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In dit nummer...

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

Veilig in de wijk

19

Parkeerplaats 
Lange Akkers

Stadslandbouw 
heeft veel te melden

De natuur begint te ontluiken en ook 
de Stadslandbouw is in het nieuwe 
jaar weer op gang gekomen. Er is 
weer gezaaid en gepoot en de tuin 
wordt klaargemaakt voor het nieuwe 
seizoen.

Het doel is contact onderhouden 
met de beheerders van de diverse 
WhatsApp groepen, ondersteuning 
bieden en helpen opzetten van nieu-
we groepen. Tevens zijn wij aan-
spreekpunt voor de bewoners in de 
wijk als het gaat om veiligheid. 

Onlangs is een nieuwe parkeerplaats 
bij Sport- en Wijkcentrum Rijkers-
woerd in gebruik genomen. Hiermee 
wordt veel irritatie in de nabijgele-
gen woonwijk voorkomen.

18

5
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Veilig in de wijk

Wist u dat in diverse wijken in 
Arnhem WhatsApp groepen 

actief zijn om de veiligheid in de 
wijk te verhogen?
Ook in onze wijk gebeuren dingen die 
de veiligheid bedreigen en waarbij 
WhatsApp buurtpreventie een rol kan 
spelen. Er is sprake geweest van een 
aangestoken brand, een weedplanta-
ge ontdekt, onder valse voorwendsels 
om geld gebedeld langs de deuren en 
er heeft een beroving plaatsgevonden 
op de Huissensedijk.

Groep ‘Veilig in de Wijk’
Wij, wijkbewoners Roland en Ste-
ven, hebben de koppen bij elkaar 
gestoken en zijn een groep gestart 
‘Veilig in de Wijk’. Wij hebben onze 
ideeën voorgelegd aan het bewoners-
platform met als resultaat dat wij 
de werkzaamheden met betrekking 
tot veiligheid mogen voortzetten als 
onderdeel van het platform.

Ik ben Roland Gerritsen
58 jaar oud en woon sinds 1990 in 
Rijkerswoerd. Mijn functie was
Business Development Consultant in 
de ICT. Door de ziekte van Parkinson 
ben ik niet meer in staat aan het 
arbeidsproces deel te nemen. Samen 
met het bewonersplatform hoop ik 
iets te kunnen betekenen voor deze 
mooie wijk.

Ik ben Steven de la Fosse
35 jaar oud en woon nu vijf jaar in 
Rijkerswoerd. Ik ben beveiliger van 
beroep en mede-oprichter van de 
groep Veilig in de Wijk. Ik hoop veel 
te kunnen betekenen voor de veilig-
heid in de wijk Rijkerswoerd.

Doel van Veilig in de Wijk
Het doel is contact onderhouden 
met de beheerders van de diverse 
WhatsApp groepen, ondersteuning 
bieden en helpen opzetten van 
nieuwe groepen. Tevens zijn wij 
aanspreekpunt voor de bewoners in 
de wijk als het gaat om veiligheid. 
Wij nemen deel aan de vergaderingen 
van het bewonersplatform. Hierdoor 
kunnen wij werken via korte lijnen. 
Bij vragen over veiligheid in de wijk 
kunt u ons bereiken via
veiligindewijk@hotmail.com.

Zijn de wijkagenten hierbij betrok-
ken?
Ja zeker, wij staan met hen in 
contact. Wij kunnen hen snel infor-
meren als er zaken zijn omtrent de 
veiligheid die snel opgepakt moeten 
wordent.

Een eigen WhatsApp groep starten?
Super goed als u dit wilt doen. Wij 
raden u aan om eerst met ons con-
tact op te nemen. Wij kunnen dan 
aangeven of er al een groep actief is 
waar u woont en, zo niet, dan kun-
nen wij exact uitleggen wat u kunt 
doen.
U kunt ons voor vragen over 
WhatsApp groepen bereiken door ons 
een e-mail te sturen via
alertindewijk@gmail.com.

Roland Gerritsen
en Steven de la Fosse

Op 21 maart aanstaande is er weer 
een landelijke actie van

‘Nederland Schoon’. Zullen we in 
onze wijk Rijkerswoerd ook weer 
meedoen? Geef je bij mij op voor 14 
maart en bij voldoende deelname 
gaan we van start!
Zaterdag 21 maart van 10.00 uur tot 
12.00 uur.

Vriendelijke groet,
Hanneke Petri

026 323 65 00 of 06 55 02 54 66 of 
fam.petri@chello.nl

Rijkerswoerd 
Schoon

Gezocht: bezorgers 
voor Het Woerdje

Om er zeker van te zijn dat wijk-
bewoners het wijkblad krijgen, 

zoeken wij bezorgers voor wijkblad 
Het Woerdje. Er wordt een vergoe-
ding voor de bezorging gegeven, dus 
zoek je een bijverdienste dicht bij 
huis, laat het ons weten.

Belangstellenden kunnen zich melden 
bij de familie Vis, tel. 026 327 19 09.

familie Vis
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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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Oplossing
Op de vorige puzzel zijn 17 inzendingen binnengekomen waarvan 12 goed.

De juiste oplossing van de puzzel in het woerdje nummer 7
is te lezen op pagina 9. 

De winnaar is mevr. J. Heijmen, John Grosmanstraat.

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

De blokken passen zodanig in onderstaande puzzel dat in 
de gele kolom de oplossing te lezen is.Veel succes, Hetty.P A
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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

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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Column
Vooruitkijken

Wat u als lezer niet 
weet, is dat bij 

het schrijven van deze 
column ik een aantal weken vooruit 
moet kijken. Als u dit leest, staan 
bij u de krokussen al in bloei. Ik 
schrijf dit stukje echter met de 
kerstversieringen nog in de gang. 
Dat maakt het best lastig.

Ooit werkte ik voor een huis-aan-
huisblad en moest er elke week een 
epistel ingeleverd worden met mijn 
beschouwingen over het dagelijks 
leven. Maar nu moet ik in de toe-
komst schrijven, terwijl ik bij wijze 
van spreken vandaag nog niet weet 
wat morgen gebeurt. En mijn van-
daag is uw twee maanden geleden. 
Bent u er nog. Wat niet verandert 
is de herinnering en dan bedoel ik 
geen gemijmer, maar gewoon een 
e-mail die al in de laatste maand 
van vorig jaar gestuurd werd; heb 
je al inspiratie en denk je aan de 
deadline?

Dat is een vertrouwd gegeven, 
zo’n berichtje kreeg ik vroeger ook 
regelmatig. Toen was het mijn baas, 
de eigenaar van de uitgeverij die 
af en toe wanhopig van mij werd. 
Inmiddels is hij al twintig jaar mijn 
baas niet meer, maar wat ik toen 
niet wist, is dat hij mij nog elk jaar 
zou gaan bellen. Om me een geluk-
kig nieuw jaar te wensen en even te 
informeren hoe het met mij gaat.

Dus kreeg ik de laatste week van 
het jaar twee herinneringen; denk 
je aan de column en weet je nog 
wat een leuke tijd we hadden ooit. 
De eerste heb ik bij deze ingevuld. 
De tweede vervult mij met blijd-
schap. Twintig jaar na dato nog 
gebeld worden door een vroegere 
werkgever met warme interesse. De 
wereld mag dan letterlijk en figuur-
lijk in brand staan, in mijn wereld is 
het lente oftewel June in January. 
Maar dat is wel erg ver vooruitge-
keken. Eerst maar alvast een vrolijk 
Pasen!

Nienke Pol

Oplossing
   De verschillen in de puzzel in het woerdje nummer 7 zijn:

  1. De stip op het voorwiel
  2. De ster aan de linkerkant is gespiegeld.
  3. De rode kerstbal.
  4. Er staat een derde witte ster op de auto.
  5. Het stuur ontbreekt.
  6. De portieren zijn groter.
  7. Het kerstboompje is korter.
  8. Het puntje boven de letter j ontbreekt.
  9. De man lacht.
10. De want van de vrouw.

    Omdat er meer verschillen te zien zijn, zijn die ook meegeteld.

Vogels in Waterrijk

Dit vogeltje leeft ‘s zomers vooral 
van insecten. In de herfst vinden 

aanpassingen plaats in zijn spijs-
verteringssysteem, waardoor hij in 
de winter rietzaadjes kan verteren. 
Je zult eerder de geluidjes horen 
die zo’n groep in het riet bij elkaar 
houdt, dan dat je een vogeltje te 
zien krijgt. Lukt dat laatste je toch, 
dan valt meteen de lange, zwarte, 
afhangende snor op en vraag je je af 
waarom dit diertje baardman wordt 
genoemd.

LV

34

foto: Rob Zweers

Wandel je Fit is een activiteit die 
eens in de twee weken plaats-

vindt: we maken dan een wandeling 
van zo’n twee uur door de prachtige 
omgeving rondom Rijkerswoerd. 

Op de dinsdagen in de even weken, 
dus op 18 februari, 3 maart, 17 
maart en zo verder het hele jaar 
door, behalve in juli. We starten om 
13.30 vanaf de Hooimaat (Marius van 
Beeklaan 5). De wandelingen zijn 
kosteloos. Na de wandeling nemen 
degenen die daar zin in hebben nog 
een drankje. 

De wandelingen worden door een 
ervaren wandelaar van het Sportbe-
drijf Arnhem begeleid. Genieten in je 
eigen omgeving!

Tonie Vermei

Wandel je Fit

Nu gratis bellen met de gemeente

Per 1 januari 2020 is de gemeen-
te Arnhem gratis bereikbaar via 

0800 1809. Arnhem is een gastvrije 
gemeente en daarbij hoort een kos-
teloos telefoonnummer.
De gemeente is nu druk met het 
aanpassen van alle contactinformatie 
op borden, flyers, posters, websites 
en brieven.

Half jaar wennen
Arnhemmers krijgen een half jaar de 
tijd om aan de overgang van 0900 
1809 naar 0800 1809 te wennen. Wie 
in die periode naar het oude num-
mer belt krijgt een bericht te horen 
dat het nummer is gewijzigd naar 

een gratis 0800-nummer. Vanaf 1 juli 
2020 is het 0900-nummer niet meer 
bereikbaar.

Weg naar gratis bellen
In 2019 was het bellen met de 
gemeente Arnhem al goedkoper 
gemaakt. De extra kosten kwamen te 
vervallen en alleen de gebruikelijke 
belkosten bleven over. Tot en met 
2018 kostte het bellen met het oude 
nummer 2,5 cent per minuut, met 
een starttarief van 4,54 cent.
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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
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Straatverlichting Huissensedijk

De Huissensedijk krijgt dynamische 
straatverlichting. Dat heeft het 

college van Arnhem besloten. Op de 
Huissensedijk fietsen dagelijks zo’n 
800 mensen. Afgelopen jaar werden 
op het onverlichte gedeelte enkele 
keren fietsers in het donker over-
vallen. Met goede straatverlichting 
wil de gemeente de Huissensedijk 
veiliger maken. Met een dynamische 
verlichting is de verwachte impact op 
omgeving en milieu een stuk kleiner 
dan bij traditionele straatverlichting.

Slim detectiesysteem
De nieuwe straatverlichting op de 
Huissensedijk ‘fietst straks met je 
mee’. De straatlantaarns hebben 
een slim detectiesysteem, waardoor 
ze alleen op volle sterkte branden 
zodra er een fietser of voetganger 
in de buurt is. Zo heb je precies op 
het goede moment goed zicht. Is er 
niemand, dan branden de lampen op 
20 procent van de capaciteit. Daar-
door wordt ook het energieverbruik 
beperkt.

Veilig voelen
Burgemeester Ahmed Marcouch: 
‘Onze inwoners moeten veilig kunnen 
fietsen, waar dan ook in de stad. En 
wij moeten ons inspannen om dat 
mogelijk te maken. Goed dat deze 

belangrijke fietsroute tussen Arnhem 
en Huissen straks ook goed verlicht 
is en onze inwoners zich er veilig 

kunnen 
voelen.’ 
Naar aan-
leiding van 
eerdere 
incidenten 
zetten de 
politie en 
gemeente 
extra in op 
surveillan-
ce en toe-
zicht op de 
dijken met 
als doel het 
veiligheids-
gevoel te 
verbete-
ren.

Gereed voorjaar 2020
Het deel van de Huissensedijk waar 
de nieuwe straatverlichting komt, 
ligt tussen de op- en afrit Kruis-
straat-Arnhem en de kruising met 
Loostraat-Huissen en is ongeveer 
een kilometer lang. In totaal komen 
er 60 lantaarnpalen. De gemeente 
verwacht in het voorjaar van 2020 de 
klus te hebben geklaard.

de redactie

Kunstroute
Focus á Locus

Je kunt nog meedoen!
Op 18 en 19 april wordt voor de 

7e keer de Focus á Locus Kunstroute 
gehouden in de wijken Rijkerswoerd, 
Vredenburg, Holthuizen en Kronen-
burg, een wijkactiviteit door bewo-
ners voor bewoners.

Veel mensen in onze wijken zijn 
creatief en het is fijn als zij het 
resultaat daarvan willen laten zien 
en horen, bijvoorbeeld in de vorm 
van foto’s, schilderijen, beelden, 
keramiek en sieraden, maar ook van 
zelf uitgevoerde muziek. We hebben 
al aardig wat aanmeldingen, maar je 
kunt nog meedoen.

Wil je meer weten van de kunstrou-
te? Ben je geïnteresseerd om mee 
te doen? Wil je je aanmelden? Dat 
kan tot en met 27 februari a.s. via 
focusalocus2020@gmail.com.

Samen met jou kunnen we kijken 
waar je het beste in de route past. 
In principe is het de bedoeling dat je 
thuis exposeert en je presenteert. Als 
dat niet kan, kunnen we samen met 
jou zoeken naar een andere ruimte. 
Meld je aan! Welkom!

Klaarke Schuiringa
Maryam Bashari Rad

Hans Langbroek

Rijkerswoerd in ‘Vroege Vogels TV’

In november vorig jaar zond BNN-
VARA een aflevering van Vroege 

Vogels TV uit die geheel was gewijd 
aan de natuur in Arnhem. Hierin wer-
den ook opnamen getoond uit Water-
rijk Oost en uit onze wijk. 

Er zijn mooie beelden te zien van een 
jagende vos die in Waterrijk leeft. 
Ook beelden van ons eigen Groene 
Plein en van de tuinen van twee wijk-
bewoners, die in hun tuin een tijdje 
een nachtcamera hebben gehad. Wilt 

u deze uitzending alsnog bekijken, 
dan kan dat heel gemakkelijk via 
Uitzending Gemist of via npostart.nl. 
Zoek op ‘vroege vogels tv’. Het gaat 
om de aflevering ‘Arnhem’, nr. 23 
van 22 november 2019.               LV

Focus á Locus 2018 
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Meewerken aan het wijkblad?

In juni is het 10 jaar gele-
den dat ik ben begonnen als 

redacteur van Het Woerdje. 
In die tien jaar is er heel wat 
veranderd aan ons wijkblad; 
toen ik begon was het nog een 
zwart-wit wijkkrantje op A5 
formaat met een groene kaft. 
De verhouding tussen tekst en 
beeldmateriaal was zo’n 80-20 
schat ik, en de geplaatste 
fotootjes waren altijd vrij klein. 
Inmiddels hebben we een groter 
formaat, kleur en veel meer en 
groter beeldmateriaal. En wat zeker 
ook bijdraagt aan de kwaliteit zijn de 
altijd weer prachtige voorpaginafo-
to’s, vroeger van Fred en tegenwoor-
dig van Manouk.

Nieuw bloed
Maar na 10 jaar vind ik dat het tijd 
is de redactiepen weer eens aan 
iemand anders over te dragen. Om zo 
nieuw bloed in de redactie te krijgen 
en misschien ook weer eens vanuit 
een andere hoek van de wijk ideeën 
voor de inhoud van Het Woerdje 
te krijgen. Dus na nummer 3 van dit 
jaar stop ik in juni met het redactie-
werk. Vandaar deze oproep:

Redacteur gezocht! 
De redactie van Het Woerdje is op 
zoek naar een nieuwe redacteur. Vind 
je het leuk ingezonden stukken te 
redigeren? Heb je goede ideeën voor 
het wijkblad en wil je zo een bijdra-
ge leveren aan de wijk? Laat het ons 
weten. Meer informatie en aan-
melden kan bij de hoofdredacteur, 
redactiehetwoerdje@live.nl.

Redactiewerk
Het gaat hoofd-
zakelijk om het 
redigeren van 
binnengekomen 
kopij, artikelen, 
oproepjes en ver-
slagen. Maar het 
is natuurlijk ook 
mogelijk daar-
naast af en toe 
zelf een stukje 
te schrijven over 
een onderwerp 

dat de wijk en haar bewoners aan 
gaat. 

Leuk om te doen
Het leuke van dit redactiewerk is dat 
je, met een beperkte tijdsinspan-
ning, Rijkerswoerd van allerlei 
kanten leert kennen. Alle nieuwe 
ontwikkelingen komen langs en tij-
dens de vergaderingen bespreken we 
natuurlijk ook altijd even de laatste 
nieuwtjes en ideeën voor toekomsti-
ge projecten. En het is bovendien erg 
gezellig. Enige nadeel is dat je niet 
meer voor een prijs van de puzzel in 
aanmerking komt…

Meer informatie
Mocht je eerst nog wat meer over de 
werkwijze willen weten, dan kun je 
natuurlijk ook altijd een keer aan-
schuiven bij onze redactiever-
gadering of contact met mij opnemen 
via de redactie redactiehetwoerdje@
live.nl.

Josan Tielen
redacteur Het Woerdje

Kunstcafé in 
Rijkerswoerd

Vogels in Waterrijk

Het is alsof dit kleine veerballetje 
zijn staartje in de lucht steekt 

om wat groter te lijken. Veel indruk 

Donderdagochtend 12 maart 2020 
is er weer een Kunstcafé in de 

Hooijmaat. Deze keer zal natuur-
fotograaf Fokko Erhart een lezing 
geven. Fokko gaat graag naar buiten 
om foto’s te maken. Naast zijn werk 
als natuurfotograaf heeft hij 25 jaar 
gewerkt als beheerder/voorlichter 
in de Gelderse Poort (regio Arnhem – 
Nijmegen). In tegenstelling tot vele 
andere gebieden in Nederland is in 
deze regio de laatste decennia veel 
natuur tot ontwikkeling gekomen. Hij 
vindt het leuk om daarover te vertel-
len. Zijn natuurfoto’s gebruikt hij om 
zijn enthousiasme voor de natuur te 
illustreren.

Successen van de Gelderse Poort
Daar waar de Rijn Nederland bin-
nenstroomt ligt het natuurontwikke-
lingsgebied De Gelderse Poort. Vanaf 
begin jaren ’90 hebben natuurlijke 
processen hier weer de vrijheid 
kregen. Soms is de natuur een handje 
geholpen door ontbrekende dieren 
als grote grazers te herintroduceren. 
Het gevarieerde landschap bestaat 
uit rivieroevers, stroomdalgraslan-
den, ruigten, struiken en ooibossen. 
Veel soorten hebben zich nieuw 
gevestigd en/of zijn in aantal toege-
nomen.

Live muziek
Zoals altijd zal er tijdens het Kunst-
café, naast deze ongetwijfeld 
boeiende presentatie, livemuziek te 
horen zijn. Op dit moment is nog niet 
bekend wie de muziek zal verzorgen. 
Dus laat u verrassen! 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.

Locatie: Boerderijcafé de Hooij-
maat, Marius van Beeklaan 5 in 
Arnhem-Zuid.
Datum: donderdag 12 maart.
Tijd: 10.30 uur tot 12.00 uur, inloop 
van 10 tot 10.30 uur.

Donderdag 2 juli is er 
ook een Kunstcafé in de 
Hooijmaat.

Marijke de Koning

maakt hij daarmee 
niet, maar met zijn 
zang, meestal vanuit 
dichte begroeiing,  
lukt hem dat wel. Die 
zang is voor zo’n klein 
vogeltje verrassend luid 
en explosief en heeft 
af en toe wel iets van 
kanariezang. Klein
maar dapper is hij, de 
winterkoning, die ook 
uw tuin vast wel eens 
een bezoekje brengt.

LV
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De tocht naar de kerststal 
is al een bekend begrip 

in de wijk. Ook deze Kerst-
avond volgen herders een 
ster die hen zal brengen 
bij een stal. Daar zullen ze 
baby Jezus en zijn ouders 
vinden. In een hele sliert 
met kinderen en hun lam-
pionnen, ouders en andere 
belangstellenden volgen we 
de herders met hun wonder-
lijke verhaal.
Honderden waxinelichtjes 
begeleiden ons bij het laat-
ste deel van de weg.

Op het erf van de Korenmaat worden 
we verwelkomd door het Theaterkids 
kinderkoor dat kerstliederen zingt. 
De vuurkorven branden, de lampjes 
verlichten het erf en de beker choco-
lademelk verwarmt onze handen. 
In de stal vinden we samen met de 
herders dan toch echt Jozef, Maria, 
Jezus en de engelen. De verteller 
neemt ons mee naar een nacht, ruim 
tweeduizend jaar geleden, waar 
engelen de herders het goede nieuws 
brachten. Engel Marijke verwoordt 
het heel duidelijk: ‘Jezus is gebo-
ren!’. Het verhaal van toen geeft 
mensen van nu nog steeds hoop. 
Staand in het donker, kijkend naar de 

De wandeling naar de kerststal

kleine baby in de kribbe, zingen we 
over die bijzondere winternacht.

Met een beschuitje met muisjes en 
een roos die we aan iemand kunnen 
geven lopen we terug naar huis. Vol-
gend jaar gaan we weer!

Dank aan Bewonersplatform Rijkers-
woerd, Coop, Jumbo en Copy Kronen-
burg voor hun bijdragen! En ben je 
tussen de 7 en 12 jaar oud en wil je 
ook graag zingen bij Theaterkids kin-
derkoor? Kijk dan op www.joy-acts.
nl. Elke maandag wordt er in de wijk 
geoefend.

Wil je reageren of volgend keer mee-
helpen? Mail naar tochtnaardestal@
gmail.com.

Vergroening en 
verduurzaming 
succesvol van start

Op sommige plekken in onze wijk zijn de eerste tekenen van vergroening al 
zichtbaar.
Een rij leibomen siert sinds kort de gevel van het Gezondheidscentrum aan 
het Cabaret. Als de bomen in blad staan, zullen ze zorgen voor verkoeling in 
het gebouw en voor mooi, door bladergroen gefilterd licht.

30 oktober jl. werd in de Hooij-
maat voor het eerst met 

bewoners besproken hoe wij met z’n 
allen de wijk kunnen vergroenen en 
verduurzamen.
De Werkgroep Openbare Ruimte had 
als doel om de juiste deskundigen, 
de juiste onderwerpen en de beste 
locatie te vinden en dat is gelukt. Er 
is gediscussieerd, ideeën zijn uitge-
wisseld en bewoners deelden hun 
ervaringen met vergroening en ver-
duurzaming. Kortom: een geslaagde 
avond, waarvoor wij de deelnemende 
organisaties van harte bedanken.

Praktische oplossingen
De werkgroep wil in het komende 
jaar activiteiten organiseren die 
duidelijk maken hoe oplossingen er 
in werkelijkheid uitzien. Voor uzelf, 
voor uw straat, uw buurt. Zodra onze 
plannen helder zijn laten we het 
weten. Wij verwijzen u alvast graag 
naar de websites en e-mail-adressen 
van de organisaties die het eerste 
Klimaatcafé tot een succes heb-
ben gemaakt. Aan hen kunt u al uw 
vragen over klimaatverandering en 
vergroening voorleggen.

Stadslandbouw Mooieweg: advies 
over en hulp bij vergroening van je 
eigen woonomgeving
stadslandbouwmooieweg.nl/groenrij-
kerswoerd
martijn.van.duren@hetnet.nl
    
Arnhem AAN: advies aan huis over 
energiebesparing
www.arnhemaan.nl       
AANjagers@arnhemaan.nl
 
Arnhem Klimaatbestendig: aan de 
wetenschap ontleende informatie 
over de gevolgen van klimaatveran-
dering nu en straks  
www.arnhemklimaatbestendig.nl

Team Leefomgeving: Bart Lichten-
berg en Esther Hoogendoorn: 
ondersteuning bij wijkinitiatieven 
Rijkerswoerd, Kronenburg en Vreden-
burg   
www.wijkteamsarnhem.nl/
wijkteams/rkv

Cees Lansbergen, voorzitter
Werkgroep Openbare Ruimte
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Misschien heb je het al gezien: 
Speelotheek Het Speelpunt is 

bij Rozet Kronenburg getrokken. Dat 
betekent dat je in deze bibliotheek 
vanaf januari 2020 niet alleen boe-
ken, maar ook speelgoed kunt lenen. 
Vanaf 1 januari 2020 zijn kinderen 
die lid zijn van Het Speelpunt ook 
automatisch lid van de bibliotheek. 
Zij krijgen een bibliotheekpas waar-
mee ze speelgoed én boeken kunnen 
lenen. Kinderen die al lid zijn van de 
bibliotheek kunnen ook speelgoed 
lenen, nadat ze hiervoor een betaald 
abonnement hebben afgesloten bij 
Het Speelpunt.

Speelotheekpas
Wanneer je voor de eerste keer 
speelgoed gaat lenen / terugbrengen 
is het belangrijk dat je met je biblio-
theekpas én speelotheekpas naar een 
medewerker van de bibliotheek gaat. 
Deze zal het abonnement overzetten 
op je bibliotheekpas of je een nieuwe 
pas aanbieden. In de uitleenkasten 
staat het speelgoed gepresenteerd. 
Veel dozen zijn voorzien van tie-
wraps, dus deze kunnen niet geopend 

worden in de bieb. Op de voorkant 
staat een foto van de inhoud, thuis 
kunnen de tie-wraps doorgeknipt 
worden. Bij het terugbrengen mogen 
de dozen zonder tie-wraps ingeleverd 
worden. Inleveren van speelgoed kan 
alleen via de computer in de speel-
otheek hoek en niet via het inle-
versysteem van de bibliotheek. Het 
speelgoed kan na het uitscannen in 
de daarvoor bestemde kast geplaatst 
worden. 

Oproep vrijwilligers
Vanwege de langere openingstijden, 
zien we in de toekomst ook de ser-
vicetijden graag uitgebreid, zodat er 
altijd iemand aanwezig is voor vragen 
en de doorstroom van het speelgoed 
gewaarborgd is. Ben je enthousiast 
geworden van onze prachtige werk-
plek? Meld je aan als vrijwilliger! Je 
kan aan de slag op alle tijden dat 
de bibliotheek geopend is, voor één 
dagdeel of voor meerdere per week. 
Stuur een mail naar info@speelpunt.
nl en we nemen contact met je op.

Abonnementen Het Speelpunt
De tarieven voor het lenen van speel-
goed zijn: 
Speelgoedabonnement houders
Gelrepas voor 3 stuks: gratis. 
Speelgoedabonnement voor 3 stuks 
speelgoed € 46,00 per jaar, voor 6 
stuks € 60,00 per jaar.  Speelgoed 
lenen per artikel kost € 4,50 per 
artikel. De artikelen mogen 4 weken 
worden geleend en 1x met 4 weken 
worden verlengd.
Het abonnement is een jaar geldig 
vanaf de datum van inschrijving. Na 
het eerste jaar wordt het abonne-
ment automatisch verlengd, maar 
kan ieder moment worden opgezegd 
met een opzegtermijn van 1 maand.

Openingstijden
Tijdens openingstijden van de 
bibliotheek kun je ook terecht bij de 
speelotheek. Op speciale speelgoed-
service-uren is er ook een medewer-
ker van Het Speelpunt aanwezig. 
Deze service-uren zijn op maandag, 
woensdag en vrijdag: van 14.00 tot 
16.00 uur, zaterdag van 10.00 tot 
12.00 uur.

Vrijwilligers Het Speelpunt

Speelotheek bij Rozet Kronenburg
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Nieuws vanuit het bewonersplatform

Kinderkledingbeurs 21 maart

Zaterdag 21 maart van 13.00 tot 
15.00 uur is er weer een tweede-

hands kinderkledingbeurs in Activi-
teitencentrum AC Rijkerswoerd, Mr. 
P.S. Gerbrandysingel 45 te Arnhem. U 
kunt dan (de basis voor) de lente- en 
zomergarderobe voor uw kind(eren) 
voor een prikkie bij elkaar shoppen.

Verkopen
Kinderen groeien vaak snel uit hun 
kleren. Kinderkleding (voor lente en 
zomer) die nog helemaal mooi is kunt 
u op onze beurs verkopen. U prijst 
vooraf zelf de kleding met prijs-

kaartjes die u van ons krijgt en onze 
vrijwilligers zorgen voor de verkoop 
op zaterdagmiddag. Hiervoor houden 
we een percentage van de verkoop-
prijs in.

Inschrijven
U kunt zich inschrijven als verkoper 
vanaf 2 maart via onze website  of 
tijdens de inschrijfavond op maan-
dag 16 maart tussen 19.30 en 20.00 
uur in AC Rijkerswoerd. Op onze 
website https://tweedehandsbeur-
zen.wordpress.com vindt u verdere 
informatie.

Tot ziens op de
tweedehands kinderkledingbeurs!

Namens alle vrijwilligers van
Tweedehands Beurzen Rijkerswoerd

Margré en Sandra

Ontmoeten is één van de hoofdthe-
ma’s van het wijkactieplan is ont-

moeten. Met kleine subsidiebedragen 
stimuleert het platform initiatieven 
op dit gebied. Zo is in december een 
kerstbrunch georganiseerd met als 
thema ‘Iftar en Kerst verbindt’. Het 
was een gezellige bijeenkomst waar-
aan ca. 40 deelnemers in basisschool 
De Madelief hebben deelgenomen.

Subsidie
De gemeente Arnhem stelt aan elke 
wijk in Arnhem een subsidiepot ter 
beschikking voor activiteiten die 
gericht zijn op de verbetering van 
het welzijn en de leefbaarheid in 
de wijk. Voor Rijkerswoerd wordt 
hiervoor € 25.000 per jaar beschik-
baar gesteld. Het Bewonersplatform 
beheert deze pot met geld. Iedere 
bewoner van Rijkerswoerd kan een 
subsidie voor een te organiseren 
activiteit bij het bewonersplatform 
aanvragen.

Overleg
Een paar keer per jaar wisselt het 
bewonersplatform ervaringen uit met 
andere platforms. Tijdens de laatste 
bijeenkomst hebben we de andere 
platforms geïnformeerd over ons 
AED-project. Daarnaast zijn ervarin-
gen uitgewisseld over de samenwer-
king en rol van de gemeente in de 
verschillende wijken.

AED-project
In het kader van het AED-project 
hebben zich 106 mensen aangemeld 
voor de reanimatiecursus. De eerste 
cursus is in december gestart, later 
volgen er meer. De volgende stap is 

het regelen van de financiering voor 
de benodigde AED’s.

Werkgroep Alert en Veilig in de Wijk
In november heeft een ex-inbreker
Rijkerswoerd bezocht. Tijdens 
zijn ronde door onze wijk bleek 
dat onwetende of onbedachtzame 
burgers het wel heel gemakkelijk 
maken voor de leden van het inbre-
kersgilde. Op 5 maart wordt hierover 
een voorlichting georganiseerd, waar 
burgemeester Ahmed Marcouch en 
het Hoofd Veiligheid ook bij aanwezig 
zullen zijn. Meer informatie vindt u 
op de facebookpagina’s ‘Veilig in de 
Wijk’ en ‘Rijkerswoerd Arnhem’ en 
de website van de wijkvereniging, 
www.rijkerswoerd.info.

Werkgroep Openbare ruimte
Het Klimaatcafé was een succes. 
Er is gediscussieerd, ideeën zijn 
uitgewisseld en bewoners deelden 
hun ervaringen met vergroenen en 
verduurzamen. Gedacht wordt aan 
een follow-up in april, in de vorm van 
een klimaattour met de fiets langs 
gerealiseerde projecten of in voorbe-
reiding op het gebied van vergroening 
en energie. Erg blij zijn we met de 
ondersteuning van de Stadslandbouw, 
die een aantal vergroeningsprojecten 
gaat ondersteunen.

Cees Lansbergen

Vogels in Waterrijk

Het grootste deel van het jaar 
verblijft deze vogel in zuidelijker 

streken. In de paar maanden dat hij 
hier is, verraden alleen zijn geluiden 
zijn aanwezigheid in het riet. Niet 
verbazingwekkend dus dat hij naar 
zijn zang is genoemd, temeer daar 
hij geen opvallende uiterlijke ken-
merken, zoals snor of baard, heeft. 
Zijn zang bestaat uit een plotselinge, 
luide uitbarsting van metalig klinken-
de, galmende klanken, aan het einde 
wegstervend in iets dat lijkt op cettia 
cetti cetti ci, reden waarom hij
cetti’s zanger is genoemd.

LV
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Het Waterrijk, onderdeel van
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Stadslandbouw slaat zijn vleugels uit, en vernieuwt...

Vroeger dan anders zijn de eerste 
tekenen van lente buiten al te 

zien terwijl de winter nog niet voor-
bij is. De natuur begint te ontluiken, 
en ook de Stadslandbouw is in het 
nieuwe jaar 2020 weer op gang geko-
men. Er is weer gezaaid en gepoot, 
en de tuin wordt klaargemaakt voor 
het nieuwe seizoen.

Biologisch tuinieren in 2019
We kijken terug op een mooi, vrucht-
baar jaar, waarin nu over de hele 
linie combinatieteelt werd toege-
past. Vooral kool, bieten en sla gin-
gen goed samen. En er kwam meer 
diversiteit in de producten. Zo gingen 
in 2019 meer dan 750 kratten met 
groenten naar de Voedselbank, van 
pompoenen en palmkool tot kropsla, 
snijbonen, aardappelen en tomaten. 
Steeds meer proberen we het aanbod 
af te stemmen op de vraag. We lever-
den ook groenten voor buurt-
activiteiten. Dat was erg succesvol 
en daar gaan we dan ook zeker mee 
door. Ondertussen blijven we ruimte 
houden om te experimenteren en 
verschillende rassen en teeltwijzen 
uit te proberen.

Jubileumviering
Een hoogtepunt was de viering van 
ons 5-jarig bestaan. Vooral de jubi-
leumdag op zaterdag 5 oktober was 
een groot succes: met stralend weer 
kwamen zo’n 200 bezoekers naar ons 
terrein aan de Mooieweg en namen 

met veel animo deel aan 
workshops, demonstraties, 
een excursie en rondlei-
dingen. Misschien was u er 
ook wel bij? Het heeft ons 
de stimulans gegeven om 
enthousiast door te gaan.

Stadslandbouw Mooieweg 
voor de wijk Rijkerswoerd
We willen ook wijkbewo-
ners blijven betrekken bij 
wat we doen. In april/mei 
organiseren we weer onze 
halfjaarlijkse open dag en 
natuurlijk bent u weer welkom bij 
de zelf-oogst zaterdagen die vanaf 
juni weer starten. Zo kunt u -alleen 
of met uw familie- weer uw eigen 
verse onbespoten groenten van de 
Stadslandbouw halen. En terecht, 
want ‘lokaal eten’ is in: dichtbij 
seizoensproducten kopen, je meer 
verbonden voelen met de natuur, en 
biologische groenten herwaarderen. 
We gaan ook in Rijkerswoerd voedsel 
leveren aan de buurttafel, maar er is 
meer.

We gaan de wijk in
We gaan ook actiever de wijk in. 
Samen met Arnhem Aan, Arnhem 
klimaatbestendig, Bewonersplatform 
Rijkerswoerd en de gemeente
Arnhem zijn we begin dit jaar gestart 
met het project ‘Rijkerswoerd kli-
maatbestendig’. Het doel is om Rij-
kerswoerd meer te vergroenen. Want 

groen helpt bijvoorbeeld om water 
vast te houden en verdroging tegen 
te gaan. Zo zijn er nu een tiental 
plekken waar we zullen helpen tegels 
te verwijderen en te vervangen door 
groen. Op zaterdag 14 maart (NL 
Doet) zullen we samen met buurtbe-
woners plantvakken aanplanten. Ook 
op deze manier timmeren we aan de 
(groene) weg, en hopen we u niet 
alleen op ons eigen terrein te ont-
moeten maar ook in de wijk. Graag 
tot dan!
Contact Stichting Stadslandbouw 
Mooieweg: www.stadslandbouw-
mooieweg.nl.

Wilt u de Nieuwsbrief ontvangen of 
ons steunen, stuur een mail naar: 
slbmooieweg@gmail.com. Of volg 
ons via Facebook (@Stadslandbouw 
Mooieweg), of via Twitter en Insta-
gram (@slbmooieweg).

Op zondag 19 april organiseert 
de Stichting Survivalrun Lin-

gezegen voor de zevende keer 
haar survivalrun. De route gaat 
door de delen Waterrijk Oost en 
West van Park Lingezegen en om 
de Rijkerswoerdse Plassen heen.                                            
Survivalrun is een combinatie van 
hardlopen en uitdagende (touw) 
hindernissen, aangevuld met water-
doorsteken, boogschieten, kajakken, 
houthakken en ballast-lopen.

Je kunt je individueel, in een team 
of als groep inschrijven voor de 5 km 
FUNrun, de meer uitdagende recre-
atieve 7,5 km of de wedstrijdrun 
van 12 km. De 5 km FUNrun is voor 
iedereen toegankelijk. Heb je vol-
doende technische klimvaardigheden, 
dan kun je je wagen aan de 7,5 of 12 

km run.  Extra dit jaar is de Korte 
Survivalrun (KSR) voor survivalrun 
wedstrijdlopers en de run voor de 
Politie en de Koninklijke Marechaus-
see.
De minimumleeftijd voor de 5 km 
FUNrun en de recreatieve 7,5 km 
run is 10 jaar. Voor de overige runs 
is deze 18 jaar.

De Survivalrun Lingezegen wordt 
georganiseerd onder auspiciën van 
de Survivalrun Bond Nederland. De 
hindernissen worden speciaal voor 
de run gebouwd met ondersteuning 
van de Survivalrun Trainingsgroep 
Arnhem.

Het start- en finishterrein is bij de 
hoofdparkeerplaats van de Rijkers-
woerdse Plassen. Inschrijven is al 

mogelijk. Zin in deze sportieve uitda-
ging? Schrijf je dan snel in.  
Op de dag zelf zijn er ook veel 
vrijwilligers nodig om alles in goede 
banen te leiden. Wil je graag helpen, 
meld je dan aan via onze website.

Inschrijven en meer informatie: 
www.survival-lingezegen.nl.

Zevende editie Survivalrun Lingezegen
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Gaardenhage

Dat er in de buurt Gaar-
denhage kavels te koop 

zijn wordt wel eens ‘het best 
bewaarde geheim van Arn-
hem’ genoemd. De buurt was 
blij toen begin 2019 door de 
gemeente het initiatief werd 
genomen, in overleg met de 
bewoners, te kijken wat er 
nodig is om de verkoop te 
stimuleren. Om meer diffe-
rentiatie in de kavelgrootte 
te verkrijgen werd door de 
bewoners voorgesteld de 
kavels tegenover de kinderboerderij 

te verkleinen van 1800 m2 naar 600-
800 m2. Ook werd afgesproken de 
strenge eisen van het beeldkwali-
teitsplan los te laten. In het nieuwe 
plan mogen moderne huizen gebouwd 
worden. In een moodboard met voor-
beelden is vastgelegd wat daaronder 
verstaan wordt. Tot zover was alles in 
goed overleg tot stand gekomen. 

Andere plannen gemeente                                                                                               
Tot grote verbazing van de bewo-
ners werd in een bijeenkomst begin 
december duidelijk, dat de gemeen-
te het voorstel over de kavelgrootte 
niet wilde overnemen. Het accent 
werd gelegd op het creëren van 
zelfbouwmogelijkheden voor starters 
en collectieve woongemeenschap-
pen. Ook werd duidelijk dat de 
verkoop van alle kavels stil gelegd 
is. De buurt heeft haar verontrusting 
over deze gang van zaken kenbaar 
gemaakt en inhoudelijk op de voor-
stellen gereageerd.
De follow-up is nog niet bekend. 
Overigens moet voor realisatie van de 
gemeentelijke plannen het bestem-
mingsplan gewijzigd worden, wat tijd 
kost. Het uitblijven van een beslis-
sing is dus in niemands belang.

Probleembomen                                                                                                                
De populieren in Gaardenhage staan 
op zuurstofarme grond. Het gevolg is 
dat ze 15 tot 20 meter breed worte-
len. De lange uitlopers beschadigen 
leidingen in de grond, de bestrating 
en de fundering van de woningen, 
daarnaast geven ze overlast door 
metershoge uitlopers in en buiten de 
tuinen. Uit metingen die in septem-
ber vorig jaar gedaan zijn, blijkt dat 
de bomen ook onveilig zijn. Bij harde 
wind kunnen ze omwaaien. Door mid-
del van een brief zijn de bewoners 
hierover begin januari geïnformeerd 
en uitgenodigd om mee te denken 
over oplossingen.     Cees Lansbergen

Parkeerplaats aan 
de Lange Akkers

Op zaterdag 11 januari 2020 werd 
de nieuwe parkeerplaats aan de 

Lange Akkers in gebruik genomen. 
Deze parkeerplaats moet er mede 
voor zorgen dat bezoekers van het 
Sport- en Wijkcentrum Rijkerswoerd 
niet meer in de ernaast gelegen wijk 
parkeren. Daarnaast wordt gead-
viseerd zoveel mogelijk op de fiets 
naar het sportcentrum te komen en 
bij uitwedstrijden op andere plekken 
in de wijk te verzamelen, bijvoor-
beeld bij het winkelcentrum.

Om de parkeerplaats te bereiken kan 
men op de Lange Akkers doorrijden 
tot de ingang van de parkeerplaats. 
Vanaf de parkeerplaats kunnen 
bezoekers dan via de achteringang 
over een pad het sportcentrum berei-
ken. Deze parkeerplaats is alleen op 
zaterdag en bij extra evenementen in 
gebruik.

Voetbalclub ESA is blij met deze nieu-
we parkeermogelijkheid. Parkeren in 
de wijk heeft namelijk tot veel frus-
tratie en irritatie geleid en behoort 
nu tot het verleden. Wij bedanken 
het Bewonersplatform Rijkerswoerd, 
Team Leefomgeving (Gemeente 
Arnhem) en Sportbedrijf Arnhem voor 
hun medewerking deze parkeerplaats 
te realiseren.

De nieuwe parkeerplaatsen

De toegang naar het sportcentrum
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Op zondag 29 maart geeft Arnhem 
SinfoniëttA een concert in de 

Lucaskerk in Elden.

Het concert opent met het sym-
fonisch gedicht ‘De woudduif’ van 
Antonin Dvorák. Daarna wordt de 
weinig gespeelde ‘Nulde van Beet-
hoven’ gespeeld. Deze symfonie is 
geschreven door Friedrich Witt, maar 
werd ten onrechte aan Beethoven 
toegeschreven omdat de muziek 
wel wat weg heeft van Beethovens 
vroege werk, met name zijn eerste 
symfonie. Het concert wordt afgeslo-
ten met de feestelijke Akademische 
Festouvertüre van Johannes Brahms.

Arnhem SinfoniëttA is een symfonie-
orkest van goede en enthousiaste 
amateurmusici. Het orkest geeft 
jaarlijks meerdere concerten in 
Arnhem en omgeving. Het orkest 
staat sinds enkele jaren onder leiding 
van Alexej Pevzner, die ook tweede 
concertmeester is bij Het Gelders 
Orkest.

Voor Arnhem 
SinfoniëttA 
is 2020 een 
lustrumjaar: 
het orkest 
werd 75 
jaar geleden 
opgericht als 
personeel-
sorkest van 
de AKU (een 
voorloper 
van Akzo). 
Omdat 
Ludwig van 
Beethoven 
250 jaar 
geleden werd geboren is 2020 ook 
uitgeroepen tot ‘Beethovenjaar’. In 
het najaar zal Arnhem SinfoniëttA 
beide jubilea gedenken in een con-
cert met minder bekende muziek van 
Beethoven.
Het concert van Arnhem Sinfoniët-
tA vindt plaats op zondag 29 maart 
2020 om 15.00 uur in de Lucaskerk 
in Elden (Rijksweg-West 52 Arnhem). 

Arnhem SinfoniëttA speelt de ‘Nulde van Beethoven’ in Elst

In Het Woerdje proberen 
wij via aankondigingen 

en de activiteitenkalender 
achterin het blad ieder-
een zo goed mogelijk op 
de hoogte te brengen van 
alle activiteiten in de wijk. 
Maar wat als je het wijk-
blad al bij het oud papier 
hebt gegooid of als een 
activiteit precies tussen 
twee verschijningsdata van 
het wijkblad valt?

Wijkmedia
Dan zijn er altijd ook 
nog andere media waar-
op een overzicht van de 
wijkactiviteiten te vinden 
is, zoals de muurkrant, 
de Facebookpagina van 
Rijkerswoerd, de wijkapp 
Nextdoor. Maar natuurlijk 
ook de wijkwebsite www.
rijkerswoerd.info.

Activiteitenoverzicht
Op deze site treft u, naast het 
laatste nieuws op de homepagina, 
onder het tabblad Activiteiten ook 

een overzicht van  alle regelmati-
ge en onregelmatige activiteiten in 
Rijkerswoerd aan. Daarbij staat ook 
vermeld op welke dagen en op welke 

Activiteiten in Rijkerswoerd

Kaarten kosten € 15,00 (jongeren tot 
18 jaar en Gelrepas € 5,00) en zijn te 
koop aan de zaal en bij orkestleden.

Voor meer informatie zie
www.arnhem-sinfonietta.nl.

locatie de activiteit plaatsvindt. Dus 
bezoek regelmatig de wijkwebsite 
om op de hoogte van de activiteiten 
in Rijkerswoerd te blijven.

de redactie
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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 boed geven `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

FEBRUARI
dinsdag 18 Wandel je Fit (om de 2 weken) Hooijmaat 13.30 uur
dinsdag 18 Bijeenkomst Bewonersplatform Rijkerswoerd SWR 20.00 - 22.00 uur
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
maandag 2 Bijeenkomst Bewonersplatform Rijkerswoerd SWR 20.00 - 22.00 uur
dinsdag 3 Wandel je Fit Hooijmaat 13.30 uur
donderdag 5 Voorlichting Alert & Veilig in de Wijk SWR 19.30 uur
donderdag 12 Kunstcafé Hooijmaat 10.30 - 12.00 uur
zaterdag 14 NL Doet, met Stadslandbouw plantvakken aanplanten 
dinsdag 17 Wandel je Fit Hooijmaat 13.30 uur
zaterdag 21 Actie Nederland Schoon; Rijkerswoerd Schoon 
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
zondag 29 Arnhem Sinfoniëtte speelt ‘Nulde van Beethoven’ Lucaskerk Elden 15.00 uur
dinsdag 31 Wandel je Fit Hooijmaat 13.30 uur

APRIL
dinsdag 14 Wandel je Fit Hooijmaat 13.30 uur
zaterdag 18+19 Focus á Locus Kunstroute Overal in de wijk
zondag 19 Survivalrun 
vrijdag 24 Brei- en Haakcafé Hooijmaat 14.00 - 16.00 uur
vrijdag 24 Tienerdisco 10 t/m 13 jaar Kemphaan 19.00 - 21.00 uur
dinsdag 28 Wandel je Fit Hooijmaat 13.30 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)

Wie in Arnhem een losse stoep-
tegel, afvaldumpingen of een 

kapotte lantaarnpaal ziet, kan nu een 
stuk eenvoudiger een melding maken 
bij de gemeente. Vanaf 9 decem-
ber werkt Arnhem met een nieuw 
meldingssysteem: Fixi. Fixi is een 
gebruiksvriendelijk middel die via 
een gratis app op je smartphone of 
website te gebruiken is.

Hoe werkt het?
Alle Arnhemmers kunnen straks op 
verschillende manieren een melding 
over de openbare ruimte maken: 

• via de Fixi app (beschikbaar in de 
App store en Google Playstore);
• via arnhem.nl/melding die weer 
uitkomt bij www.fixi.nl;
• telefonisch via 0900 1809.
 
Op de website of in de app hoeven 
inwoners maar een beperkt aantal 
velden in te vullen:
1. de locatie, door de straatnaam in 
te typen of door deze op de kaart te 
markeren;
2. het onderwerp van de melding;
3. een omschrijving en eventueel een 
foto van de situatie.

Voortgang melding
Als u uw e-mailadres achterlaat, 
wordt u op de hoogte gehouden van 
de voortgang van uw melding. Ook 
kunt u nog reageren op de melding, 
zodra deze is afgehandeld door de 
gemeente. 
Voor het maken van een melding is 
het overigens niet nodig een account 
aan te maken bij Fixi.

Eenvoudiger melden klachten openbare ruimten

(vervolg op pagina 23)
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RIJNSTATE POLI ZUID
Marga Klompélaan 6, 088 005 88 88 

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

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

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

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

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

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

GEMEENTE ARNHEM
Loket Zuid 
Kronenburggalerij 3, 0800 1809
www.arnhem.nl
www.arnhem.nl/contact

Storing openbare verlichting  
www.arnhem.nl, 0800 1809

Gevonden/verloren voorwerpen 
www.arnhem.nl/Inwoners/overig/
verloren-of-gevonden-voorwerpen
0800 1809

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

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  06 53 42 06 06
dvkleef@ssr-arnhem.nl

Secretaris
Yvonne Nuis
secretariaat.wv.rijkerswoerd@
gmail.com

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 30

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. 

Anoniem melden
Meldingen kunnen ook anoniem wor-
den gemaakt. In dat geval kunt u als 
melder niet op de hoogte gehouden 
worden van de voortgang.

Het werkt echt!
Recent heeft een van de redacteuren 
een melding gedaan over het fietspad 
aan de westzijde van de Erasmus-
singel, waar de tegels weer veel te 
ver uit elkaar waren gezakt. Zo ver 
dat je er met een fietsband tussen 
kon raken. Wat blijkens een andere 
melding ook gebeurd was: een scho-
lier was zo met zijn fiets onderuit 
gegaan. Na de melding op zaterdag 
werd er 6 dagen daarna actie onder-
nomen: twee stratenmakers waren 
bezig om de situatie weer op orde te 
brengen.

de redactie
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