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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

Rijkerswoerd 
zwerfafvalvrij

Het zwerfafval in onze wijk: geluk-
kig doen steeds meer mensen 

mee aan het opruimen. Hopelijk doet 
goed voorbeeld volgen!

Oogstfeest op
De Korenmaat

5

Op 4 september werd zoals elk 
jaar de oogst van de stadsboer-

derij gevierd. Dit jaar werd op die 
dag ook de nieuwe huisstijl van het 
Natuurcentrum Arnhem onthuld.

19

Fotograaf in zijn 
element

Wijkgenoot Maarten Veldhuis is 
een gepassioneerd fotograaf. 

Zijn foto van de kraan in de Nieuwe 
Haven siert binnenkort een Arn-
hem-kalender. In Park Lingezegen is 
hij als fotograaf in zijn element.
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Rijkerswoerd zwerfafvalvrij

Op 21 september 2019 werd 
wereldwijd de World Clean-up 

Day gehouden. Voor het eerst hebben 
we in Rijkerswoerd hieraan meege-
daan. Met een groepje van 5 mensen 
hebben we zoveel mogelijk zwerfaf-
val opgeruimd. Het 
totaal was 30 kg.
We vragen iedereen 
die dit stukje leest 
in zijn/haar eigen 
straat en in de 
directe omgeving 
regelmatig zwerf-
afval op te ruimen. 
Ook op de groen-
stroken, speeltuin-
tjes, langs de fiets-
paden en straten 
en bij de bushaltes 
is er heel wat op te 
ruimen. Misschien 
wilt u een bushalte 
‘adopteren’ en vrij 
van afval houden. 
Volgend jaar is er weer een nationale 
Nederland schoon dag op 21 maart. 

Vogels in Waterrijk

Houdt van moerassige gebieden 
met riet, zoals die bijv. aan de 

Kampsestraat zijn te vinden. Laat 
zich niet graag zien. Eerder nog zul 
je hem horen, want de waterral kan 
overdag een geluid voortbrengen dat 
doet denken aan het gegil van een 
speenvarken. In het voorjaar zingen 
man en vrouw midden in de nacht 
mooie liedjes voor elkaar.

LV

28

foto: Rob Zweers

Oogstfeest
De Korenmaat

Op 4 september werd op Stads-
boerderij de Korenmaat in 

Arnhem-Zuid het jaarlijkse Oogst-
feest gevierd. Naast het vieren van 
de opbrengst van vee en land, stond 
het Oogstfeest dit jaar ook in het 
teken van de nieuwe huisstijl, die 
Natuurcentrum Arnhem feestelijk aan 
de bezoekers presenteerde.   
 

Nieuwe koers met nieuw logo
Het Natuurcentrum heeft de afge-
lopen jaren de nodige veranderin-
gen doorgemaakt. Bij die veran-
dering hoort ook een eigentijdse 
vormgeving, die beter past bij het 
Natuurcentrum Arnhem van nu. Het 
oude logo vertelt waar we vandaan 
komen en het nieuwe logo waar we 
naar toe willen. Na de verzelfstandi-
ging hebben we veel nagedacht over 
welke koers we willen varen. In deze 
tijd is het meer dan ooit belang-
rijk om mensen te betrekken bij de 

natuur en onze ambities liggen hoog. 
De basis is en blijft: stadsgenoten 
verbinden met de natuur; in onze 
lessen, op onze stadsboerderijen en 
in de wijk. Want als je je verbonden 
voelt met de natuur, ontstaat ook de 

wens om haar te behouden.

Samen brengen we de groene 
stad tot leven
We hebben als organisatie 
een belangrijke boodschap 
over te brengen over natuur 
en duurzaamheid. De nieuwe 
vormgeving draagt bij om deze 
boodschap zo goed mogelijk te 
vertellen. Net als in de natuur 
kent onze nieuwe huisstijl 
geen rechte lijnen en valt er 

altijd ‘iets te ontdekken’. Het logo 
is handgeschreven en symboliseert 
de vriendelijke, gastvrije en infor-
mele houding die voor ons zo ken-
merkend is. Door groene initiatieven 
met elkaar in contact te brengen of 
creatieve oplossingen te bedenken op 
vragen van scholen die niet standaard 
zijn kunnen de mooiste kansen ont-
staan. Onze nieuwe uitstraling laat 
zo heel mooi zien waar we voor staan 
en hoe we samen naar de toekomst 
kijken. 

Website stadsboerderijen
Ook onze website is geheel ver-
nieuwd. De websites van onze beide 
stadsboerderijen zijn ondergebracht 
in één overzichtelijke website www.
natuurcentrumarnhem.nl. Hierdoor 
kunnen we ons verhaal beter vertel-
len en onze bezoekers nog beter van 
dienst zijn! Benieuwd? Neem dan snel 
een kijkje en laat je inspireren.
 

Monique Verstraten,
directeur

Dan doen wij in ieder geval weer 
mee. U ook?

Werkgroepje RWZV,
Maureen Ham en Hanneke Petri,

fam.petri@chello.nl of 026 323 65 00.

Overigens zijn er meer mensen in de 
wijk die regelmatig afval opruimen. 
Dit wordt zeer gewaardeerd door de 
mensen die dit zien. 

Het resultaat
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Oplossing
Op de vorige puzzel zijn 30 inzendingen binnengekomen waarvan 30 goed.

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

Z W E M B A N D

De winnaar is mevr./dhr. R. Lijnis Huffenreuter, Dr. J. den Uylsingel.

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 22 NOVEMBER 

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-bon
ontvangt. Bij 50 of meer goede 
inzendingen worden twee bonnen 
ter beschikking gesteld.

Inleveren

QUIZ

Wat weet u van onze wijk? De letters achter het goede antwoord vormen samen de oplossing.

Veel succes, Hetty

1. Wat is de oudste, schriftelijk bewaard gebleven vermelding van Arnhem?
  a) Dat is de vermelding in een goederenlijst uit het jaar 893 van het klooster in Prüm: in Arneym is een kerk
   die 1 pond belasting betaalt. [ P ]
  b) Dat is het motto van de Romeinse generaal Germanicus, die verbleef in het fort in Meijnerswijk rond
   40 na Christus: ad Armenia per angusta (naar Arnhem langs smalle wegen). [ R ]
2. Welk product werd er in het gebied tussen Rijn en Waal vanaf het midden van de 17e eeuw tot ver in de 19e eeuw
 op grote schaal geteeld?
  a) Maïs [ O ]
  b) Tabak [ E ]
3. Wat is de naam van de ontwerper van het naambord (aan de ingang van de wijk) dat ‘s avonds helder verlicht is?
  a) Wim Korvinus [ P ]
  b) Thom Pucky [ N ]
4. Hoe heet het object dat midden op het Groene Plein staat en wie heeft het deze naam gegeven?
  a) Squarewatch. Zijn maker Norman Dilworth gaf het deze naam. [ G ]
  b) Regenboogtoren. De kinderen van de nabij gelegen Lea Dasbergschool hebben de naam bedacht. [ E ]
5. Wat is de functie van de gele kubus, gelegen aan het Groene Plein?
  a) (Riool)gemaal [ R ]
  b) Vogelkijkhuis [ S ]
6. Welke kloosterorde heeft vermoedelijk tussen 1700 en 1800 in Rijkerswoerd gestaan?
  a) Zusters Franciscanessen [ N ]
  b) Paters Dominicanen [ E ]
7. Sinds 2017 heeft Stadsboerderij De Korenmaat een eigen zonneveld, waarmee in de eigen behoefte aan
 elektriciteit kan worden voorzien. Hoeveel zonnepanelen staan er?
  a) 110 [ N ]
  b) 180 [ O ]
8. Wat is de betekenis van de naam van voetbalvereniging ESA?
  a) ESA staat voor Eendrachtig Sporten in Arnhem. [ E ]
  b) De afkorting betekent: Excelsior Sportief Arnhem. [ O ]
9. Het RijnWaalpad, de snelle fietsroute tussen Arnhem en Nijmegen, is voorzien van bijzondere verlichting.
 Wat is waar?
  a) De route telt 325 armaturen omdat de snelfietsroute langs de A325 loopt. [ K ]
  b) De LEDverlichting is geïnspireerd op een fietsketting. [ T ]

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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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
Een goede buur!

Het was op een druilerige vrij-
dagavond. Mijn man stond op de 

steiger de buitenboel te schuren. 
Een man op de fiets sprak hem aan. 
Hij woonde kort in onze buurt en 
tot zijn schrik was de deur, toen 
hij zijn boodschappen binnen had 
gezet, dichtgeklapt. Sleutels, 
telefoon, alles lag binnen. Mijn man 
bood hem aan even mee te lopen, 
met een ladder en wat gereed-
schap, maar nee, de man wist zeker 
dat alles potdicht zat. Hij vertelde 
dat zijn vrouw in het ziekenhuis in 
Zutphen werkte, zij had een sleutel, 
als hij haar kon bellen was hij al erg 
geholpen. Hij belde haar, maar zijn 
vrouw kon niet gestoord worden. 
Het enige wat hij nog kon bedenken 
was geld voor de trein naar Zutp-
hen, met 20 euro zou hij er zeker 
komen. Ik overwoog hem te bren-
gen, maar had niet veel puf meer 
na een lange werkdag. Ik overleg-
de even met mijn man, of ik hem 
mijn auto zou uitlenen. Het klopt 
niet, zei manlief vanaf de steiger. 
Ik droeg allerlei oplossingen aan, 
maar de man wimpelde alles af. Het 
viel me op dat hij geen vrienden, 
familie of collega’s kon noemen en 
vaag bleef in zijn antwoorden. Ik zei 
hem dat ik het ook niet wist en hij 
vertrok weer op zijn fiets.

Een weekje later sprak ik de over-
buren. Buurman was buiten bezig 
toen een man op de fiets stopte 
en hem vertelde zichzelf buiten-
gesloten te hebben. Hij noemde 
de straat en het huisnummer waar 
hij sinds kort woonde. Zijn vrouw 
werkte in Doetinchem in het zie-
kenhuis en hij moest de sleutels 
gaan halen met de trein. De buren 
zijn de beroerdste niet, dus gaven 
hem maar liefst 30 euro. Toen het 
na twee dagen nog niet terugge-
bracht was, ging de buurvrouw eens 
polshoogte nemen op het genoemde 
adres. Daar bleek een heel ander 
gezin te wonen!
Een babbeltruc noemt de politie 
dit, ze kennen deze man wel, maar 
het is niet strafbaar. En ach, voor 
30 euro hebben we weer een leuk 
verhaal op een feestje!

buurvrouw Edith

Ondergrondse containers afgesloten

De ondergrondse containers 
zijn in Rijkerswoerd op 

10 en 11 oktober afgesloten. 
Bewoners moeten sindsdien 
hun afvalpas gebruiken om 
afval in de ondergrondse 
container te gooien.

Afval scheiden loont
Op dit moment betalen alle 
Arnhemse huishoudens afval-
stoffenheffing. De gemeente 
wil in 2020 wel een ander 
systeem invoeren, waarbij afval 
scheiden loont. Maar de gemeente-
raad is nog volop aan het discussië-
ren hoe dat dan eerlijk kan worden 
geregeld. De verdere invulling over 
tarieven en regelingen voor de 
minima en mensen die op medische 
gronden veel afval hebben, wordt dit 
jaar door de gemeenteraad bepaald.

Afvalpas nodig
U heeft een afvalpas nodig om afval 
in de ondergrondse container te 

gooien. Heeft u geen afvalpas meer? 
Vraag dan een nieuwe pas aan via 
www.afvalbalie.nl of via de SUEZ 
servicelijn 0800 366 69 99.

Niet er naast!
De schonebuurtcoaches zijn gere-
geld in de wijk. Vraag hen gerust om 
informatie en tips. Op www.arnhem.
nl/afval vindt u onder ‘actueel’ 
antwoorden op de meest gestelde 
vragen. Daar kunt u ook vinden wat 
u met afval, dat niet in de container 
past, moet doen. In elk geval niet 

naast de container 
zetten! Laten we een 
beetje sociaal zijn en 
de bewoners naast de 
afvalcontainers niet 
met onze troep voor 
hun deur opzadelen.

Gemeente Arnhem

De Romeinen aten graag zijn vlees en introduceerden hem in West-Europa. 
Door fokken voor de plezierjacht groeide het aantal vanaf de 18e eeuw. Er 

is altijd een goede kans dat u bij een wandeling door Waterrijk Oost aan de 
rand van een bosje een fazant rond ziet schuifelen, soms een paartje en na 
de broedtijd soms zelfs een heel gezin.

LV

Vogels in Waterrijk

29

foto: Rob Zweers
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Bijzonder bruggetje vervangen

In 1995 haalde onze wijk de 
krant met een heuse pri-

meur: Rijkerswoerd kreeg 
de eerste kunststof brug 
van Nederland! De Grontmij 
ontwierp en vervaardigde 
het bruggetje destijds in 
opdracht van de gemeente 
Arnhem. Hars en vezelmateri-
alen werden geperst tot zeer 
lichte elementen met behulp 
van vacuümtechniek, waar-
bij geen gassen vrijkwamen. 
Behalve gewichtsbesparing 
was er ook kostenbesparing: 
de prijs lag tussen die van een 
houten en een betonnen brug.

Een paar jaar geleden werd 
langzaam zichtbaar dat de 
brug aan zijn oude dag was begon-
nen: wie de voorplaat van Het 
Woerdje van juni 2017 aandachtig 

bekeek, kon al een licht doorzakken 
vaststellen. Daarna ging het hard en 
verloor Rijkerswoerd’s trots in korte 
tijd haar laatste gratie. Met het nieu-

Kleuterplein Klinket kleurt groen

Basisschool Het Klinket aan de
Mr. J.M. de Kempenaersingel

vergroent het kleuterplein.
Met de hulp van ouders zijn tegels 
gelicht en vervolgens drie rijen dik 
gestapeld om te dienen als lage 
randen van de nieuwe groengebie-
den. Nu maar wachten tot de zwarte 
aarde groen gaat kleuren. Tot het 
zover is blijven de groengebiedjes 
afgezet met lint. De kleuters hebben 
er veel plezier in om rond de randen 
te rennen. Wanneer ze straks ook op 
het gras mogen wordt het nog leuker. 
Het is de bedoeling dat er nog bomen 
worden aangeplant en dat er hutjes 
van wilgentenen en een pomp wor-
den neergezet.                           LV

we bruggetje heeft het groengebied 
achter het winkelcentrum er gelukkig 
weer een stijlvol kunstwerkje bij.

LV
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Kunstcafé in Rijkerswoerd

Donderdagochtend 21 november is 
er weer een Kunstcafé 55+ in de 

Hooijmaat. 

Deze keer zal beeldend kunstenaar 
Annemieke Varkevisser een presen-
tatie geven over haar werk. Anne-
mieke maakt vooral landschappelijk 
werk, waarin zij zich laat inspireren 

ochtend centraal staat.
Ze speelt het liefst op plekken waar 
je het niet verwacht en verrast het 
publiek met het warme en diverse 
klankenpalet van de Keltische harp.

Natuurlijk is er tijdens het Kunstcafé 
gelegenheid voor gezellig contact 
met andere bezoekers, onder het 
genot van een kopje koffie of thee. 
De entree is gratis. U kunt voor € 4,- 
een bon kopen voor onbeperkt koffie 
en thee.
Boerderijcafé
de Hooijmaat,
Marius van Beeklaan 5
in Arnhem-Zuid.
10.30 uur tot 12.00 uur.

door schilders als Turner en Rothko. 
Landschap, de ervaring van licht en 
ruimte, de verbinding tussen hemel 

en aarde - 
weids, leeg, 
stil, sereen, 
weemoe-
dig, groots, 
oneindig 
- zijn haar 
thema’s.
We kunnen 
genieten 
van harp-
muziek 
van Lies 
Joosten. 
Lies heeft 
al vaker 
opgetre-
den in een 
Kunstcafé 
en haar 

toehoorders zijn altijd zeer enthou-
siast over haar prachtige harpspel 
en over de manier waarop zij zich 
weet aan te passen aan de sfeer, het 
publiek en het onderwerp dat die 

Gratis cursus valprecentie & weerbaarheid

Op maandag 11 november a.s. 
start in onze wijk een cursus 

valpreventie & weerbaarheid  voor 
ouderen. U kunt de eerste les gebrui-
ken als kennismaking met de rest van 
de cursus die totaal 10 weken duurt.

Ouder worden vormt een grotere 
belasting dan velen vermoeden. Er 
komen fysieke klachten, je dreigt 
eerder te vallen en durft minder 
makkelijk de straat op, je wordt 
afhankelijker van anderen en dreigt 
de regie over je eigen leven te verlie-
zen. Eenzaamheid dreigt. Hoe houd 
je je staande, letterlijk en figuurlijk? 
Juist hiervoor is deze weerbaarheids-
cursus bedoeld. De cursus helpt om 
als 55-plusser weerbaar te worden, 
in fysiek, mentaal en sociaal opzicht. 
U krijgt specifiek training in ontspan-
ning, flexibiliteit en conditie. Val-
preventie en valtraining vormen een 
zeer belangrijk onderdeel. In gerich-
te, veilige en simpele oefeningen 
wordt gewerkt aan herstel en behoud 
van evenwicht en zelfvertrouwen. 
Niet alleen fysiek, maar ook mentaal 
heeft dit resultaat: je staat steviger 
in je schoenen, voelt je energieker 

en weerbaarder. Bovendien is het 
programma leuk en gezellig! Dit is in 
eerdere cursussen door velen erva-
ren!

In de cursus leert u door middel 
van veilige, simpele oefeningen 
uw balans te bewaren onder lichte 
druk. Zo kunt u stevig staan, lopen 
en bewegen. Dat noemen we leren 
centreren. Dat is ook goed als u moet 
traplopen, of op een krukje moet 
staan of buiten loopt als het glad 
is. U leert dus beter uw balans te 
bewaren in situaties waarin dat wat 
lastiger is. Ook leert u enkele vormen 
van valbreken. De meeste schade 
bij een val komt omdat we door de 
schrik heel gespannen zijn. In de cur-
sus leert u op een dikke valmat om 
meer ontspannen te vallen.
Maar u leert ook meer weerbaar 
te zijn als iemand lastig doet. In 
dat soort situaties is het belangrijk 
om geen slachtoffergedrag aan te 
nemen, maar om stevig te staan en 
goed uw grenzen aan te geven. We 
doen ook enkele zelfverdedigings-
technieken.
De cursus wordt gegeven door Piet 

Lagerwaard (6e dan Aikido en ervaren 
val- en  weerbaarheidstrainer) en 
Pasi Lähdenpera (2e dan aikido).

Waar en wanneer?
Sport- en Wijkcentrum Rijkerswoerd
De Pas 44
6836 BK  Arnhem
Kennismakingsles: maandag
11 november 13.30 -15.00 uur
Cursus: iedere maandagmiddag,
13.30 -15.00 uur,
18 november t/m 27 januari 2020.

Meer weten & aanmelden:
www.aikidostichtingarnhem.nl,
info@aikidostichtingarnhem.nl,
0317 61 74 90,
facebook.com/jikishinkan,
Twitter: @jikishinkan.
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Klimaatcafé Rijkerswoerd
Een avond over vergroening en verduurzaming van de wijk

Het klimaat is hèt thema van 
onze tijd. Dus organiseren de 

Werkgroep Openbare Ruimte en de 
Stadslandbouw Mooieweg, die hier-
mee haar 5-jarig jubileum viert, een 
informatie-avond hierover voor alle 
bewoners van Rijkerswoerd.

Heb je vragen over klimaatbesten-
digheid? Wil je concrete tips voor je 
eigen woning? Wil je weten wie je 
kan helpen? Heb je zelf ideeën en wil 
je samen met anderen iets doen?
Luister tijdens het Klimaatcafé
Rijkerswoerd naar deskundigen en 
stel je vragen. Schrijf je in bij (wijk-)
projecten die jou kunnen helpen bij 
een eenvoudige en snelle bijdrage 
aan een klimaatbestendig Rijkers-
woerd.

Het klimaatcafé is op 30 oktober a.s. 
De deur is open om 20.00 uur, de 
aftrap is om 20.30 uur en we stoppen 
om 22.30 uur.  Locatie: Boerderij-
restaurant De Hooijmaat. Toegang is 
gratis. Google naar de websites van 
onderstaande deelnemende organisa-
ties voor meer informatie.

Help Rijkerswoerd vergroenen!
Tijdens het wijkcafé zullen acties 
om de wijk te vergroenen worden 
besproken. De 50 actieve vrijwilligers 
van Stadslandbouw Mooieweg gaan 
in de wintermaanden meehelpen om 
dit te realiseren. Dit is belangrijk om 

de wijk weerbaar te maken voor de 
steeds warmere en drogere zomers 
en de steeds vaker voorkomende 
hoosbuien. Door tegels te vervan-
gen door groen en regentonnen te 
installeren zorgen we samen voor 
een klimaatbestendig Rijkerswoerd. 
Zoals het goede stadslandbouwers 
betaamt, veranderen we het plant-
soen in eetbaar groen!

Kent u locaties in de wijk die we 
groener, hittebestendiger en mooier 
kunnen maken? Of wilt u assistentie 
bij de installatie van een regenton? 
Stuur dan een bericht naar martijn.
van.duuren@hetnet.nl. Kan bijvoor-
beeld de (voor)tuin, de berm, de 
speeltuin of het parkeerterrein een 
groene opknapbeurt gebruiken? Laat 
het dan weten. Uw ideeën worden 
meegenomen in het projectplan.
 
Planning
30 oktober
Klimaatcafé: informatie over
mogelijke projecten.

December/januari 
Samen met wijkbewoners plannen 
voor het vergroenen van de wijk 
maken.

Januari/februari
Grondwerk uitvoeren door vrijwilli-
gers van Stadslandbouw Mooieweg en 
wijkbewoners.

14 maart (NL Doet)
Samen inplanten en regen-
tonnen installeren.

Werkgroep Openbare Ruimte
Stadslandbouw Mooieweg

Noot redactie: bovenstaand 
artikel zal een deel van onze 
lezers pas onder ogen komen 
als de bijeenkomst op 30 
oktober al achter de rug is. 
Het Woerdje wordt namelijk 
bezorgd in de periode 28 
oktober t/m 3 november. 
Omdat een ander deel van 
de lezers het nog wel op 
tijd kan lezen, hebben wij 
gemeend het artikel toch te 
moeten plaatsen.

Vogels in Waterrijk

Hé, wat dook daar net onder 
water? Het leek wel een water-

hoentje, maar hij was nog kleiner. 
Op een zomers fietstochtje langs 
de Linge bent u misschien wel eens 
afgestapt om te wachten tot het 
vogeltje weer boven water kwam. Als 
het dan even had rondgezwommen 
dook het al weer onder en wist u het 
nog niet. U had een dodaars gezien, 
de kleinste der futen.

LV
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foto: Rob Zweers

Mindfull
leren tekenen 
voor kinderen

Bewust leren tekenen. Je kind leert 
zijn of haar gedachten en gevoe-

lens zo dicht mogelijk bij elkaar te 
krijgen door middel van tekenen. Kin-
deren gaan onder leiding van schil-
deres Maryam aan de slag en mogen 
zelf kiezen wat ze gaan tekenen. Ze 
bedenken daarbij goed waarom ze 
deze keus maken, welke kleuren ze 
willen gebruiken en wat ze door mid-
del van deze tekening  willen laten 
zien. Ze gaan bewust en aandachtig 
om met hun keuzes gedurende het 
tekenen. 
Tijdens het tekenen stel ik ook 
vragen, om ze meer bewust te 
maken over de gevoelens die bij een 
tekening opgeroepen worden. Naast 
voldoende aandacht voor mindfull 
tekenen, leren ze ook de juiste 
technieken om een mooie tekening 
te maken en hoe ze met een potlood 
deze het mooist kunnen tekenen/
inkleuren. Superleuk om te doen. En 
als ouder mag je uiteraard blijven 
kijken!

Leeftijd: 5 t/m 9 jaar; maximaal
10 kinderen, kosten € 5 per kind.
Wanneer: 6 November 2019, van 
14.00 tot 15.00 uur.
De Hooijmaat, Marius van Beeklaan 5
Opgeven kan via maryam.bashari.rad
@hotmail.com.
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Mob. 06 51 16 48 51  Tel. 0317 84 44 53
www.bdto.nl

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

Mob. 06 51 16 48 51  Tel. 0317 84 44 53
www.bdto.nl

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

De deur niet uit hoeven voor een � jne voetbehandeling!

Tijdelijk een kennismakingskorting van 15%

Lid van ProVoet
Gediplomeerd pedicure

√
√

Ambulant pedicure Elsbeth

Tel: 06 14 48 48 70

www.pedicure-elsbeth.nl

info@pedicure-elsbeth.nl
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Fotograaf in zijn element

Genieten jullie ook zo van Park 
Lingezegen? Ik kom er zeer regel-

matig, vooral Het Waterrijk vind ik 
een geweldig gebied in ontwikkeling. 
De natte natuur (riet, moeras, open 
water, bos en ruigte) die zich daar 
ontwikkelt, zorgt voor een spectacu-
laire toename van soorten planten en 
dieren. Laatst zag ik weer meerdere 
lepelaars.Vooral de water- en moe-
rasvogels vallen goed op, het leeft 
enorm. Fiets of wandel er zelf maar 
eens doorheen.

Vroeger bestonden grote gebieden 
van Nederland uit dit soort moeras-
sen, veengebieden en open wateren, 
maar door de landbouw en stedelijke 
ontginningen zijn die natte natuurge-
bieden erg schaars geworden. Dat we 
deze natuur weer ruimte geven juich 
ik uiteraard toe, niet alleen omdat ik 
er zo van geniet, maar ook omdat we 
ons land robuuster en klimaat-
proof moeten maken, ook voor onze 
kinderen en kleinkinderen. Ruimte 
voor water, ook voor droge tijden. En 
ruimte voor biodiversiteit.

Buiten foto’s maken
En je kunt er ook heerlijk fotogra-
feren, een passie waar ik graag tijd 
voor maak. Dat doe ik niet alleen in 
Lingezegen, maar in heel Arnhem en 
daarbuiten.
Regelmatig worden er in en rond Arn-
hem fotowedstrijden georganiseerd, 
waar liefhebbers van fotografie hun 
mooiste beelden voor kunnen inzen-
den. Daar doe ik graag aan mee. 
Afgelopen jaar werd er een Gelderse 
natuurfotowedstrijd georganiseerd 
door het tv-programma BuitenGe-

woon van Omroep Gelderland, samen 
met de provincie Gelderland en Het 
Gelders Landschap. Daar ben ik met 
mijn foto van een moerassprinkhaan 
in het natuurgebied Vossenbroek 
bij Emst (Veluwe) bij de laatste 20 
geëindigd. Een hele eer kan ik je 
zeggen, aangezien er 3000 inzendin-
gen waren.

In september ben ik ook genomineerd 
bij de foto- en gedichtenwedstrijd 
Denkend aan Arnhem. Mijn foto van 
de kraan in de Nieuwe Haven is bij de 

laatste 12 geëindigd en 
zo komt mijn foto in een 
Arnhem-kalender voor het 
jaar 2020.
De genomineerde foto’s 
hangen inmiddels op 
diverse plekken in de 
stad. Echt kicken en 
uiteraard leuk om te 
delen.

Maarten Veldhuis,
inwoner van Rijkerswoerd
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Uw kantoor voor:
• Jaarrekeningen
• BTW-aangiften
• Inkomstenbelasting 
• Toeslagen
• Fiscale adviezen
• Het verwerken van uw administratie

Sleutelwoorden:
Betrokkenheid, Bekwaamheid en Betaalbaarheid.

• Bel voor een afspraak: Bea Boor RB 06 20 89 45 67
• Mail naar: bea-boor@hotmail.com
• Kijk op: www.BEA-administratie.nl

Zaterdag 9 november 2019 van 13.00 tot 15.00 uur houdt een 
groep moeders uit de buurt weer een tweedehands speel-

goedbeurs in Activiteitencentrum Rijkerswoerd, Mr. P.S. Ger-
brandysingel 45 te Arnhem.

Kopen
Met Sinterklaas in aantocht is dit een mooie kans om voor 
weinig geld tweedehands speelgoed te kopen, zoals playmobil, 
barbies, duplo, lego, knexx, poppen en poppenwagens, games, 
fietsen, stepjes, skeelers, (rol)schaatsen, buitenspeelgoed, 
speelkeukentjes, (bord)spellen, puzzels en knutselspullen. Ook 
verkopen we  kinderboeken en -dvd’s (alleen origineel) en kin-
derkamerspullen zoals tafeltjes, stoelen, klokken, verlichting, 
schilderijtjes, klamboes, dekbedovertrekken en dergelijke. Bij 
de kassa betaalt u 10% extra voor onze onkosten.

Verkopen
U kunt uw kinderpeelgoed en kinderkamerspullen bij ons verkopen. 90% van de opbrengst is voor u! Alles dient 
schoon, heel en compleet te zijn! U kunt zich inschrijven t/m dinsdag 5 november 2019 via https://tweedehands-
beurzen.wordpress.com.

Hoe werkt het?
Bij inschrijving krijgt u van ons een verkoopnummer. U kunt alleen uzelf inschrijven, niet iemand anders. Thuis prijst 
u elk artikel dat u wilt verkopen, bijvoorbeeld met schilderstape. Op elk artikel zet u uw verkoopnummer, prijs en 
omschrijving van het artikel.
De vrijdagavond vóór de beurs levert u de geprijsde artikelen in op Activiteitencentrum Rijkerswoerd.
Onze vrijwilligers zorgen voor de verkoop van de ingebrachte artikelen tijdens de beurs op zaterdagmiddag.
Zaterdagavond haalt u uw niet-verkochte artikelen weer op en rekenen we de opbrengst met u af.

Kosten
De inschrijfkosten bedragen € 2,00. Daarnaast houden we per verkocht artikel 10% van de verkoopprijs in voor onze 
onkosten (zaalhuur en organisatie). Dit verrekenen we met u op zaterdagavond na de beurs.

Uitgebreide instructies, data en tijden staan op onze website https://tweedehandsbeurzen.wordpress.com.

Tot ziens op de tweedehands speelgoedbeurs!
Namens alle vrijwilligers van

Tweedehands Beurzen Rijkerswoerd

Jacqueline, Margré en Sandra

Beurs tweedehands speelgoed

Dreamteam Tweedehandsbeurzen Rijkerswoerd
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Activiteitenkalender
Elke maandag  Gezellige middag SWR 13.00 - 15.00 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
  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
 Elke donderdag 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

OKTOBER
maandag 28 Bewonersplaform Rijkerswoerd SWR 20.00 uur
woensdag 30 Klimaatcafé Rijkerswoerd Hooijmaat 20.00 - 22.30 uur

NOVEMBER
woensdag 6 Mindfull leren tekenen voor kinderen Hooijmaat 14.00 - 15.00 uur
zaterdag 9 Beurs tweedehands speelgoed ACR 15.00 uur
maandag 11 Cursus valpreventie & weerbaarheid (kennismakingsles) SWR 13.30 - 15.00 uur
donderdag 21 Kunstcafé Rijkerswoerd Hooijmaat 10.30 - 12.00 uur
vrijdag 29 Brei- en Haakcafé Hooijmaat 14.00 - 16.00 uur
vrijdag 29 Tienerdisco 10 t/m 13 jaar Kemphaan 19.00 - 21.00 uur

DECEMBER
maandag 9 Bewonersplatform Rijkerswoerd SWR 20.00 uur
vrijdag 20 Brei- en Haakcafé Hooijmaat 14.00 - 16.00 uur
vrijdag 20 Gezamenlijke disco 8 t/m 13 jaar Kemphaan 19.00 - 21.00 uur
dinsdag 24 Kinderfeest in de stal WCR - Korenmaat 18.30 uur

JANUARI
maandag 13 Bewonersplatform netwerkbijeenkomst/nieuwjaarsborrel SWR 20.00 - 22.00 uur
vrijdag 24 Kinderdisco 8 t/m 11 jaar Kemphaan 19.00 - 21.00 uur
maandag 27 Bewonersplatform vergadering SWR 20.00 - 22.00 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 (volgende pagina)

Voetpaden langs Kruisstraat

Er komen voetpaden langs het deel 
van de Kruisstraat dat door de 

bebouwde kom van Rijkerswoerd 
loopt en tevens snelfietspad is. Aan-
leiding is het toenemend gebruik van 
zeer snelle e-bikes, de zgn. speedpe-
delecs. Deze mogen in de bebouwde 
kom max. 30 km/uur rijden en daar-
buiten 45 km/uur. Nu delen fietsers 
en voetgangers het pad. Langs het 
deel van de Kruisstraat dat ten zui-
den van de Marga Klompélaan ligt, 
komt het voetpad aan de westzijde, 
langs het deel dat ten noorden van 
de Klompélaan ligt, komt het aan 
de oostzijde. Dit komt omdat vlakke 
en brede stukken berm niet overal 

voorhanden zijn. De kosten van de 
aanleg, € 140.000, worden door pro-
vincie en gemeente gelijk verdeeld.

Verder wordt er over nagedacht hoe 
de veiligheid kan worden vergroot op 
de punten waar men het snelfiets-
pad kan oversteken. De Werkgroep 
Verkeer van het Bewonersplatform 
Rijkerswoerd heeft gevraagd op de 
Kruisstraat een maximum snelheid 
in te stellen van 25 km/uur voor alle 
fietsers (ook wielrenners en berijders 
van speedpedelecs), maar helaas is 
deze mogelijkheid nog niet voorzien 
in de verkeerswet.

LV

Ten noorden van de Marga Klompélaan

Ten zuiden van de Marga Klompélaan
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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

Huisartsenpraktijk De Graaf & Bos
locatie Rijkerswoerd
Mr. P.J. Oudsingel 198, 026 323 17 66
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
https://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. 

Bewegen in Arnhem en de Sport-
kaart presenteren: Dance Work-

out! Wil je calorieën verbranden en 
in shape blijven op een leuke manier? 
Dan moet je zeker meedoen! In deze 
les doen wij cardio en spierverstevi-
gende oefeningen op verschillende 
muziekstijlen. Wij shaken en shapen 
op o.a. Latin, Afro, Urban en Pop, 
kortom hippe muziek. Nog nooit 
geweest en nieuwsgierig? Kom dan 
snel een keertje meedoen. Dit mag 
alleen, maar ook gezellig met iemand 
erbij. Heb je nog geen Sportkaart van 
Bewegen in Arnhem? Geen probleem! 
Een proefles is namelijk gratis.

De Dance Workout vindt plaats in de 
balletzaal van Sport- en Wijkcen-
trum Rijkerswoerd (de Pas 44). Elke 
zaterdag van 12.00 tot 13.00 uur en 
elke woensdag van 9.00 tot 10.00 
uur. Voor meer informatie kun je een 
kijkje nemen op de Facebook pagina 
van Bewegen in Arnhem.
Tot snel!

Naomi

Dance Workout




