heeft 
waar op deze manier een straat 
groener, hittebestendiger en gezelli-
ger gemaakt kan worden, dan kunt u 
dit melden bij martijn.van.duuren@
hetnet.nl. Uw ideeën worden dan 
meegenomen in het te maken pro-
jectplan.

Zwerfafval
Een van onze medebewoners is heel 
actief met het opruimen van zwerf-
afval. Als u wilt meehelpen, meld dit 
dan via wor.rijkerswoerd@outlook.
com. Als u last heeft van afval naast 
de container of van goederen die 
ergens gedumpt zijn,  meldt u dit 
dan bij de Gemeente via arnhem.nl.

Cees Lansbergen

Speelstoet, de 
speelgoedwinkel 
zonder kassa!
Bij Speelstoet kunnen kinderen drie 

keer per jaar gratis (tweedehands) 
speelgoed uitzoeken. Een speelgoed-
winkel zonder kassa dus!
Speelstoet is er speciaal voor gezin-
nen die weinig te besteden hebben 
en daarom geen speelgoed voor hun 
kinderen kunnen kopen. Heeft u een 
GelrePas? Komt dan naar de winkel. 
In 2019 zijn de data 23 oktober en
21 november van 10.00 tot 12 uur of 
van 13.00 tot 15.30 uur. 
Hebt u géén GelrePas, dan heeft u 
een doorverwijzing nodig om speel-
goed te mogen uitzoeken.

Speelgoed inleveren
Speelstoet kan niet bestaan zonder 

(vervolg op pagina 17)
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Mob. 06 51 16 48 51  Tel. 0317 84 44 53
www.bdto.nl

•  Gratis dakinspectie
•  Dakrenovatie
•  Dakreparatie
•  Lood en zink werk
•  Schoorsteenvegen € 25 per kanaal
•  Dakgoot reinigen € 2 per meter
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•  Dakgoot reinigen € 2 per meter
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Duurzaam Diner

Op vrijdag 11 oktober organiseren 
Natuurcentrum Arnhem en De 

Hooijmaat weer een Duurzaam Diner: 
(h)eerlijk eten met verse biologische 
producten van eigen land en uit de 
streek. De gerechten van het Duur-
zame diner worden uitgeserveerd op 
verschillende bijzondere plekjes op 
het erf van Stadsboerderij De Koren-
maat.
Wil jij je ook laten verrassen door 
een bijzonder diner in boerderijsfeer, 
met duurzaam en vooral lekker eten? 
Kom dan op 11 oktober naar Stads-
boerderij De Korenmaat! We starten 
om 18.30 uur. Het duurzame-drie- 
gangen-diner kost € 22,50, exclusief 
drankjes.  

Aanmelden kan via welkom@
dehooijmaat.nl. Voor meer informa-
tie kijk bij Activiteiten op website 
www.natuurcentrumarnhem.nl of op 
Facebookpagina www.facebook.com/
natuurcentrumarnhem.

Margreet de With
Natuurcentrum Arnhem

06 41 68 61 82

Vogels in Waterrijk

Foto: Rob Zweers

Door vroeg en vaak maaien en het 
gebruik van bestrijdingsmiddelen 

is deze soort op het platteland sterk 
achteruit gegaan. Hij houdt van krui-
denrijk grasland en gelukkig is dat in 
Waterrijk wel te vinden. Misschien 
ziet u deze maand nog een gele 
kwikstaart voordat hij naar Afrika 
vertrekt om te overwinteren.

LV

(27)

Sprookjesfestival op de Stadsboererij!

In de herfstvakantie komt het 
Sprookjesfestival weer naar De 

Korenmaat! Dan staat kindertheater-
voorstelling Prins Zes op de planken.
In Prins Zes van Hinke Hoeksma 
Producties rent Prinses Dante weg 
van het kasteel, omdat ze door haar 
ouders wordt gedwongen te trou-
wen. Onderweg ontmoet ze Hugo, de 
bewaker van gevonden voorwerpen. 
En ondanks dat Prinses Dante vastbe-
sloten is de wijde wereld in te gaan, 
weet Hugo haar tegen te houden. 
In ruil voor toegang tot het kasteel, 
biedt hij haar aan haar te helpen met 
haar vluchtplan.
Op 12 oktober spelen we om 14.00 

en 16.00 uur, op 13 en 14 oktober om 
12.00, 14.00 en 16.00 uur.
Kaartjes kosten € 5,00 per persoon 
en zijn te bestellen via
hinkehoeksmaproducties@gmail.com.

Op vrijdag 18 oktober organiseren 
we ook dit jaar weer een superleuke 
actieve middag, vol dans, knutselen, 
lekkers klaarmaken en meer! Dat 
alles in het teken van Sterrenstof, 
het thema van het Sprookjesfestival 
dit jaar. Van 13.30 uur tot 16.00 uur. 
Opgeven kan via welkom@dehooij-
maat.nl, kosten deelname € 2,50 per 
kind. Tot dan!

Kunstfietsroute Overbetuwe

Wie voor zijn plezier een stukje 
gaat wandelen of fietsen vanuit 

onze wijk, komt al gauw op grondge-
bied van de gemeente Overbetuwe. 
Je staat daar meestal niet bij stil, 
zodat je verrast bent als je op een 
paneel bij de ‘Moerashoeders’ in 
Waterrijk Oost leest dat dit opval-
lende bouwsel deel uitmaakt van een 
kunstroute door Overbetuwe.

Op het paneel helpt een QR-code 
je ter plekke op je smartphone aan 
informatie over de Moerashoeders. 
De eveneens op het bord vermelde 
URL www.overbetuwe.nl/kunstroute 
is handig om bij thuiskomst eens op 
je gemak te kunnen bekijken wat die 
kunstroute precies inhoudt.

De kunstfietsroute voert je langs 
bijna 40 openbare kunstwerken in 
Overbetuwe. De meeste kunstwerken 
liggen direct aan de route. Voor som-
mige kunstwerken moet je een stukje 
omfietsen. De route maakt gebruik 
van bestaande fietsknooppunten en 
is onderverdeeld in een oostelijke en 
een westelijke route. De oostelijke 
route (27 km) ligt het dichtst bij
Rijkerswoerd en voert door Elst, 
Driel, Heteren, Homoet en Valburg. 
Start- en eindpunt is Landerij De 
Park, waar ook de folder verkrijgbaar 
is. Ook staan in de folder kaarten 
van de westelijke en oostelijke route 
met de nummers van de fietsknoop-
punten en de locaties van de kunst-
werken. De folder is verkrijgbaar bij 
het gemeentehuis in Elst en is ook te 
downloaden.

Nog zonder de route gereden te 
hebben wordt bij het bekijken van 
de folder al snel duidelijk dat er 
verrassende kunstwerken te zien 
zijn in Overbetuwe. De foto’s in de 
folder tonen, naast objecten die de 
meesten van ons wel van fietstochten 
zullen kennen, zoals de Vleugel en 
de Berg Idylle, ook minder in het oog 
springende kunstwerken, soms met 
spannende namen, zoals: de Leugen-
tuin, de Wiebeltuinen en Denkbeel-
den. Van die Denkbeelden blijken er 

maar liefst 40 
verschillende te 
zijn, allemaal te 
vinden in nissen 
van hoekwonin-
gen in Elst.

Wie na het 
voltooien van 
de oostelijke 

route zin heeft gekregen ook de 40 
km lange westelijke route te gaan 
fietsen, komt door Homoet, Heteren, 
Randwijk, Hemmen, Zetten, Herveld, 
Andelst, Slijk-Ewijk, Oosterhout en 
Valburg.

LV

speelgoed! Wij willen graag speel-
goed dat heel is en er goed uitziet. 
Heeft u gebruikt of ongebruikt 
speelgoed en zoekt u een goede 
bestemming? Het speelgoed moet wel 
geschikt zijn voor kinderen van deze 
tijd. U kunt inleveren op maandag 
t/m donderdag van 09.30 tot 12.00 
uur. Als u speelgoed wilt brengen 

bij de Rijnbrink wilt u dan a.u.b. 
de linker ingang nemen en de pijlen 
volgen? 
Speelstoet locatie de Rijnbrink
Zeelandsingel 40 Arnhem,
tel: 06 20 37 57 98.

www.speelstoet.nl

(vervolg van pagina 15)
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Uit elkaar gaan kan voor veel stress zorgen. Er komt van alles op je af. 
Weet je niet zo goed wat er allemaal bij komt kijken en hoe je hiermee 

om kunt gaan? Wij helpen je graag. Kom naar onze informatieavond en laat je 
informeren.
Thema’s die er behandeld worden zijn: de financiële gevolgen, hoe vertel ik 
het de kinderen, omgangsregeling , hulp voor de kinderen.

Maandag 30 september 2019 van 19.00 tot 21.00 uur in jongerencentrum
De Madser, Kronenburgbusbaan 25 te Arnhem.
Aanmelden kan via e-mail bij: L.vhaaren@rijnstad.nl, maar is niet verplicht. 
Voor meer informatie kun je bellen naar Liesje van Haaren,
tel: 06 46 73 19 64.

Uit elkaar en dan...
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Standbeeld voor Corry Tendeloo?

Misschien kent u de Corry
Tendeloostraat of weet u dat 

het een straat in onze wijk is. Maar 
weet u wie Corry Tendeloo was? Die 
kans is niet groot, want ze wordt in 
geen enkel schoolboek genoemd. 
Madeleijn van den Nieuwenhuizen, 
columnist in Vogue en bekend van 
het Instagramaccount @Zeikschrift, 
waarin zij racisme, seksisme en 
andere vormen van ongelijkheid in 
de media aan de kaak stelt, ontdekte 
de grote betekenis van Corry Tende-
loo voor de rechten van vrouwen in 
Nederland.

Handelingsonbekwaam
Tot in de jaren vijftig van de twin-
tigste eeuw kregen vrouwen die 
trouwden gedwongen ontslag als ze 
in overheidsdienst werkten. Opdat 
je de taak als huisvrouw op je zou 
nemen. Daarbovenop kwam dat het 
Burgerlijk Wetboek bepaalde dat 
getrouwde vrouwen ‘handelingson-
bekwaam’ waren. Dat hield in dat 
je geen bankrekening kon openen, 
geen hypotheek of verzekering kon 
afsluiten en niet zelfstandig op reis 
kon. Je mocht als getrouwde vrouw 
wel voor een (familie)bedrijf werken, 
maar alleen met toestemming van 
je man. En hij was de baas over de 
gemeenschap van goederen, dus ook 
over jouw loon.

Vrouwenrechten en emancipatie
Corry Tendeloo was een PvdA-politica 
die in een vrijwel geheel mannelijke 
Tweede Kamer vocht voor vrouwen-
rechten en emancipatie. Ze was 
verantwoordelijk voor een succesvol-
le motie die het arbeidsverbod voor 

ambtenaressen afschafte. Ook lobby-
de ze jarenlang fel tegen die zoge-
naamde ‘handelingsonbekwaamheid’. 
In 1956 werden beide regels afge-
schaft. Later dat jaar stierf Tendeloo 
aan de gevolgen van kanker.
Madeleijn van den Nieuwenhui-
zen stelt vast dat we slecht zijn in 
het eren van belangrijke vrouwen. 
‘Misschien omdat geschiedenis lang 
werd geschreven door mannen. Corry 
Tendeloo was afwezig in mijn middel-
bare schoolboeken. De enige Corry 
Tendeloo-straten liggen verstopt in 
verre buitenwijken van Arnhem en 
Deventer. Van alle straten in de grote 
steden die vernoemd zijn naar per-
sonen, is 88 procent vernoemd naar 
een man. Het houdt elkaar in stand: 
we eren wie we lovenswaardig vin-
den, maar om iemand lovenswaardig 
te vinden moeten we ze wel kennen. 
Noem me radicaal, maar volgens mij 
kunnen we hier iets aan doen. Een 
standbeeld van Corry Tendeloo in het 
politieke hart van Den Haag zou, om 
te beginnen, niet misstaan’.

Petitie
Madeleijn van den Nieuwenhuizen 
startte een petitie: standbeeld-

voorcorrytendeloo.nl, die tot op 
de recente sluitingsdatum van 20 
september door ruim 12.500 men-
sen werd ondertekend. In de petitie 
wordt de gemeente Den Haag opge-
roepen een opdracht te geven tot 
het ontwerpen en plaatsen van een 
standbeeld van Corry Tendeloo in 
het politieke hart van Nederland (bij 
voorkeur niet in een obscuur hoek-
je!).

Louter vrouwennamen
Zal het standbeeld er komen? Wij 
houden u in elk geval op de hoogte 
van het verdere verloop van deze 
actie. Moeten we trots zijn op het 
bestuur van Arnhem, dat als bijna 
enig gemeentebestuur in Nederland 
de betekenis van Corry Tendeloo 
heeft onderkend door een straat naar 
haar te vernoemen?
Voor wie niet weet waar de Corry
Tendeloostraat ligt: deze straat 
ligt in het hart van een buurt met 
louter naar vrouwen vernoemde 
straten. Onder hen bekende namen, 
zoals Harriët Freezer en Haya van 
Someren-Downer, maar ook wor-
den, naast Corry Tendeloo, andere 
minder bekende vrouwen met een 
straatnaam geëerd, zoals Annie Man-
kes-Zernike en Mina Kruseman.
Ja, de gemeente heeft hier eman-
ciperend werk verricht, lijkt het: 
louter straten met vrouwennamen. 
Afgezien dan van die ene verbinden-
de singel, die ervoor zorgt dat alle 
bewoners van deze buurt hun straat 
in en uit kunnen komen. Die straat is 
vernoemd naar ene Mr. P.J. Oud.

LV

Biljartvereniging Petersborg kan 
weer een aantal biljart-enthou-

siastelingen plaatsen. Wij spelen 
in de landelijke bond van de KNBB, 
district Veluwezoom. Vrijdagmiddag 
is onze clubmiddag. Dan spelen wij 
een onderlinge 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 inte-
resse gewekt? Kom rustig eens kijken 
op de vrijdagmiddag. Op andere 
dagen bent u ook van harte welkom 

in de Petersborg, er zijn altijd wel 
biljarters aanwezig.

Meer info: secretaris Biljartvereni-
ging Petersborg, tel 06 14 70 03 77 of 
per mail: bhvandekamp@gmail.com.

Berry van de Kamp

Biljarten in de Petersborg
Bridgevereniging Petersborg nodigt 

geïnteresseerde 50-plussers van 
harte uit bij hen te komen bridgen 
op de woensdagmiddag van 13.30 tot 
16.30 uur in het dienstencentrum de 
Petersborg aan de Slochterenweg 40. 
Wij spelen in twee lijnen. Beginners 
en gevorderden zijn welkom. Loopt u 
gerust eens een keertje binnen.

Wilt u meer informatie? Neem 
dan contact op met secretaris Jan 
Zwerts. Tel. 026 327 12 37,  e-mail: 
J.Zwerts@kpnplanet.nl.
Tot ziens?!

Jan Zwerts

Bridgen in de 
Petersborg
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AED’s in de wijk

Het Bewonersplatform wil werk 
maken van de oproep van de 

Hartstichting om het aantal slachtof-
fers van een hartstilstand te vermin-
deren. Reanimatie en inzet van een 
AED binnen 6 minuten vergroot de 
kans op overleving. Er is een systeem 
dat buurtbewoners van een slachtof-
fer oproept om te reanimeren bij een 
hartstilstand.

6 minuten cirkels
Om levens te redden is snel handelen 
bij een hartstilstand van levensbe-
lang: 112 bellen, reanimeren en een 
AED inzetten. De eerste 6 minuten 
zijn daarin ontzettend belangrijk. In 
veel gevallen duurt het langer totdat 
professionele hulpverleners ter 
plaatse zijn. Daarom bouwt de Hart-
stichting aan een landelijk dekkend 
netwerk van burgerhulpverleners. 
Op het moment dat een buurtbewo-
ner een hartstilstand krijgt en 112 is 
gebeld, ontvangen zij een bericht op 
hun telefoon.
In het bericht staat de locatie van 
het slachtoffer. Meerdere mensen 
in de omgeving krijgen de oproep. 
De burgerhulpverleners krijgen de 
mededeling om direct naar de locatie 
te gaan of eerst een AED op een 
specifiek adres op te halen. De kans 
is groot dat de burgerhulpverleners 
er eerder zijn dan de hulpdiensten 
en zo de belangrijke eerste minuten 
kunnen overbruggen.

Hans Kemper, voorzitter van het 
Bewonersplatform Rijkerswoerd:
‘Ik heb zelf vijf jaar geleden een 
hartstilstand overleefd omdat René, 
een buurtbewoner, er op tijd bij was 
en wist hoe hij moest reanimeren. 
Hij heeft mijn leven gered. Door je 
aan te melden als burgerhulpverlener 
kun je levens redden in je buurt. Ik 
roep alle mensen die recent hebben 
leren reanimeren op zich te registre-
ren als burgerhulpverlener.’

Werkgroep AED
Het Bewonersplatform Rijkerswoerd 
heeft een werkgroep AED in het leven 
geroepen die nog dit jaar gaat inven-
tariseren waar al AED’s hangen in de 
wijk bij bewoners en bedrijven.
Na de zomer zal bij alle inwoners 
in Rijkerswoerd een brief worden 
bezorgd met de vraag of men een 
AED heeft en of die al aangemeld is.
Afhankelijk van de resultaten van 
die inventarisatie wordt een plan 
gemaakt dat aan de gemeente wordt 
voorgelegd. In dat plan zal staan wel-
ke financiële middelen nodig zijn in 
Rijkerswoerd om AED’s te plaatsen of 
aan te passen, hoeveel nodig is voor 
reanimatietrainingen van bewoners 
en wat nodig is voor de verdere com-
municatie met de wijk in 2020.

Meld je aan als burgerhulpverlener
Iedereen van 18 jaar en ouder met 
een geldig reanimatiecertificaat kan 
burgerhulpverlener worden. Je staat 
dan vrijwillig aangemeld bij het 
oproepsysteem en kunt via de web-
site of app aangeven op welke tijden 
en adressen je oproepen wilt ont-
vangen. Ook kun je je GPS aanzetten 
en zo steeds op je exacte locatie 
worden opgeroepen.

Aanmelden
Heeft u recent leren reanimeren? 
Meld u dan aan als burgerhulpverle-
ner via hartstichting.nl/aanmelden.

Als u op de hoogte gehouden wil 
worden of wil deelnemen in de werk-
groep AED, dan wel andere vragen 
heeft, kunt u altijd contact opnemen 
met de werkgroep via
aedrijkerswoerd@gmail.com.

Vrijdag 21 juni was het feest op 
De Rank. Directeur Erik Hendrik-

sen werd flink in het zonnetje gezet 
ter ere van zijn 25-jarig jubileum in 
het onderwijs. Erik is nu bijna 4 jaar 
directeur op de Rank. Zijn loopbaan 
startte 25 jaar geleden in Doorwerth, 
waarna hij 17 jaar geleden aan de 
slag ging op evangelische basisschool 
(EBS) De Rank in Arnhem. In die tijd 
was de school nog gevestigd aan de 
Coehoornstraat in het centrum. In 
2015 verhuisde de school naar de 
Pythagorasstraat in de wijk Rijkers-
woerd.

Op dit moment is EBS de Rank een 
bruisende en kleinschalige school 
met 110 leerlingen. Het enthousias-
te team greep het jubileum van de 
directeur aan om hem eens flink in 
het zonnetje te zetten.
Omdat meester Erik binnen de school 
vooral bekend staat om zijn muzika-
liteit, pakten de kinderen die dag uit 
met een geweldig drumconcert onder 
leiding van ‘de Klankenkaravaan’. 
Elke groep kreeg ‘s ochtends een 
workshop bodypercussie, waarna op 
het plein een geweldig concert voor 
de directeur werd gegeven.

25 jaar meester Erik

Op een kleurrijk schoolplein geven
de leerlingen een prachtig drumconcert 

voor meester Erik.

Erik Hendriksen genoot van de voor-
stelling en sloot de ochtend af met 
de woorden: ‘Met deze geweldige 
kinderen en een goed onderwijsteam 
vliegen de 25 jaar voorbij!’
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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
  Een gezellige middag SWR 13.00 - 15.00 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

SEPTEMBER
vrijdag 27 Brei- en Haakcafé Hooijmaat 14.00 - 16.00 uur

OKTOBER
vrijdag 4 SWOA jubileumdag Musis Sacrum 10.00 - 16.00 uur
zaterdag 5 Stadslandbouw Mooieweg jubileum 5 jaar Mooieweg 17  13.00 - 17.00 uur
woensdag 11 Duurzaam Diner Hooijmaat/Korenmaat 18.30 uur
zaterdag 12 Kindertheatervoorstelling Prins Zes Korenmaat 14.00 en 16.00 uur
zondag 13 Kindertheatervoorstelling Prins Zes Korenmaat 14.00 en 16.00 uur
maandag 14 Kindertheatervoorstelling Prins Zes Korenmaat 12.00, 14.00 en 16.00 uur
vrijdag 18 Sprookjesfestival Hooijmaat 13.30 - 16.00 uur
vrijdag 25 Brei- en Haakcafé Hooijmaat 14.00 - 16.00 uur

NOVEMBER
zaterdag 9 Tweedehands Speelgoedbeurs ACR 15.00 uur
donderdag 21 Kunstcafé Rijkerswoerd Hooijmaat 10.30 - 12.00 uur
vrijdag 29 Brei- en Haakcafé Hooijmaat 14.00 - 16.00 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 bij Activiteitencentra (pagina 22)

(ingezonden brief)

Het is warm en heerlijk om buiten 
te zitten in de avonduren en ook 

in de vroege ochtenduren. Lekker 
buiten roken, frituren, barbecueën, 
muziek luisteren.
Niks mis mee, toch?

Minder wordt dit als je niet meer de 
ramen kunt open doen voor frisse 
lucht omdat er regelmatig rooklucht 
of frituur of barbecuelucht naar 
binnen komt en je altijd naar muziek 
van de ander moet luisteren, terwijl 
je graag een boekje wilt lezen in de 
tuin. Toch is het vaak moeilijk om 

begrip hiervoor te krijgen.
Verdraagzaamheid wordt moeilijk op 
te brengen als de overlast dagelijks 
is.

Ik zou het heel fijn vinden als u een 
keer een artikel plaatst over tuinge-
drag in de zomer. Gewoon omdat ik 
wat vaker van de buitenlucht in mijn 
tuin zou willen genieten en het niet 
durf te vragen aan de buren. 
De eerste en laatste keer dat ik het 
vroeg werd hier niet leuk op gerea-
geerd.

Een bewoner van Rijkerswoerd

Beste mensen... Maarten Langelaar 
exposeert

U herinnert zich vast nog de prach-
tige schilderijen van Waterrijk 

Oost die eerder in Het Woerdje te 
zien waren. Wolkenluchten spelen 
daarin een grote rol. Wilt u de
aquarellen en olieverfschilderijen van 
Maarten Langelaar eens in het echt 
en dus op ware grootte zien? Dat kan 
tot 27 november in het Tempel|Kerk 
Museum in Elst.
Zie www.pg-elst.nl/de-kerk/
tempel-kerk-museum/
bezoekersinformatie.

LV
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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 
Mr. P.S. Gerbrandysingel 45 
zondag 10.00 uur
www.pinksterzendingrijkerswoerd.nl

Oecumenische Geloofsgemeenschap 
‘De Regenboog’ 
locatie: De ‘Kemphaan’,
Mr. J.M. de Kempenaersingel 2
dhr. M. Bonnema, 026 327 22 99
http://www.pgarnhem-zuid.nl/
oecumenische-geloofsgemeenschap-
de-regenboog/

Servicepagina Rijkerswoerd
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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
Nienke Pol, column
Manouk Grootaarts, 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 bezorging
Familie W.B. Vis  026 327 19 09

Drukwerk
CP GrafiMedia Groep, Didam
0316 29 44 26

Oplage 5100
Verschijnt 7x per jaar
© Wijkvereniging Rijkerswoerd

De redactie behoudt zich het recht 
voor artikelen te weigeren danwel 
in te korten. Wij staan open voor 
alles, mits een afzender wordt ver-
meld. Ingezonden personen op een 
afbeelding geven hiermee toestem-
ming tot plaatsing.
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
wijkvereniging en
steun de activiteiten
in de wijk!
Vul onderstaande bon 
in. 

Sinds 17 december 1969 zijn we 
dagelijks in de wijken van Arnhem 

te vinden. In de afgelopen 50 jaar 
is er veel veranderd, maar we zijn 
er nog steeds voor de ouderen in 
Arnhem. Speciaal voor ons jubileum 
organiseren we een interactieve dag 
in jaren ’70 stijl. Waag bijvoorbeeld 
een jaren ’70 dansje, verzorgd door 
dansschool Versteegh, zing mee met 
liedjes tijdens een bingo, schud je 
spieren los bij de bootcamp of sluit 
aan bij één van de vele andere acti-
viteiten! De activiteiten vinden de 
hele dag door plaats, dus loop gerust 
eens binnen!
Voor wie: inwoners van Arnhem van 
55 jaar of ouder.
Waar: Musis Sacrum, Velperbinnen-
singel 15, 6811 BP Arnhem.
Wanneer: vrijdag 4 oktober 2019
Hoe laat: 10.00 – 16.00 uur
Kosten: geen
Aanmelden hoeft niet.
Hopelijk ontmoeten we je daar!

SWOA 50 jaar




