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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

Kerst in 
Rijkerswoerd

In dit Woerdje treft u verschillende 
aankondigingen aan van activiteiten 

rond de kerst.
Het jaarlijkse kerstspel op Stadsboer-
derij De Korenmaat.
Een kerstbrunch voor wijkbewoners.
En de Winterfair in het winkelcen-
trum met muziek, glühwein en kin-
deractiviteiten.

Verkeersbesluit 
Kruisstraat roept 
reacties op

Een speedpedelec is stil, snel, 
gezond en weinig vervuilend en 

daarom zeer geschikt als vervoers-
middel voor wat grotere afstanden. 
De gemeente wil ze om die redenen 
officieel toelaten op de Kruisstraat, 
een onderdeel van het RijnWaalpad 
van Arnhem naar Nijmegen. Wat vin-
den wijkbewoners daarvan?

19

15

Geslaagde 
speelgoedbeurs

De tweedehands speelgoedbeurs in 
november was voor bezoekers èn 

vrijwilligers een belevenis. Voor het 
nieuwe jaar staan drie tweedehands-
beurzen op stapel. De data kunt u 
alvast noteren.
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Kerstavond in Rijkerswoerd

Op kerstavond, 24 december,
start om 18.30 uur een 

kerstwandeling, met lampionnen 
en muziek, vanaf het winkelcen-
trum in Rijkerswoerd. De herders 
wijzen de weg naar Stadsboer-
derij De Korenmaat, op zoek 
naar de ster. In de stal van onze 
stadsboerderij vindt een mooi 
kerstspel plaats met kerstlie-
deren en in het middelpunt 
natuurlijk Jozef, Maria en hun 
baby. Voor alle deelnemers is er 
chocomel en beschuit met muisjes.

Iedereen is welkom 
Vergeet je lampion niet! Verzamelen 
aan de voorzijde van Winkelcentrum 
Rijkerswoerd (tegenover de ingang 
van de Jumbo). Om 18.30 uur ver-
trekt de stoet naar Stadsboerderij De 
Korenmaat. Daar start het kerstspel 
om 19.00 uur. 

De lampionnentocht en de levende 
Kerststal worden georganiseerd door 
Oecumenische Geloofsgemeenschap 
De Regenboog, de Koepelkerk en 
Natuurcentrum Arnhem. Voor meer 
informatie, ga naar www.natuurcen-
trumarnhem.nl/activiteiten/leven-
de-kerststal-op-stadsboerderij-de-ko-
renmaat.

Wij nodigen alle buurtbewoners 
van Rijkerswoerd van harte uit 

op onze Kerstbrunch die wij in het 
kader van ‘Iftar en Kerst VerbindT’ 
organiseren.

‘Iftar en Kerst VerbindT’ is een ini-
tiatief van een aantal wijkbewoners 
in Rijkerswoerd. Met de traditionele 
maaltijden tijdens de ramadan en 
rond de kerstdagen willen wij in de 
wijken de verbinding tussen moslims 
en niet-moslims versterken. De Iftar 
en Kerst zijn mooie gelegenheden om 
mensen bij elkaar te brengen en daar 
met elkaar te praten over wat ons 
allen bezighoudt.

In verband met de voorbereiding stel-
len wij het zeer op prijs als u vóór 
18 december aangeeft met hoeveel 
personen u aanwezig zult zijn. U kunt 
zich aanmelden via kerstbrunchwijk@
gmail.com.

Datum: zondag 22 december
Tijd: 11.00 - 13.00 uur
Plaats: Basisschool de Madelief,
Pythagorasstraat 9
Deelname: gratis,
aanmelden verplicht.  

Wijk Kerstbrunch 
Rijkerswoerd

Winterkerstfair 
Rijkerswoerd

Op 14 december 2019, van 13.00 
tot 20.00 uur, wordt er een leuke 

winterkerstfair georganiseerd op het 
winkelcentrum. Er staan vuurkorven 
waar kinderen met de scouting brood 
kunnen bakken. Er komen activitei-
ten voor kinderen en een schaats-
baan. En de jaarlijkse kerstboom, 
gevuld met wensen, mag natuurlijk 
niet ontbreken.

Er zijn kraampjes met leuke spul-
letjes. Kerstmuziek, warme choco-
lademelk en glühwein zorgen voor 
een echte kerstmarktsfeer. En in de 
avond wordt de uitslag van de loterij 
bekend gemaakt en gaat één van 
de wensen uit de wenskerstboom in 
vervulling.  

Loten zijn verkrijgbaar op het 
winkelcentrum vanaf 29 november 
bij aankoop van € 20,-  in één van 
de winkels. De loten worden op 14 

december verzameld en de prijzen 
worden getrokken uit de ingeleverde 
loten. Hoofdprijzen zijn: een scooter, 
tv en een reischeque, en prijzen uit 
de winkels van het winkelcentrum.  

De winkeliersvereniging
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Oplossing
Op de vorige puzzel zijn 25 inzendingen binnengekomen waarvan 25 goed.

De juiste oplossing van de puzzel in het woerdje nummer 6 is:

P E P E R N O O T 

De winnaar is dhr. J. van Leeuwen, Mr. P.S. Gerbrandysingel.

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 24 JANUARI 

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

Onderstaande twee tekeningen lijken wel erg op elkaar, maar ze zijn niet precies gelijk.
Zoek de verschillen, het zijn er tien.

Fijne feestdagen,
Hetty

Zoek

De

VeRSCHILLEN

TIeN
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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
Minuutje, nog geeneens

Laatst reed ik de straat in; aan 
twee zijden stonden auto’s 

geparkeerd. Aan de ene zijde in 
parkeervakken, aan de andere zijde 
aan/op straat. Als tegenliggers 
kun je elkaar dan niet passeren en 
het deed zich dan ook voor dat ik 
met mijn bolide oog in oog kwam 
te staan met een ander. Als twee 
bronstige herten tegenover elkaar 
(en degenen die me kennen weten 
dat ik met mijn bolide geen schijn 
van kans maakte…). Aan diens rech-
terzijde was nog een lege parkeer-
haven. Ik gebaarde nog enthousiast 
in de hoop dat er een uitwijk kon 
plaatsvinden en ieder zijn weg kon 
vervolgen. Maar nee. De obstakels 
stonden formeel gezien aan mijn 
rechterzijde en ik had de ander 
te laten passeren. De auto in de 
achteruit en een frustratie rijker… 
waarom niet elkaar de snelheid gun-
nen. Voor mij werd immers omrij-
den sneller dan wachten op het 
passeren van de ander. Kwam het 
omdat ik haast had dat ik me eraan 
ergerde? Was het omdat ik in dit 
digitale tijdperk naar een kantoor 
moest komen om te horen te krijgen 
dat iets op papier moest worden 
geregeld en ik dus niets was opge-
schoten? Tijd is schaars, enthousias-
me vervliegt snel als ik het druk heb 
en me tegengewerkt voel.
Toen dacht ik aan een reis geruime 
tijd geleden. Druk? Op een 5-baans 
weg kun je prima 7-baans breed 
in de file staan. En als er iemand 
voorkruipt zal die wel nog meer 
haast hebben. Het gemak waarmee 
mensen elkaar de ruimte gunden en 
de tijd… geen stress in de drukte.
Een dag heeft 24 uur, een week 7 
dagen. Maar hoe lang je nog te gaan 
hebt weet niemand. Zonde om dan 
die tijd te laten verpesten door 
gevoelens van frustratie. Ik had 
natuurlijk stoïcijns op de weg kun-
nen blijven staan, ik had ook zelf de 
weg schuin over kunnen steken om 
in het parkeervak te rijden. Ik had 
ook de tijd kunnen nemen om rustig 
achteruit te rijden, de tegenligger 
vriendelijk te begroeten. Over en 
weer elkaar wat gunnen… ik geen 
stress, de ander een goed gevoel.
Maar ik wilde door…  en dat alle-
maal voor dat ene minuutje, nog 
geeneens.

Patrick

Vogels in Waterrijk

In het najaar ontvluchten ze de 
Siberische toendra. Op de graslan-

den van Waterrijk kun je honderden 
exemplaren zien overwinteren. Ze 
lijken op grauwe ganzen, maar hun 
geluid is hoger en muzikaler, niet zo 
nasaal en rauw als van de grauwe 
gans. Soms mengen ze zich in groe-
pen grauwe ganzen. Je kunt dan vrij 
makkelijk zien waarin ze zich van 
hen onderscheiden: de kolgans heeft 
een opvallende witte plek van de 

snavel tot op het voorhoofd. In vlucht 
zijn de zwarte dwarsstrepen op de 
borst typerend.

LV

(31)

foto: Rob Zweers

TheaterKids Kinderkoor Rijkerswoerd 
inspireert de kerst
De kerstperiode komt eraan, en dat 

betekent dat het leukste kinder-
koor van Arnhem weer de kerstvreug-
de gaat verspreiden, met haar mooie 
optredens!
Voor het algemene publiek verzorgt 
het TheaterKids Kinderkoor kerstop-
tredens tijdens de grote Kerstmarkt 
in het centrum van Arnhem, bij het 
Musiskwartier.
De kinderen zingen de mooiste 
kerstnummers tijdens 3 geweldige 
optredens, om 12.30, om 13.30 en 
om 15.30 uur. Tevens verzorgt het 
kinderkoor op woensdag 18 decem-
ber een besloten optreden tijdens 
de kerstviering op basisschool Het 
Klinket (Rijkerswoerd).

Wil jij na de jaarwisseling ook 

komen meezingen bij ons gezellige 
koor? Meld je dan snel aan voor een 
proefles op www.theaterkids.nl. We 
zingen elke maandagavond van 18.00 
- 19.15 uur in basisschool Madelief/
De Rank, aan de Pythagorasstraat 9 
in Rijkerswoerd. 

Ik ben benieuwd of je dan een keer 
komt kijken!

Groeten, Freek

Vuurwerkvrije zones in de wijk

Rood = Gezondheidszorg, Donker blauw = Onderwijs, 
Geel = Bedrijfsmatige dierenhuisvesting
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Nieuws van het bewonersplatform

Op 28 oktober hebben we weer 
een platformvergadering gehad. 

Daarin zijn verschillende subsidieaan-
vragen gehonoreerd. 

Subsidies
1. De organisatie van een achttal 

buurtafels. Het doel is op een 
gezellige manier bewoners van 
Rijkerswoerd bij elkaar te bren-
gen. Per wijkdeel worden de 
bewoners uitgenodigd.

2. Aan vier lantaarnpalen op de Wil-
lem Dreessingel en John Lennon-
straat worden ‘hanging baskets’ 
opgehangen. Deze bloemmanden 
worden door de bewoners zelf 
onderhouden.

3. Er komt een vervolg op ‘Alert in 
de wijk’. Een deskundige maakt 
een rondgang in de wijk, hij kijkt 
daarbij naar situaties waarbij 
men makkelijk kan inbreken. Zijn 
verhaal wordt in het Woerdje 
geplaatst met een uitnodiging 
om begin 2020 te komen luis-
teren naar zijn verhaal en tips, 
met medewerking van de wijk-
agent. Naast deze activiteit gaan 
we tevens het gebruik van de 
bestaande WhatsApp groepen 
evalueren. 

4. Ook dit jaar wordt de traditionele 
kerstgang naar Stadsboerderij de 
Korenmaat gehouden, deze wordt 
nu alweer voor de 26ste keer 
georganiseerd. Het is een eve-
nement waaraan gemiddeld 200 
á 300 kinderen en grote mensen 
deelnemen. 

5. Besloten is de reanimatiecursus 
uit het AED-project te subsidië-
ren.

Werkgroep AED
Veel mensen hebben zich aangemeld 
voor de reanimatiecursus. Gestart 
wordt met de opleiding van de eerste 
60 deelnemers. Het plan is om vol-
gend jaar een dekkend AED-netwerk 
over de wijk, met zes-minuten-cir-
kels te realiseren.

Extra hondenvoorziening?
De werkgroep Openbare Ruimte 
houdt zich op verschillende plekken 
in de wijk bezig met initiatieven om 
de wijk aantrekkelijker, veiliger of 
leefbaarder te maken. Het project 
om de voorzieningen voor het uit-
laten van honden te verbeteren en 
overlast te verminderen loopt tot nu 

toe niet echt voorspoedig. Stichting 
Uiterwaarde staat niet te springen 
om ons te helpen met een gebied-
je aan de randen van onze wijk. 
De gemeente heeft moeite met de 
kosten van het legen van een aantal 
extra afvalbakken. Het blijft een 
traject van lange adem. 

Parkeerterrein in aanleg
tussen Sportpark en Lange Akkers

Parkeren sportpark
Er is nu gelukkig wel een begin 
gemaakt met de aanleg van het extra 
parkeerterrein bij het sportpark en 
er staan paaltjes langs de toevoer-
weg om het foutparkeren aldaar te 
voorkomen.

Snelfietspad
De snelheid van fietsers op het 
RijnWaalpad over de Kruisstraat is 
een zorg. De gemeente en ook de 
Fietsersbond willen geen snelheid 
vertragende maatregelen in de vorm 
van drempels of ribbels en verwacht 
dat de aanleg van een voetpad vol-
doende is.

Klimaatcafé
Eind oktober is door de werkgroep 
in samenwerking met ArnhemAan en 
de Stadslandbouw een Klimaatcafé 
georganiseerd. Het was een gezellige 

Paaltjes tegen foutparkeren
bij het Sportpark

en vooral informatieve bijeenkomst. 
Gesproken is over hoe je zelf of met 
je buren iets kan doen aan de ener-
gietransitie en de gevolgen van de 
klimaatverandering. Wilt u zelf ook 
initiatief nemen kijk dan op de web-
site ArnhemAan.nl. U krijgt alle hulp 
en er is ook subsidie beschikbaar.

Wijkactieplan 2020
Het Team Leefomgeving heeft 
voor volgend jaar nieuwe plannen 
gemaakt. Deze zijn het tegengaan 
van verloedering in Kronenburg, 
het meer vergroenen van de wij-
ken en 
ontmoeten en bewegen. De plan-
nen staan op de website www.arn-
hem.nl/stad_en_wijken/Wijken/

wijkactieplannen. In januari wordt in 
Rijkerswoerd een tweetal bijeenkom-
sten voor bewoners georganiseerd om 
op de plannen te reageren.

Het verslag van de Platformbijeen-
komst en volgende vergaderdata kunt 
u vinden op de website rijkerswoerd.
info.

Cees Lansbergen

Vogels in Waterrijk

In de lucht doen deze vogels met hun 
smalle, spitse vleugels en snelle, 

wendbare vlucht in vaak dichte for-
maties sterk aan steltlopers denken.
Wat hun grootte betreft zitten ze 
zo’n beetje tussen een waterhoentje 
en een meerkoet in.
Geeft u maar toe dat u geen idee had 
om welk vogeltje het gaat. Het is de 
wintertaling, de kleinste der eenden. 
Hij is dol op ondiepe wateren, zoals 
die in Waterrijk rijkelijk voorkomen.

(32)

foto: Rob Zweers
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Tweedehands beurzen

Zaterdag 9 novem-
ber was er weer 

een tweedehands 
speelgoedbeurs in het 
Activiteitencentrum, 
georganiseerd door 
een groep moeders 
uit Rijkerswoerd en 
omgeving. Het was 
een drukte van belang! 
Heel veel ingebracht 
speelgoed en kinderka-
merspullen, heel veel 
kopers, en de Arn-
hemse Koerier kwam 
ook nog langs met een 
verslaggever en foto-
graaf. Helaas hadden 
we die zaterdag door 
diverse (persoonlijke) 
omstandigheden flink 
minder vrijwilligers dan gebruikelijk. 
Dat leverde een erg lange rij bij de 
kassa op. Gelukkig bleef de sfeer 
goed – ook al werd er wel gemopperd 
– en deden onze vrijwilligers hun best 
om het wachtleed te verzachten door 
dropjes, appelschijfjes en glaasjes 
water uit te delen.

Uiteindelijk werd het wachten 
beloond en gingen weer heel veel 
kopers met goedgevulde tassen naar 
huis. Het was hard doorwerken voor 
onze vrijwilligers om na afloop alle 
overgebleven spullen weer terug te 
sorteren naar de rechtmatige eigena-
ren. Gelukkig sprongen ook kinderen 
en een oud-vrijwilliger spontaan bij. 
Daardoor waren we (bijna) op tijd 
klaar. Slechts vijf minuten later dan 
gebruikelijk konden alle inbrengers 
hun geld en spullen weer ophalen.

Het was een beurs die ons nog lang 
zal heugen – in positieve zin, hoor! 
Want op het moment dat er van alles 
anders gaat dan normaal, merk je 
waartoe een goed op elkaar inge-
speelde vrijwilligersploeg in staat is. 
Hulde!

Hierbij willen we alle kopers en 
verkopers (dank voor uw geduld en 
begrip) en vrijwilligers (dank voor 
het bikkelen) hartelijk danken dat 
ze de beurs weer mogelijk hebben 
gemaakt. Heel veel goede, mooie 
spullen hebben een tweede kans 
gekregen bij heel veel blije kinde-
ren, en daar doen we het tenslotte 
voor. Ook het goede doel (Bazar54 

in Elden) was erg blij met alle goede 
gaven. De beurs in Rijkerswoerd is 
altijd gezellig en gemoedelijk, en dat 
doen we met elkaar!

Beurzen in 2020
Ook in het nieuwe jaar gaan we 
weer tweedehands kinderkleding- en 
speelgoedbeurzen houden in Siza’s 
Activiteitencentrum Rijkerswoerd,
Mr. P.S. Gerbrandysingel 45.
Noteert u het alvast in uw agenda?
• Zaterdag 21 maart 2020 van 13.00 

– 15.00 uur Kinderkledingbeurs 
Lente-Zomer;

• Zaterdag 12 september 2020 van 
13.00 – 15.00 uur Kinderkleding-
beurs Herfst-Winter;

• Zaterdag 7 november 2020 van 
13.00 – 15.00 uur Speelgoedbeurs.

Wilt u ongeveer een maand voor de 
beurs een mailtje van ons ontvangen 
met alle info over de aankomen-
de beurs? Schrijf u dan in voor de 
nieuwsbrief via onze website
https://tweedehandsbeurzen.word-
press.com. Zoals u uit bovenstaand 
verhaal zult begrijpen, zoeken we 
extra vrijwilligers: dames en heren(!) 
die van aanpakken weten. Kent u of 
bent u zo iemand? Mail ons dan op
tweedebeurs@yahoo.com.

We wensen u een gezellige en 
gemoedelijke jaarwisseling en zien u 
graag op onze beurzen in 2020!

Namens alle vrijwilligers van
Tweedehands Beurzen Rijkerswoerd:

Jacqueline, Margré en Sandra

Kunstroute
Focus á Locus:
wie doet er mee?
In 2020 wordt de Kunstroute Focus á 

Locus gehouden op zaterdag 18 en 
zondag 19 april. De kunstroute vindt 
plaats in de wijken Rijkerswoerd, 
Vredenburg, Holthuizen en Kronen-
burg.
Evenals voorgaande jaren is het ons 
doel Focus á Locus een wijkgebeuren 
te laten zijn: dat wijkbewoners die 
iets doen op het gebied van kunst, 
of dat nou op beeldend, muzikaal of 
literair vlak is, dat laten zien aan hun 
buren, hun wijkgenoten. Het is een 
laagdrempelige activiteit door bewo-
ners voor bewoners. Zo proberen we 
wijkbewoners in contact met elkaar 
te laten komen. En kunstenaars 
krijgen een podium om eens te laten 
zien wat ze maken of doen. Voor kin-
deren willen we ook weer workshops 
organiseren.
Voor degenen die niet in de gele-
genheid zijn thuis te exposeren of 
muziek te maken, proberen we een 
andere ruimte te vinden. Ook is het 
leuk een paar activiteiten te clus-
teren op één adres. In 2018 bleek 
dit vaak extra aantrekkingskracht 
te hebben op bezoekers. We hopen 
natuurlijk ook nu weer op een geva-
rieerd aanbod met beeldend werk, 
muziek, gedichten, noem maar op. 
Welke kunstenaar, met grote K of 
kleine k, heeft zin om mee te doen? 
Schroom niet, het is een heel leuke 
kans om je werk eens te laten zien!
Als je iemand anders kent die wat 
zou kunnen of willen exposeren, zou 
je die kunnen motiveren om mee te 
doen? Wij kennen niet iedereen. Je 
kunt ons eventueel ook tippen.

Verder zijn we nog op zoek naar een 
paar mensen die ons bij de organisa-
tie willen ondersteunen, bijvoorbeeld 
ook iemand die bedreven is in Face-
book en Instagram voor de pr voor 
Focus á Locus. We willen immers zo 
veel mogelijk wijkbewoners berei-
ken!

Je kunt je, graag vóór 1 februari 
2020, opgeven bij focusalocus2020@
gmail.com of bij Klaarke Schuiringa, 
06 10 90 84 99.

Hans Langbroek en
Klaarke Schuiringa,

werkgroep Focus á Locus
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Op vrijdag 8 november 
heeft ex-inbreker 

Evert Jansen, op verzoek 
van het wijkplatform 
en ‘Alert in de Wijk’, 
Rijkerswoerd bezocht. 
Tijdens zijn ronde door 
onze wijk bleek dat 
onwetende of onbe-
dachtzame burgers het 
wel heel gemakkelijk 
maken voor de leden van het inbre-
kersgilde. Van kliko’s die als opstapje 
of transportmiddel kunnen worden 
gebruikt tot ladders en gereedschap-
pen die vrij toegankelijk in de tuin 
aanwezig zijn. Ook blijken er vaak 
kostbare spullen in het zicht te staan 
en zijn ramen en deuren niet goed 
afgesloten.

Alert in de Wijk
Het is natuurlijk ieders eigen verant-
woordelijkheid er voor te zorgen dat 
de kwaadwillende inbreker jouw huis 
liever voorbij gaat. Zorg daarom voor 
goed hang- en sluitwerk, voldoende 
verlichting en waar mogelijk socia-
le controle door goed contact met 
de buurt. Een van de belangrijkste 
punten die Evert mee wil geven is 
verdachte situaties altijd via 112 bij 
de politie te melden.

Voorlichtingsbijeenkomst
Ben je benieuwd of Evert ook bij jou 
iets heeft geconstateerd? Tijdens 
een voorlichting komt Evert vertellen 
wat hij in onze wijk allemaal heeft 
gezien. Deze voorlichting vindt plaats 
op donderdag 5 maart 2020 om
19.30 uur bij het Sportcentrum, De 
Pas 44 in Rijkerswoerd. Je kunt je 
hiervoor tot 31 december aanmelden 
door een berichtje te sturen naar
alertindewijk@gmail.com onder ver-
melding van je naam, adres,
telefoonnummer en met hoeveel 
personen je komt.

LET OP, zorg ook deze avond dat je 
woning goed is afgesloten!

Steven de la Fosse en
Roland Gerritsen

Ex-inbreker bij ons in de wijkVerjongingssnoei

Vanaf november snoeit Dolmans 
Landscaping heesters in de wijk 

op aanwijzing van de gemeente Arn-
hem. De gemeente Arnhem bepaalt 
aan de hand van een snoeischema 
en het gewenste beeld welke hees-
tervakken in de wijk moeten worden 
aangepakt. Er wordt ook rekening 
gehouden met dieren die afhankelijk 
zijn van heesters. Daarom worden 
sommige heestervakken dit jaar niet 
meegenomen in de snoeironde om 
beschutting en voeding te bieden.

Kaal
Nadat wij, Dolmans Landscaping, 
klaar zijn met het snoeien, hebben 
de heestervakken een nogal kaal 
uiterlijk. Gelukkig herstellen heesters 
zich ook weer snel. Wij leggen graag 
uit waarom er gesnoeid wordt.

Takken van de kornoelje

Verjongingssnoei hazelaar

Vogels in Waterrijk

Heeft u een hekel 
aan de Neder-

landse winter? 
Net als de kolgans 
vinden deze vogels 
het hier dan juist 
geweldig. Daar-
om komen ze elk 
najaar terug uit het 
barre oosten om, 
net als de ganzen, 
de weiden af te 
grazen en lekker in 
onze wateren rond 
te zwemmen en 
te grondelen; dat is het op de kop 
in het water staan om onder water 
naar voedsel te zoeken.  Na de wilde 

(33)

eend is de smient ‘s winters zelfs de 
meest voorkomende grondeleend.  

LV

foto: Rob Zweers

Snoeien om te groeien
Doorgaans worden de heesters één 
keer in de drie jaar gesnoeid, zodat 
ze zich beter kunnen ontwikkelen en 
bloeien. Het belangrijkste doel bij 
het snoeien van een heester is het 
‘verjongen’. Door verjongingssnoei 
krijgen jonge takken meer ruimte om 
breder en hoger te groeien, voor een 
mooi gesloten plantvak met volop 
bloemen en beschutting.

Wijkconciërge
Hebt u vragen over de werkzaamhe-
den aan het groen in de wijk, dan 
kunt u altijd contact opnemen met 
de wijkconciërge, Henry Oost, henry.
Oost@dolmanslandscapingservices.
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

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

Wij, als muziekvereniging Volhar-
ding van Huissen-Zand, willen u, 

bewoners van de wijk Rijkerswoerd 
graag uitnodigen om eens kennis 
te komen maken met een gezellige 
muziekvereniging. En wel om de 
hoek! Want Huissen-Zand grenst als 
het ware aan Rijkerswoerd. 

Repetities
Elk jaar komen er muzikanten uit Rij-
kerswoerd op de fiets naar de repeti-
ties op het Zand om mee te repete-
ren met een gelegenheidsorkest. Dit 

orkest verzorgt de muzikale omlijs-
ting van de Betuwse processie naar 
Kevelaer. Zij repeteren bij Volharding 
in Huissen-Zand. Een bewoner uit Rij-
kerswoerd speelt bij ons met plezier 
bastuba. Het Zand heeft ook een heel 
mooie harmonie, met een uitgebalan-
ceerde bezetting van 45 muzikanten, 
die volop meedoen aan culturele 
activiteiten in Huissen-Stad en Zand. 

Bekende zangnummers 
Ook met bekende artiesten als Ernst 
Daniël Smid, Liesbeth List en Dick 

van Altena heeft het orkest een keer 
samengewerkt. Tijdens het komende 
Bevrijdingsconcert op 5 mei 2020 
begeleidt het orkest alle zangnum-
mers van Joke de Kruijff en Sjors van 
der Panne, momenteel veel te zien 
en te beluisteren op TV!

Thema concert w
Eenmaal in de twee jaar organiseren 
wij een themaconcert.  Enkele jaren 
geleden was het thema de Efteling 
met 10 liedjes die daar al jarenlang 
te horen zijn. Ook de thema’s ‘Jun-

Een muziekvereniging waar ‘echt muziek in zit!’
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Verkeersbesluit Kruisstraat roept reacties op

Kruising van fietspad
Oudsingel-De Pas en de Kruisstraat

De gemeente heeft het voornemen 
speedpedelecs toe te staan op de 

Kruisstraat, onderdeel van snelfiets-
route RijnWaalpad. Dit betekent dat 
er onder de verkeersborden ‘fietspad’ 
onderborden worden geplaatst met 
de tekst ‘speedpedelec toegestaan’.

De gemeente motiveert haar voorne-
men aldus: ‘De speedpedelec is bij 
uitstek een goed en gezond alterna-
tief vervoermiddel voor de auto in 
het dagelijkse woon-werkverkeer, 
met name op afstanden groter dan 7 
km. Het gebruik van dit alternatief 
draagt bij aan de doelen van de snel-
fietsroute, zoals de vermindering van 
de congestie en de verbetering van 
de leefomgeving (want geen uitstoot 
en lawaai). De provincie Gelderland, 
de gemeente Arnhem en de andere 
betrokken gemeenten in de regio 
Arnhem-Nijmegen hebben daarom 
met elkaar afgesproken gebruikers 
van speedpedelecs zoveel mogelijk 
op het RijnWaalpad te faciliteren.’

Reacties van bewoners
Verschillende bewoners hebben hun 
mening over het voornemen aan de 
gemeente kenbaar gemaakt door het 
indienen van een ‘zienswijze’, wat 
mogelijk was tot 8 november. Wordt 
het voornemen een besluit, dan kan 
men nog een bezwaarschrift indie-
nen. Het onderwerp leeft in de wijk 
en dat vindt zijn weerslag in berich-
ten op sociale media. Een greep uit 
de reacties:

‘Ik loop daar meer-
dere keren per dag 
en de speedpede-
lecs en bromfietsers 
vliegen aan alle 
kanten om je heen. 
Je mag daar ook 
gewoon wande-
len met de hond, 
anders kom je niet 
eens bij het uitlaat-
gebied.’

‘Geen bezwaar 
van mijn kant. Hoe 
meer mensen op de 
fiets en hoe minder 
in de auto, hoe beter.’

‘Men moet zich afvragen of 45km/h 
toestaan op het totale traject wel 
veilig is. Samen met wandelaars en 
langzamere fietsers. Je hoort een 
bromfietser aankomen, speedpede-
lecs niet.’

‘Die speedpedelecs rijden er al, dat 
verkeersbesluit verandert daar niets 
aan. De beste oplossing is dat de 
snelheid naar beneden gaat van alle 
gebruikers, dus ook van wielrenners 
en brommers en dat de oversteekjes 
veiliger worden.’

‘Er rijden nu ook speedpedelecs en 
als iedereen met elkaar rekening 
houdt, is er niet zoveel aan de hand. 
Fietspaadje breder maken met daar-
bij een voetpad zou helpen om de 
veiligheid te vergroten.’

‘Breder fietspad gaat helaas niet 
lukken. Er komt gedeeltelijk wel een 
onverhard voetpad, maar dat is weer 
niet geschikt voor honden en bij nat 
weer natuurlijk erg glibberig.’
‘Kruisstraat verdient aandacht voor 
veiligheid. Dus een stuk van de 
groenstrook richting Elst af. Goed 
voetpad aanleggen en snelheid 
beperkende maatregelen bij de 
verschillende oversteekplekken, zoals 
bijvoorbeeld richting De Pas. Daar is 
het nu al echt gevaarlijk. Dus ik ben 
zeker niet tegen speedpedelecs op 
dit fietspad, maar dan wel onder de 
voorwaarden dat er aandacht is voor 
de veiligheid van de overige gebrui-
kers van dit fiets-/wandelpad.’

Aanleg voetpaden
De genoemde voetpaden komen er 
inderdaad, zoals wij in het vorige 
Woerdje al meldden. Het worden half 
verharde paden, maar stevig genoeg 
om er met honden en met regenach-
tig weer goed te kunnen wandelen. 
Verkeersdeskundigen hebben, samen 
met vertegenwoordigers van de wijk, 
de oversteekplekken bekeken. Welke 
maatregelen zullen worden genomen 
om die punten veiliger te maken is op 
dit moment nog niet bekend.

LV

gle’ en ‘Big Band’ waren een groot 
succes en vorig jaar werd met verve 
‘Let’s Rock, British Pop’ uitgevoerd 
i.v.m. de naderende Brexit. 

Lingewaard cup
De vereniging organiseert voor het 
70-jarig jubileum in 2020 de Linge-
waard cup. Deze cup hebben wij 
de vorige keer gewonnen o.l.v. een 

topdirigent. Volharding is inmiddels 
in de regio bekend om haar lichte 
concerten. Kortom een heel mooie 
vereniging met ook nog eens een uit-
stekende slagwerkgroep die gebruikt 
maakt van veel slagwerk. 

Kom eens luisteren en meedoen!
Er valt veel bij deze club te beleven 
en de derde helft, na de repetitie op 

maandagavond, is altijd heel gezel-
lig! Iedereen is altijd welkom een 
keer te komen luisteren op de maan-
dagavond tussen 19.45 en 21.45 uur. 
Er liggen diverse instrumenten op u 
te wachten en de docenten zijn er 
klaar voor! Voor inlichtingen: www.
volhardinghuissen.nl. U kunt ook bel-
len met Piet Schrijver, Kersenbongerd 
2, 6852 BK Huissen, 06 51 77 91 47.

(vervolg van pagina 18)
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S i n t e r k l a a s  i n  R ij k e r s w o e r d
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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

DECEMBER
maandag 9 Bewonersplatform Rijkerswoerd SWR 20.00 - 22.00 uur
zaterdag 14 Winterkerstfair WCR 13.00 - 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
zondag 22 Wijk Kerstbrunch BS de Madelief 11.00 - 13.00 uur
dinsdag 24 Kerstwandeling naar de stal t.o. Jumbo vertrek 18.30 uur

JANUARI
maandag 13 Bewonersplatform netwerkbijeenkomst/nieuwjaarsborrel SWR 20.00 - 22.00 uur
vrijdag 21 Kinderdisco 8 t/m 11 jaar Kemphaan 19.00 - 21.00 uur
maandag 27 Bewonersplatform vergadering SWR 20.00 - 22.00 uur 
vrijdag 31 Brei- en Haakcafé Hooijmaat 14.00 - 16.00 uur

FEBRUARI
zondag 2 Muziek bij de Buren overal in de wijk ‘s middags
vrijdag 28 Brei- en Haakcafé Hooijmaat 14.00 - 16.00 uur
vrijdag 28 Tienerdisco 10 t/m 13 jaar Kemphaan 19.00 - 21.00 uur
 
MAART
donderdag 5 Voorlichting Alert & Veilig in de Wijk SWR 19.30 uur
zaterdag 21 Kinderkledingbeurs Lente-Zomer ACR 13.00 - 15.00 uur
vrijdag 27 Brei- en Haakcafé Hooijmaat 14.00 - 16.00 uur
vrijdag 27 Kinderdisco 8 t/m 11 jaar Kemphaan 19.00 - 21.00 uur

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

De vrijwilligers van de Zonnebloem 
zetten zich in voor mensen met 

een fysieke beperking door ziekte, 
handicap of gevorderde leeftijd. Wij 
organiseren activiteiten en bezoeken 
en proberen daarmee te voorkomen 
dat mensen in een isolement komen. 
Door bijvoorbeeld op huisbezoek te 
gaan om een gezellige tijd te hebben 
en/of een spelletje te doen.  Maar 
ook door het organiseren van leuke 
activiteiten, individueel en/of in 
groepsverband. Dus bijvoorbeeld 
gezellig samen koffie drinken of aan 
het kerstdiner zitten. Zelfs samen 
op vakantie gaan. Er is steeds meer 
vraag naar onze activiteiten. Daarom 

hebben we meer vrijwilligers nodig.
Vrijwilligerswerk bij de Zonnebloem 
is niet alleen leuk om te doen, maar 
geeft ook veel voldoening.
Het is fijn om te zien dat iemand 
geniet van aandacht en een activi-
teit.

Informatie of aanmelden?
Is je interesse voor de Zonnebloem 
gewekt en wil je meer weten? 
Neem dan contact op met Gerry 
Smink, gerrysmink@hotmail.com,
tel. 06 19 12 64 59. 
Onze afdeling is ook te vinden op 
internet: www.zonnebloem.nl/
arnhem-zuid-oost.

De Zonnebloem in Arnhem-Zuid
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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, anders 0900 8844
Bureau Zuid 
Groningensingel 94-96,  ma t/m vr 
9-12 uur, 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
Patrick van Hoof, 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. 

Zondagmiddag 2 februari 2020 
strijkt Muziek bij de Buren voor 

de zevende maal neer in Arnhem. 
Dus niet in december zoals eerder 
vermeld in Het Woerdje, maar in 
februari!

In 2018 stelden verschillende bewo-
ners van Rijkerswoerd hun huis-
kamers open en deden wij als wijk 
voor de eerste keer mee met hét 
huiskamerfestival van Nederland. 
Ook bij de zevende editie van Muziek 
bij de Buren hopen wij als wijk weer 
van de partij te zijn en u te mogen 
ontmoeten. 

Op het moment dat u dit bericht 
leest, is inschrijving voor deelname 
met een huiskamer helaas al geslo-
ten. Voor verdere informatie: kijk op 
de site www.muziekbijdeburen.nl.          

Namens Cultuurgroep Rijkerswoerd,
S. Boone

Muziek bij de Buren




