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In dit nummer...

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

Kindertuintjes

13

Workshop Klimaat 
en fijne straat?

Nieuws vanuit het
bewonersplatform

9

5

Wil jij ook graag in je eigen groen-
tetuintje tuinieren? Als je 9, 10 of 
11 jaar bent, kun je je hiervoor nu 
aanmelden en vanaf 14 april aan de 
slag.

Focus á Locus

11

Het bewonersplatform en werkgroe-
pen zijn weer actief geweest met 
initiatieven in de wijk.

Zou u graag verandering willen zien 
in uw straat of tuin? Voor het kli-
maat, omdat u het ‘s zomers te warm 
vindt, of gewoon omdat u uw omge-
ving mooier zou willen maken?

Op 18 en 19 april wordt de Focus 
á Locus Kunstroute gehouden in de 
wijken Rijkerswoerd, Vredenburg, 
Holthuizen en Kronenburg.
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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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Kindertuintjes
Stadsboerderij de Korenmaat

Het moestuinseizoen 
begint al bijna weer! Wil 

jij ook zo graag een eigen 
groentetuintje? Het kan op 
Stadsboerderij de Korenmaat
in Rijkerswoerd. Niet alleen 
héél erg leuk, maar ook 
super leerzaam! Je leert 
zaaien, planten, een eigen 
moestuin onderhouden, 
proeven, koken en natuurlijk 
neem je de oogst mee naar 
huis! Wees er als de kippen 
bij, want vol=vol.

Als je 9, 10, of 11 jaar bent kun je 
je aanmelden voor een tuintje. Op 
dinsdag 14 april starten we met onze 
eerste les van 15.30 tot 16.45 uur. 
We tuinieren wekelijks tot in septem-
ber en sluiten af met een geweldig 
oogstfeest. Je tuiniert zelfstandig in 
je eigen tuin, wij zorgen voor zaden, 
planten en gereedschap. De oogst 
neem je natuurlijk mee naar huis! 
De lekkerste verse groenten en de 
mooiste bloemen om boeketten van 
te maken. Soms koken we ook op de 
tuin, we oogsten en koken samen, 
supergezellig!

De tuin is alleen op dinsdagmiddag 
tijdens de tuinlessen toegankelijk! 
Tijdens vakanties is de tuin ook 
geopend. Als je goed voor je tuin wilt 
zorgen, moet je in de zomervakantie 
minimaal 2 keer komen om onkruid 
te wieden en te oogsten. Als dat niet 
lukt, kan je iemand anders vragen 

even voor je tuin te zorgen. Je bent 
ook welkom op de verschillende 
activiteiten en feesten die door het 
seizoen heen op de boerderij worden 
georganiseerd. Kijk voor het actuele 
aanbod op www.
natuurcentrumarnhem.nl.

De kosten voor een tuin bedragen
€ 40,00 te betalen bij de eerste les. 
(€ 45,00 inclusief hippe oogsttas). 
Zijn je ouders in het bezit van een 
Gelrepas, dan betaal je € 20,00 voor 
een tuin. (€ 22,50 met tas). Opgeven 
kan tot en met 31 maart via info@
natuurcentrumarnhem.nl. Er zijn 18 
tuintjes beschikbaar. Voor kinderen 
uit één gezin is er 1 tuin beschikbaar.
Wij hebben er heel veel zin in en we 
zien je graag terug in onze Kinder-
tuin!

Het tuinteam,
Natuurcentrum Arnhem

Stadsboerderij de Korenmaat
Marius van Beeklaan 5

Nee, hij is niet helemaal de Atlan-
tische oceaan overgevlogen, zoals 

je op grond van zijn naam misschien 
zou denken. De grote Canadese gans 
is voortgekomen uit ontsnapte park- 
en volière-exemplaren en voelt zich 
helemaal thuis op onze waterrijke 
graslanden. Anders dan zijn soortge-
noten in Canada, die naar het zuiden 
trekken tot aan de Golf van Mexico, 
trekken deze vogels in Europa niet 
of nauwelijks. In de zomer, vanaf 
juni tot in september, vormen zich 
grote groepen ruiende vogels op open 
water. Deze ‘ruitrek’ is de enige 
migratie die onze Canadezen onder-
nemen.

LV

Vogels in Waterrijk

37

foto: Rob Zweers

Vrijwilligers voor 
de boerderijwinkel

Ben jij klantvriendelijk? Heb je 
affiniteit met natuur en biologi-

sche producten? En ben je minimaal 
1 dagdeel per week beschikbaar? Dan 
is deze klus echt iets voor jou!

Natuurcentrum Arnhem opent in 
het voorjaar van 2020 een nieuwe 
boerderijwinkel op Stadsboerderij de 
Korenmaat. Voor deze nieuwe winkel 
zijn wij op zoek naar vrijwilligers 
(m/v) die zelfstandig in de winkel 
kunnen werken. Wij zijn op zoek naar 
iemand die minimaal één dagdeel per 
week in de winkel kan werken.

Meer weten of solliciteren?
Bekijk de vacature op de website: 
www.natuurcentrumarnhem.nl of 
stuur een mail naar info@
natuurcentrumarnhem.nl met ver-
melding van het onderwerp: Vrijwilli-
ger boerderijwinkel.

Stadsboerderij De Korenmaat
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Oplossing
Op de vorige puzzel zijn 33 inzendingen binnengekomen waarvan 31 goed.

De juiste oplossing van de puzzel in het woerdje nummer 1 is:
F R I S  V O O R J A A R 

De winnaar is mevr. V. Verfuurden, Johan Rudgersstraat.

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 puz-
zel uiterlijk VRIJDAG 24 APRIL 

inleveren in de groene bus van de 
wijkvereniging bij de Jumbo direct 
naast de schuifdeuren aan de kant 
van Kruidvat 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

Aan onderstaande woorden ontbreken geen, 1 of 2 letters. Als u de letters invult, leest u van boven naar 
beneden de oplossing.*
* Een citaat van Koos Meinders, Nederlands auteur en tekstschrijver van het klein Orkest.

Veel succes, Hetty.

ge ukkig

kni soor

verklei nen

ke eken

r usachtig

pa shaas

ba ade

oran jekoek

gro ten

koning dag

me je

voor jaar

uie soep

eigen rdig

zon uren

zome tijd

kathe raal

bloemb d

leer kracht

pic ick

stro m

kac hel

dru el

paas i

tun el

ge dag



- 8 - het woerdje

dames en heren
knippen

€ 18

Kapsalon Knip it
Alleen op afspraak,

dus geen wach�  jden!

Voor informa� e neem eens een kijkje op
WWW.SALONKNIPIT.NL
of volg de salon op        en 

Joyce - Platohof 16 - 06 41 69 94 83
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Column
Confetti virus

Op maandagavond 
zei mijn man, als 

dochter haar onderzoek heeft inge-
leverd en woensdag haar stellingen 
heeft verdedigd, is ze klaar. Klaar? 
Ja, zo gaat dat, gestaag doorwer-
ken, inleveren en oogsten! Ik werd 
opeens wakker en vond wel dat 
er een feestje moest komen. Op 
vrijdag dan maar? We zien wel wie 
er komt. De vlag ging uit en vrijdag-
avond vierden we een leuk feestje. 
Rond 1 uur gingen wij naar bed, het 
ging nog wel even door beneden. 
Gezellig!

De volgende ochtend in de badka-
mer zag ik verdachte glimmertjes 
oplichten. Ook op de overloop en 
op de trap zag ik glinsteringen. Wat 
bleek, het moment dat we de deur 
achter ons dicht hadden getrokken, 
was het confetti kanon tevoorschijn 
gekomen. Er was overduidelijk flink 
feest gevierd beneden, al was het 
op de confetti na, weer opgeruimd. 
Een waar slagveld, met gekleur-
de glitters over de meubels en de 
vloer. Goed bevestigd met een flin-
ke scheut alcohol hier en daar. Maar 
confetti gedraagt zich als het Coro-
na virus, onbegrijpelijk hoe snel 
het zich verspreidt. Ik zag het in de 
auto, bij mijn ouders 80 kilometer 
verderop, op mijn werk, op de vloer 
van de kleedkamer in het zwembad, 
in de wasmachine en vandaag op de 
brie in de koelkast. Waar was het 
feestje... hier was het feestje!

Het leuke is, zo blijven we nog lang 
in feeststemming. Iedere keer als 
ik iets op zie lichten, voel ik me 
trots en blij. Dus kom je in de buurt 
zo’n glimmertje tegen, zie het dan 
als stimulans: gestaag doorwerken, 
inleveren en oogsten! En daarna 
natuurlijk een feestje!

Buurvrouw Edith

Nieuws vanuit het bewonersplatform

De gemeenteraad heeft besloten
bewoners meer inspraak te 

geven bij belangrijke besluiten in de 
woonomgeving. In een rondetafelge-
sprek is feedback gevraagd over het 
voorstel. Vanuit Rijkerswoerd hebben 
we hieraan meegedaan. De deelne-
mende bewoners benadrukten vooral 
dat burgerparticipatie een andere 
opstelling van het ambtenarenappa-
raat vraagt en dat de communicatie 
aanmerkelijk verbeterd moet wor-
den. Dit zijn ook zaken die in Rijkers-
woerd spelen. We hebben hierover 
eind januari samen met Team Leef-
omgeving in een aparte bijeenkomst 
van gedachten gewisseld. Eind maart 
gaan we met een kleinere groep con-
crete vervolgacties afspreken.

Biomassacentrale Bemmel
Naar aanleiding van een vraag van 
een bewoner is uitgezocht of Rijkers-
woerd last krijgt van de biomassacen-
trale Bemmel. Op basis van een ver-
gelijkend onderzoek in de Volkskrant 
blijkt dat de uitstoot van fijnstof van 
de centrale in Bemmel vergelijkbaar 
is met 60 openhaarden. De overlast 
hiervan is lastig te bepalen. Echter, 
meten is weten. Arnhems Peil heeft 
al enige tijd geleden het initiatief 
genomen voor de plaatsing van 
goedkope meetstations voor fijnstof 
bij particulieren. Wilt u daar ook aan 
meedoen? Kijk op ArnhemsPeil.nl.

Subsidieaanvragen
Focus á Locus, de organisatie van 
laagdrempelige ontmoetingen met 
kunstenaars in de wijk, heeft een 
subsidie toegekend gekregen van
€ 1000,- waarvan € 250,- voorwaar-
delijk. Aan het Kunstcafé Rijkers-
woerd is een subsidie toegekend van 
€ 700,-. Beide activiteiten hebben als 
doel bewoners met elkaar in contact 
brengen, in dit geval via kunst.

Stand van zaken Wijkactieplan
Het wijkactieplan van het bewoners-
platform en van de wijkvereniging is 
gebaseerd op een gehouden enquête 
in 2018. U kunt het plan vinden op 
de website www.rijkerswoerd.info. 
In de platformvergadering van eind 
januari hebben we geconstateerd dat 
er goede voortgang wordt gemaakt. 
De samenhang met het plan van Team 
Leefomgeving behoeft wel verbete-
ring.

Werkgroepen
De eerste diploma’s voor de reani-
matiecursus in het kader van het 
AED-project zijn uitgereikt. De werk-
groep is nog op zoek naar subsidie-
potjes voor de benodigde AED’s.
De werkgroep Alert in de Wijk heeft 
op 5 maart een terugkoppeling gege-
ven over de bevindingen van de oud- 
inbreker.
Samen met de gemeente gaan we de 
bekende verkeersonveilige situaties 
in kaart brengen, we informeren u 
wat daarmee gebeurt.
De Stadslandbouw gaat circa vijf 
vergroeningsiniatieven ondersteunen: 
Stenen eruit, groen erin. We willen u 
graag dit soort initiatieven laten zien 
tijdens een nog te plannen ‘Klimaat-
tour’.
De werkgroep Openbare Ruimte is 
niet tevreden over de voortgang van 
diverse andere projecten. In afwach-
ting van meer informatie vanuit de 
gemeente heeft de werkgroep daar-
om besloten tot nader orde niet bij 
elkaar te komen.

Het uitgebreide verslag van de plat-
formvergadering staat op de website 
rijkerswoerd.info. Als u ook een keer 
aan zo’n vergadering wilt nemen 
stuur dan een mailtje naar
bprijkerswoerd@gmail.com. De ver-
gaderdata  staan op de website
www.rijkerswoerd.info en in de
Activiteitenkalender op pagina 21 van 
Het Woerdje.

Cees Lansbergen
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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



het woerdje - 11 - 

Klimaat + fijne straat?

Zou u graag verandering willen 
zien in uw straat of tuin? Voor 

het klimaat, omdat u het ‘s zomers 
te warm vindt, of gewoon omdat 
u uw omgeving mooier zou willen 
maken? U bent van harte welkom bij 
mijn workshop! We zullen op straat- 
en tuinniveau bekijken hoe we de 
buitenruimte kunnen aanpassen aan 
het veranderende klimaat en hierbij 
aandacht schenken aan het creëren 
van een prettige en mooie omgeving.

In de workshop werken we met een 
maquette waardoor het inzichtelijk 
wordt wat er kan. Als deze workshop 
u op een goed idee brengt, kunt u 
contact opnemen met Stadslandbouw 
Mooieweg. Zij hebben al eerder aan 
projecten gewerkt met bewoners in 
de wijk en helpen u graag verder met 
uw project.

Naast dat ik met de workshop bij zou 
willen dragen aan uw leefomgeving, 
is de workshop ook onderdeel van 
mijn Master thesis Landschapsarchi-
tectuur. Hiervoor bevat de workshop 
zeer korte vragenlijsten. Ik zal met 
zorg omgaan met alle gegevens die 
u invult bij de aanmelding en tijdens 
de workshop zelf. Alle verzamelde 
informatie zal geanonimiseerd ver-
werkt worden.

Datum en locatie
7 en 13 mei. Inloop vanaf 19.30 uur. 
We beginnen om 20.00 en sluiten af 
rond 22.00 uur. Sport- en Wijkcen-
trum Rijkerswoerd, De Pas 44.

Aanmelden
De workshop is gratis en registratie 
is vrijblijvend. U kunt zich via email 
aanmelden bij
ineke.weppelman@wur.nl, wel graag 
aangeven voor welke datum zodat 
we genoeg plaats hebben op die dag. 
Thee, koffie en iets lekkers is aanwe-
zig!

Heeft u nog vragen over de work-
shops, neem dan gerust contact met 
me op.
Ik hoop u te zien op 7 of 13 mei!

Ineke Weppelman
Master student

Landschapsarchitectuur,
Wageningen Universiteit

Sleutels verloren!

Verloren op 13 februari omgeving 
vanaf rotonde fietspad Gerbrandy-

singel richting Dr. Willem Dreessingel, 
overgaand op fietspad Marga Klompé-
laan, richting de Overmaat. De huis-
sleutels zitten aan een zilverkleurige 
sleutelhanger met een sportwagen-
tje. Indien gevonden, graag contact 
opnemen met 06 26 01 01 28.
Bij voorbaat dank!

Na meer dan 25 jaar heeft de Coop 
op 29 februari haar deuren in 

Rijkerswoerd gesloten. Zo kwam er 
een eind aan deze buurtsupermarkt, 
waarmee een hele generatie buurt-
bewoners is groot geworden. Scho-
lieren hadden er hun eerste baantje 
als vakkenvuller of kassière en vaste 
krachten werden in de loop der jaren 
Bekende Rijkerswoerders.

Noodgebouw
Begin jaren negentig, toen het eerste 
deel van de wijk al was gebouwd, 
had men er ruim vijf jaar voor nodig 
om te komen tot een voorzieningen-
centrum. Buurtbewoners waren toen 
erg blij dat er op een braakliggend 
terrein aan de Willem Dreessingel 
eindelijk een buurtsuper kwam. 
Weliswaar in een noodgebouw, maar 
wel mooi een ‘verssupermarkt, altijd 
voordelig, in uw buurt’ zoals op het 
bord langs de Marga Klompélaan des-
tijds stond aangegeven.

Ontmoetingsplek
In 1998 trok de supermarkt naar het 
definitieve winkelcentrum. Ook daar 
was de winkel voor velen een ont-
moetingsplek tijdens de dagelijkse 
boodschappen. Met de hele buurt 
spaarden we de Coop voetbalplaatjes 
van ESA en vulden we muntjesbuizen 
voor de scholen. In 2010 werd dit 
filiaal tot de beste Coop (van de 186) 
van Nederland uitgeroepen.

Drie is teveel
Na de renovatie van het winkel-
centrum was de loop er uit. Drie 
supermarkten bleek teveel van het 
goede en daarom heeft het concern 
besloten de winkel te sluiten. Het is 
nog niet bekend hoe het pand weer 
zal worden ingericht, maar er wordt 
nagedacht over een paar kleine win-
kelunits.

Josan Tielen

Afscheid van Coop
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Kunstroute Focus á Locus

Op 18 en 19 april wordt de Focus 
á Locus Kunstroute gehouden in 

de wijken Rijkerswoerd, Vredenburg, 
Holthuizen en Kronenburg. We zijn 
blij dat Stichting Bewoners Vreden-
burg en  Bewonersplatform Rijkers-
woerd ons financieel willen onder-
steunen. Dankzij hun bijdragen gaat 
het ons lukken de kunstroute weer te 
organiseren! 

Er hebben zich dit jaar verrassend 
veel nieuwe kunstenaars aangemeld 
die prachtig werk maken, en dat 
verheugt ons. Zo slagen we er weer 
in een heel gevarieerde route te 
bieden met onder meer schilderijen, 
foto’s, beelden, keramiek en siera-
den. Muziek is er ook: jazz, klassiek 
en vrolijke liedjes met gitaarbe-
geleiding. Er is ook in ieder geval 
één workshop voor kinderen en een 
fietstocht door Rijkerswoerd.

Het is, zoals u wellicht zo langzamer-
hand wel weet, een wijkgebeuren: 
door bewoners voor bewoners. Velen 
zullen voor u hun huis open stellen 
om alle mooie kunst te bekijken en 
anderen zullen dat op meer ‘alge-
mene plekken’ doen. De gekleurde 
vlaggen van Focus á Locus geven de 
locaties aan. Het is echt bijzonder 
dat er in onze wijken zo veel mensen 
zijn die professioneel of als (vaak uit 
de hand gelopen) hobby zo creatief 
zijn! Voor iedereen is er wel iets te 
vinden wat aanspreekt!

De folder met alle informatie over 
wie, wat en waar vindt u binnenkort 
in uw brievenbus. 
En natuurlijk is Focus á Locus ook te 
vinden op Facebook, Instagram en op 
de website www.focusalocus.nl.

Werkgroep Focus á Locus

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 Woerdje en wil je zo een 
bijdrage leveren aan de wijk? Laat 
het ons weten. Meer informatie en 
aanmelden kan via
redactiehetwoerdje@live.nl.
In principe gaat het met name om 
het redigeren van binnengekomen 
kopij, artikelen, oproepjes en ver-
slagen. Maar het is natuurlijk ook 
mogelijk om daarnaast af en toe 
zelf een stukje te schrijven over een 
onderwerp dat de wijk en haar bewo-
ners aan gaat. Het redigeren van de 
binnengekomen kopij kost niet veel 
tijd. 

Interesse? 
Het leuke van dit redactiewerk is dat 
je Rijkerswoerd van allerlei kanten 
leert kennen. Alle nieuwe ontwikke-
lingen komen langs en tijdens de ver-
gaderingen bespreken we natuurlijk 
ook altijd even de laatste nieuwtjes 
en ideeën voor toekomstige projec-
ten. En het is bovendien erg gezellig. 
Mocht je eerst nog wat meer over 
de werkwijze willen weten, dan kun 
je natuurlijk ook altijd een keer 
aanschuiven bij onze redactieverga-
dering of contact met mij opnemen 
via de redactie redactiehetwoerdje@
live.nl.

Josan Tielen
Redacteur Het Woerdje

Redacteur gezocht!

Nieuwe plannen voor Gaardenhage

Op 25 februari jl. kopte De Gel-
derlander: ‘Kleinere huizen aan 

‘Goudkust’ Gaardenhage’. In het 
krantenartikel worden de nieuwe 
plannen voor het meest noordoos-
telijke deel van Rijkerswoerd aan-
gekondigd. Omdat de helft van de 
kavels er nu al jaren onbebouwd is 
blijven liggen, verandert de gemeen-
te haar koers voor dit gebied. 

De verantwoordelijke wethouder, 
Cathelijne Bouwkamp, wil er ruim-
te geven voor collectief particulier 
opdrachtgeverschap, waardoor een 
groep mensen gezamenlijk een 
nieuwbouwplan kan realiseren. Ook 
worden er kansen gezien voor meer 
leeftijdsbestendige woningen en soci-

ale koopwoningen op kleinere kavels. 
De wethouder reageerde op vragen 
van raadslid Lea Manders namens 
Arnhem Centraal. Op dit moment 
bewerkt Biologische Tuinvereniging 
De Tuinmaat op vier percelen volks-
tuintjes. Wethouder Bouwkamp gaf 
aan dat deze een andere plek zouden 
moeten krijgen.

Het is nog niet bekend wat de pre-
cieze planning is voor de start van 
nieuwe bouwactiviteiten. Eerst zal 
het bestemmingsplan voor dit gebied 
moeten worden aangepast. In Het 
Woerdje houden we u van de ont-
wikkelingen op de hoogte. 

De redactie

Vogels in Waterrijk
In de winter is soms het tsjak-tsjak-
tsjak van grote groepen van deze 
vogels te horen. Ze zoeken voedsel 
op weilanden en doen dat op de 
manier die we kennen van lijsters, 
waar ze uiterlijk ook op lijken: 
hippen, stilstaan, een regenworm 
pakken en weer doorgaan. Ze komen 
ook graag in fruitteeltgebieden, want 
ze zijn dol op appels en bessen, zelfs 
rottende. In het voorjaar, zo vanaf 
februari tot begin mei, trekken de 
vogels weer naar de streken waar ze 

vandaan zijn gekomen in Noord- en 
Oost-Europa. U kunt de kramsvogel 
nu dus nog best eens te horen of te 
zien krijgen.                             LV
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Stadslandbouw Mooieweg begroet voorjaar

Het voorjaar is in in volle gang! 
Door de extreem zachte winter 

loopt alles op het land wel anders 
dan na een gewone winter. Zo staan 
er nog veel bladgewassen op het land 
en komen de uien en knoflook al fier 
overeind. In de tunnelkassen is het 
al een groene oase. Er is een zaai-
plan gemaakt en de zaaigroep is druk 
bezig met het zaaien van verschil-
lende gewassen, de eerste tuinbonen 
steken hun kopje al op en er staan 
bakken met sla en kool die ook al  
tekenen van leven vertonen.

Lammetjes 
Het voorjaar laat zich ook volop zien 
bij onze buren Erik en Ouisal van
Dutchmoors schapen. Daar zijn 
inmiddels al meer dan 30 lamme-
tjes geboren. De schapen staan in 
de schapenweide naast ons terrein, 
in de beschutting van twee grote 
tenten. Als ons hek openstaat bent 
u van harte welkom om ze te komen 
bewonderen. De schapen en hun 
lammeren blijven naar verwachting 
tot ongeveer juni aan de Mooieweg. 
Daarna gaan ze voor begrazing naar 
de hei of andere plekken. Zie ook: 
www.dutchmoors.nl of volg Dutch-
moors op Facebook.

Activiteiten in 2020

Ook dit jaar zijn er weer volop activi-
teiten aan de Mooieweg. We nodigen 
u van harte uit om erbij te zijn. 

Onze Open Dagen zijn dit jaar op 
zaterdag 16 mei en zaterdag 3 okto-
ber. Samen met Tuinderij de Mij-
mering, Dutchmoors en de Zorgtuin 
organiseren we weer veel leuks op 
ons terrein. 

Op 27 april vindt u ons bij de 
Koningsmarkt in Rijkerswoerd en 
op 17 mei bij de Groenmarkt in het 
Sonsbeekpark.

Verkoop kiemplantjes: in 
de maanden maart t/m 
mei kunt u op maandag-, 
woensdag-, vrijdag- en 
zaterdagochtend bij ons 
terecht voor de aankoop 
van kiemplantjes voor in 
uw eigen moestuin.

Onze zelf-oogstzater-
dagen starten vanaf 30 
mei om de twee weken. 
Tussen 12.00 en 14.00 
uur kunt u zelf uw eigen 
verse groenten oogsten 
van ons land. We gaan 
ook experimenteren met 
een proeverij: proef hoe 
lekker onze groenten 
zijn en laat je inspire-
ren!   

Houd onze website
stadslandbouwmooie-
weg.nl in de gaten of 
kijk voor regelmatige 

updates over onze activiteiten op 
Facebook, Instagram en Twitter.

Nieuwe voorzitter 
Sinds 25 januari hebben we een 
nieuwe voorzitter! Tijdens de nieuw-
jaarsbijeenkomst kreeg Lea Manders 
officieel het stokje overgedragen van 
Tom de Koning, die het voorzitter-
schap 6 jaar lang vervulde. Lea Man-
ders is als bewoonster en als raadslid 
al lange tijd actief betrokken bij de 
wijk Rijkerswoerd.
‘Ik draag de Stadslandbouw Mooie-
weg al jaren een warm hart toe. Het 
project betekent veel voor de ver-
groening en de sociale samenhang in 
Rijkerswoerd. Ik vind het heel mooi 
dat ik daar nu vanuit mijn rol als 
voorzitter aan kan bijdragen, samen 

met anderen’, aldus Lea.    
Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst 
dankten we Tom voor zijn grote inzet 
als voorzitter. Gelukkig hoeven we 
geen afscheid van hem te nemen, 
want hij blijft actief betrokken bij 
het project als algemeen coördi-
nator en is zowat dagelijks bij de 
Stadslandbouw te vinden!

Jaarverslag 2019                                                                                                             
Ons sociaal jaarverslag over 2019 
vindt u op https://stadslandbouw-
mooieweg.nl/sociaal-jaarverslag/. 
Daarin leest u wat we in 2019 zoal 
hebben gedaan en bereikt. En dat is 
weer een boel om trots op te zijn! 
Kijkt u ook eens op onze website 
naar het overzicht ‘Opbrengst voor 
de Voedselbank’. Al onze activiteiten 
konden we alleen realiseren dank-
zij onze vrijwilligers, donateurs, de 
gemeente Arnhem en andere sub-
sidiegevers en partners. Iedereen 
enorm bedankt voor alle steun en 
inzet! Binnenkort is ook het financi-
ele jaarverslag 2019 op onze website 
te vinden.
Zoals u ziet is er weer genoeg te 
zien en te doen aan de Mooieweg de 
komende tijd. Kom gerust eens langs, 
de koffie staat klaar!
                                                                                                                                               

Met een hartelijke lentegroet, 
namens iedereen van

Stadslandbouw Mooieweg

Lea Manders
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All Friends

All Friends is een gemengd popkoor uit Arnhem-Zuid. Onze ruim 30 leden 
komen uit Arnhem en omstreken. Op ons repertoire staan swingende, vro-

lijke en romantische popnummers. Een lekkere afwisselende mix. Wekelijks 
repeteren we op dinsdagavond van 20.00 tot 22.00 uur in SWOA De Peters-
borg, Slochterenweg 40. 
Wil je graag bij ons komen zingen? En lijkt ons koor je leuk? Kom dan vooral 
een keertje kijken! Je mag vier keer mee komen zingen om te kijken of het 
van beide kanten klikt en de muziek je aanspreekt. 
Tot ziens!

Koor All Friends
www.koorallfriends.nl

SWOA-project
de Thuyn
SWOA organiseert in samenwerking 

met de Biologische Tuinbouw-
vereniging Elderveld het project de 
Thuyn met buitenactiviteiten voor 
inwoners die behoefte hebben aan 
meer sociaal contact. De activiteiten 
bieden ruimte voor ieders wensen, 
tempo en mogelijkheden en zijn 
onder begeleiding van professionals 
en vrijwilligers.

Diverse buitenactiviteiten
Bij de activiteiten staan steeds 
drie dingen centraal: ontmoeting, 
buiten bezig zijn en een eenvoudi-
ge maaltijd. De ontmoeting is met 
elkaar, maar ook met mensen van de 
tuinvereniging en buurtbewoners. 
De sfeer in de schuur en de tuinen 
is open, vriendelijk en gericht op 
samenwerking De activiteiten hebben 
alles te maken met het werken in 
en rondom verschillende gemeen-
schappelijke tuinen. Denk hierbij 
aan zaaien, oogsten, onkruid wieden 
en lekker buiten bezig zijn. Je ziet 
resultaten van jouw eigen inspanning 
én kan hier gebruik van maken. Ook 
leent het gebied zich uitstekend om 
prachtige wandelingen te maken. Bij 
slecht weer worden activiteiten in de 
schuur georganiseerd. 

We zijn er elke dinsdag- en donder-
dagmiddag van 12.00 tot 16.00 uur. 
Locatie: De Schuur, Hannesstraatje 
2a, 6843 NV Arnhem. We beginnen 
altijd met koffie of thee en over-
leggen dan wie wat wil gaan doen. 
Ook gebruiken we samen een lunch. 
De kosten hiervoor zijn € 2,50 of je 
neemt je eigen broodje mee. Aan-
melden hoeft niet, je kunt komen 
wanneer je wilt en bent van harte 
welkom. Leeftijd speelt geen rol. 
Momenteel bestaat de groep deelne-
mers uit mensen van 18 tot 80 jaar. 
Voor meer informatie bel op 06 13 76 
45 30 of mail naar dethuyn@swoa.nl.

Karin van Lier

Vogels in Waterrijk
Dit is onder de steltlopers die in 

Nederland voorkomen de groot-
ste vogel met de langste snavel.  Hij 
zoekt zijn voedsel, vooral bestaande 
uit wormen, schelpdieren en larven, 
op het oog en op de tast: dan pikt, 
prikt en houwt de wulp met zijn 
gekromde snavel. De meeste vogels 

trekken, na gebroed te hebben, weg 
naar zuidwest Europa en Engeland. 
Ze worden tussen juli en april afge-
lost door grote aantallen afkomstig 
uit een gebied tot ver in Rusland. 
Nederland is dus zowel in de broed-
tijd als daarna een belangrijk land 
voor deze bedreigde vogelsoort. LV
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Schaakvereniging De Toren Arnhem-Zuid zoekt versterking

Schaken is misschien niet direct de 
eerste sport waar je aan denkt 

om te beoefenen. In lang niet ieder 
huis is meer een schaakbord aanwe-
zig zoals vroeger. En als er wel een 
schaakbord is, dan ligt het meestal 
ergens te verpieteren in een ladekast 
of op zolder. Doodzonde, schaken is 
namelijk een machtig mooie sport. 
Een denksport waar tactiek, vooruit-
denken, inlevingsvermogen en soms 
ook bluf nodig is om je tegenstander 
te verslaan. Bovendien leer je veel 
van dit spel, met name ook vaardig-
heden die je in het dagelijkse leven 
goed van pas komen. Als je eenmaal 
besmet bent met het schaakvirus, is 
er geen houden meer aan.

Nieuwe leden
Op dit moment heeft schaakvereni-
ging De Toren 35 leden. We willen 
graag groeien tot 40 leden. Daarom 
zoeken wij huis-, tuin- en keu-
ken-schakers. Enthousiastelingen, 
jong en ouder, die het leuk vinden 
om op de maandagavond hun herse-
nen te kraken. Maar natuurlijk ook 

mensen die het schaken juist willen 
leren. Ook oud-clubleden zijn van 
harte welkom.

Activiteiten
Wij bieden allerlei activiteiten 
aan op verschillende niveaus en 
momenten. Om te beginnen natuur-
lijk schaaklessen om het plezier en 
de kennis te bevorderen. Maar we 
houden ook schaakanalyses om van je 
fouten te leren en mogelijk andere 
keuzes te kunnen maken en dus om 
beter te worden.

Competities
Iedere maandagavond is er de moge-
lijkheid in de interne schaakcom-
petitie een partij schaak te spelen 
tegen een ongeveer gelijkwaardige 
tegenstander. Maar mensen die af en 
toe eens willen spelen, kunnen op de 
maandagavond ook bij ‘Schaken voor 
iedereen’  binnenlopen en meedoen. 
In de externe competitie bij de Oos-
telijke Schaakbond maak je onder-
deel uit van een team van De Toren 
en speel je één keer in de maand 
(van oktober t/m april) tegen een 
team van een andere schaakvereni-
ging.

Bijzondere evenementen
Traditioneel organiseren wij ieder 
jaar eind mei een schaaksimultaan 
met Jan Timman, ooit de nummer 2 
van de wereld. Daarbij mag iedereen 

mee doen, ook huisschakers en club-
schakers van andere verenigingen.
De ‘10 to 10’ zijn vriendschappelijke 
wedstrijden tegen tien tegenstanders 
van andere verenigingen, 1 x op de 
thuislocatie en 1 x op de uit-locatie.
Een wel heel bijzondere gebeurtenis 
is ‘Schaken op de rivier’ vorig jaar op 
15 juni, ook wel bekend als ‘Chess on 
the River’. En als enige schaakclub 
in Arnhem bieden wij het ‘Zomer-
schaak’ aan. Vanuit maatschappelijke 
betrokkenheid geven wij iedere dins-
dagavond schaakles in de ‘Blueband 
bajes’. 

Kennis maken?
Denk je nu: ‘schaken lijkt me wel 
wat’? Aarzel dan niet en stuur voor 
een kennismaking bij dé leukste 
schaakvereniging van Arnhem, een 
mailtje naar voorzitter@
schaakverenigingdetoren.nl of kijk op 
de website van De Toren. 
Wij spelen in de Boerderij ‘De 
Steenen Camer’, Hannesstraatje 2a, 
Arnhem Elderveld.
Speelavond: Maandagavond, zaal 
open omstreeks 19.20 uur, aanvang 
19.45 uur.

Fred Schonis,
voorziter

GoldenSports in Arnhem van start

GoldenSports biedt sport en 
bewegen voor 55+ in de buiten-

lucht. Steeds meer ouderen die op 
een prettige sociale manier iets aan 
hun fitheid willen doen, sluiten zich 
hierbij aan. Vanaf dinsdag 7 april 
10:00 uur kun je lekker buiten samen 
bewegen onder begeleiding van Ellen 
ter Burg, een ervaren trainer. Na 
afloop is er gelegenheid om gezellig 
een kopje koffie (voor eigen kosten) 
te drinken.

Aanmelden hoeft niet
Iedereen kan meedoen, ook als u 
nog nooit eerder aan sport deed. De 
gevarieerde training wordt ver-

zorgd door Ellen ter Burg en Ron van 
der Veer. Wanneer: iedere dinsdag 
van 10.00 -11.00 uur (ook in de 
zomervakantie). Waar: verzamelen 
bij De Vredenburcht, Slochterenweg 
29 te Arnhem. Kosten: strippenkaart
€ 30,00 voor 10 keer of € 3,50 per 
keer. De eerste les is gratis.
Informatie: Ron van der Veer telefoon 
06 44 22 01 01 of e-mail
goldensportsarnhemzuid@gmail.com.

Jeanette Scholtens
Coördinator seniorensport

In de Eusebiuskerk Arnhem bruist 
het! Dagelijks bezoeken velen de 

hernieuwde kerkzaal en de Eusebius 
Experience. Bijna wekelijks zijn er 
evenementen, optredens en beurzen.
Wil jij deel uitmaken van deze inspi-
rerende en uitdagende omgeving? 
Meld je dan aan als vrijwilliger bij 
de Stichting Eusebius Arnhem. We 
zoeken namelijk nog enthousiaste 
baliemedewerkers en liftgidsen. Dus 
ben jij gastvrij ingesteld? Wij ontvan-
gen graag je e-mail op vrijwilligers@
eusebius.nl t.n.v. Willy Knelissen, 
Coördinator HR vrijwilligers of 
WhatsApp bericht op 06 54 71 51 26. 
Wil je eerst meer weten? Kijk dan op: 
https://eusebius.nl/over-de-eusebi-
us/stichting-eusebius-arnhem/.

Werken bij de 
Stichting Eusebius
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Pleyade zoekt vrijwilligers!

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

vrijwilligers. Als vrijwilliger bij Pley-
ade ben je waardevol. Voor ons en 
zeker voor onze cliënten. Door jouw 
persoonlijke kwaliteiten, talenten en 
levenservaring lever je een bijdra-
ge aan het welzijn van cliënten. Of 
je nu veel tijd hebt, of maar een 
paar uurtjes per week beschikbaar 
bent, je bent van harte welkom. De 
belangrijkste voorwaarden om als 
vrijwilliger bij Pleyade aan de slag te 
gaan zijn enthousiasme, betrokken-
heid en een hart voor mensen, in het 
bijzonder ouderen. Als vrijwilliger 

kun je uiteraard rekenen op passen-
de begeleiding en waardering vanuit 
Pleyade.

Voor de locatie Eldenstaete zoeken 
wij vrijwilligers die willen helpen 
bij activiteiten voor cliënten zoals 
zingen, wandelen of spelletjes.

Voel je er wel wat voor en/of wil je 
meer weten of je aanmelden? Stuur 
dan een mail naar vrijwilligerswerk@
pleyade.nl of bel 026 751 72 85. Wij 
nemen dan spoedig contact met je 
op. Neem ook eens een kijkje op 
onze website: www.pleyade.nl.

Koningsdag

Op maandag 27 april zal het op en 
rond Winkelcentrum Rijkerswoerd  

bol staan van de vele activiteiten die 
hier georganiseerd worden voor jong 
en oud. Er is o.a. een luchtkussen, 
schiettent, buttons maken, graffiti, 
stormbaan, tatoeages zetten, voetbal 
en nog veel meer. Ook kun je genie-
ten van een hapje en drankje en er is 
muziek. De festiviteiten beginnen om 
11.00 uur en duren tot 15.00 uur. 

Kleedjesmarkt
Voor de kinderen is er ook een kleed-
jesmarkt. Heb je nog oude spulletjes 
waar je niets mee doet? Probeer 
ze dan te verkopen. Neem zelf een 
kleedje mee. De deelname hieraan 
is gratis. Je kunt vanaf 9.00 uur een 
plek voor je kleedje zoeken.

Buurtbarbecue
De organisatie is in samenwerking 
met de ondernemers van het winkel-
centrum  bezig een buurtbarbecue 
voor te bereiden met een lekker hap-
je en drankje en muziek vanaf 15.00 
uur tot ongeveer 19.00 uur.
Informatie volgt nog.

Dick van Kleef

Kom volleyballen bij Arma

Actie én ontspanning. Dat is waar 
volleyballen bij S.V. Arma voor 

staat! Recreatieve volleybalvereni-
ging Arma nodigt iedereen uit om in 
het nieuwe jaar twee avonden gratis 
mee te trainen in de sportzaal bij het 
Olympus College in Arnhem-Zuid.

Twee avonden mee-trainen
Elke maandagavond een paar uur-
tjes trainen bij onze volleybalclub 
is niet alleen heerlijk sporten, maar 
ook gezellig. Onder leiding van twee 
professionele trainers, wordt in het 
eerste trainingsuur aandacht besteed 
aan warming-up, ontwikkeling van de 
techniek en spelinzicht. Het tweede 
uur staat garant voor een partijtje 
volleybal, waarbij spelers het in 
gemixt teamverband tegen elkaar 
opnemen.
Arma heeft op het ogenblik ongeveer 
30 leden in de leeftijd van 25 tot 
boven de 60 jaar. Iedereen met een 
beetje gevoel voor volleybal en spel 
- ervaren of onervaren - kan bij ons 
terecht. De beginnende speler krijgt 
de techniek vaak vlot onder de knie 
en maakt al snel vorderingen in het 
spel.

Arma biedt nog meer
Je kunt je ook nog uitleven in onze 
recreatieve midweekcompetitie in 
sporthal Valkenhuizen. Deze is om 
de week op woensdag. Dus 1x per 2 
weken speel je je wedstrijden waarin 
de teams gemixt zijn samengesteld.  
Deze competitie is uiteraard nog 
fanatieker dan de training, omdat op 
vier niveaus tegen andere teams kan 
worden gespeeld, maar plezier staat 
te allen tijde bovenaan!
Naast deze volleybalactiviteiten 
organiseren we zelf ook nog een 
aantal activiteiten. Zo is er jaarlijks 
een proactieve Arma dag, twee maal 
per jaar een gezellig seizoenseinde 
toernooi met een hapje en drankje 
en natuurlijk in het najaar het ARMA 
Herfsttoernooi.

Waar en wanneer 
Wij trainen op de maandagavond van 
19.30 tot 21.30 uur in de sporthal van 
het Olympus College. Het adres is 
Olympus 11, 6832 EL Arnhem.

Bekijk ook een onze website www.
sv-arma.nl en heb je belangstelling 
dan kun je voor informatie contact 

opnemen via arma.volleybal@
gmail.com of 06 53 63 12 13. 
Je bent van harte welkom om 2 
maal vrijblijvend mee te trainen 
en een indruk te krijgen van 
SV-ARMA.

Namens SV Arma,
Charles Michiels
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Wandel naar je werk-dag

Op 2 april wordt voor de vijfde 
keer de Wandel naar je Werk-

dag georganiseerd. Je op een andere 
manier verplaatsen en je bewust 
worden van de voordelen van bewe-
gen, zijn de thema’s van deze dag. 
In 2019 deden 3.534 deelnemers en 
249 organisaties mee en maar liefst 
60 procent liep de volledige woon-
werk-afstand. Ook deze keer wordt 
iedereen weer opgeroepen lopend 
naar het werk te gaan. En kun je niet 
de hele afstand lopen, dan maar een 
gedeelte, want alle stappen tellen 
mee! Misschien loop je zelfs wande-
lend langs de file die er op weg naar 
je werk staat. 

Nodig anderen uit!
Wandelen houdt niet alleen je lijf fit, 
maar ook je brein. Onderzoek heeft 
aangetoond dat lopen de creativiteit 
bevordert, het stressgevoel verlaagt 
en de productiviteit verhoogt. Daar 
zal elke werkgever oren naar hebben. 
Misschien kun jij je collega’s en je 
baas over de streep trekken om mee 
te doen.

Razende reporters gezocht
Wandelnet vindt het heel leuk om te 
laten zien dat er heel veel mensen 
op deze dag naar hun werk lopen. 
Alleen… wij kunnen niet overal 
tegelijkertijd in het land zijn. Daar-
om zijn we op zoek naar ‘razende 
reporters’: deelnemers die het leuk 
vinden om tijdens deze dag op pad te 
gaan en foto’s te maken, een filmpje 
te maken of een verslagje te schrij-
ven over wandelaars en wandelende 
organisaties bij jou in de buurt. Mis-
schien ben jij wel het aanspreekpunt 
voor de regionale pers!

bron: wandelnet.nl

Dit jaar zal de avondvierdaagse in 
Rijkerswoerd plaatsvinden van 

dinsdag 9 tot en met vrijdag 12 juni. 
De afstand is ongeveer 5 km per 
avond en de starttijd is tussen 18.15 
en 18.45 uur. Start- en finish locatie 
is ook dit jaar weer op het Sport en 
Wijkcentrum Rijkerswoerd aan de Pas 
44. De feestelijke intocht op vrijdag-

Avondvierdaagse 2020 in Rijkerswoerd
avond zal dit jaar weer vanaf de 
Korenmaat vertrekken.
Om deze avondvierdaagse weer suc-
cesvol te laten verlopen zijn we weer 
dringend op zoek naar vrijwilligers, 
die ons één of meerdere avonden als 
verkeersregelaar, controleur of in een 
andere functie op de route willen 
helpen.

Voor meer informatie of hiervoor 
aanmelden kunt u contact opnemen 
met Ineke en Peter Plant, e-mail-
adres: peterplant@hetnet.nl of
telefoonnummer: 06 83 21 77 20.

Begin maart en nu al groen...

Lente in 2020...
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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 bloed 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
MAART
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 SinfoniëttA speelt ‘Nulde van Beethoven’ Lucaskerk Elden 15.00 uur
dinsdag 31 Wandel je Fit Hooijmaat 13.30 uur

APRIL
maandag 2 Wandel naar je werk-dag overal
dinsdag 14 Wandel je Fit Hooijmaat 13.30 uur
dinsdag 14 Begin kindertuintjes Stadsboerderij de Korenmaat Korenmaat 15.30 - 16.45 uur
zaterdag 18+19 Focus á Locus Kunstroute Overal in de wijk
zondag 19 Survivalrun Rijkerswoerdse Plassen
maandag 20 Bijeenkomst Bewonersplatform Rijkerswoerd SWR 20.00 - 22.00 uur
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
maandag 27 Koningsdag kleedjesmarkt WCR vanaf 9.00 uur
maandag 27 Koningsdag spelen WCR 11.00 - 15.00 uur
maandag 27 Koningsdag barbecue WCR 15.00 - 19.00 uur
dinsdag 28 Wandel je Fit Hooijmaat 13.30 uur

MEI
donderdag 7 Workshop Klimaat + fijne straat? SWR 20.00 - 22.00 uur
dinsdag 12 Géén Wandel je Fit! 
woensdag 13 Workshop Klimaat + fijne straat? SWR 20.00 - 22.00 uur
maandag 25 Bijeenkomst Bewonersplatform Rijkerswoerd SWR 20.00 - 22.00 uur
dinsdag 26 Wandel je Fit Hooijmaat 13.30 uur
vrijdag 29 Brei- en Haakcafé Hooijmaat 14.00 - 16.00 uur

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

Gezocht: bezorgers voor Het Woerdje!!!
Om er zeker van te zijn dat wijkbewoners het wijkblad 
krijgen, zoeken wij bezorgers voor wijkblad
Het Woerdje. Er wordt een vergoeding voor de
bezorging gegeven, dus zoek je een bijverdienste dicht 
bij huis, geef je dan op als bezorger!

Belangstellenden kunnen zich melden bij de familie Vis, 
tel. 026 327 19 09.
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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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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 in de groene bus bij Jumbo naast schuifdeuren aan de kant van Kruidvat.





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  06 53 42 06 06
Intocht Sint Nicolaas  06 53 42 06 06

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
Dirk de Hek

Medewerkers
Hetty Reebeen, puzzel
Edith Peters, column
Manouk Grootaarts, fotografie

Inleveren kopij
redactiehetwoerdje@live.nl
of de groene bus bij de Jumbo

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. Personen op een ingezonden 
afbeelding geven hiermee toestem-
ming tot plaatsing.
Het wijkblad is een uitgave voor
en door bewoners van de
wijk Rijkerswoerd.

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

Nieuwe locatie 
brievenbus 
wijkvereniging

De wijkvereniging heeft een nieuwe 
locatie gevonden voor de groene

brievenbus: bij de Jumbo direct 
naast de schuifdeuren aan de kant 
van Kruidvat.

Wijkvereniging 
Rijkerswoerd




