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In dit nummer...

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

Niet bij de pakken 
neer

9

De coronacrisis legt ons
beperkingen op, tegelijk bloeien
kleine wijkinitiatieven op.
Speelde u ooit straatbingo?

Beren, beren 
zoeken

17

Honderden beren kijken ons
dezer dagen aan vanaf plekjes achter
ramen.

19

Zorgen voor 
elkaar
Waar kun je terecht met je zorgen,
je vraag om hulp? Hoe kun je je
waardering voor een mantelzorger 
laten blijken?

Een bijzondere tijd

9,11,13,15

Zes medewerkers van Het Woerdje
vertellen elk in een column hoe de 
coronacrisis hun leven beïnvloedt. Er 
zijn zorgen, maar ook momenten van 
plezier. Er is klein leed, maar
ook groot verdriet.

Column
orona
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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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Vogels in Waterrijk

Als hij in maart 
voor de eerste 

keer over je dak 
vliegt, luid ‘tepiét 
tepiét’ zingend, 
weet je dat het 
voorjaar echt 
begonnen is. Of de 
bewoners van de 
blauwe huizen in 
onze wijk ook zo 
blij zijn met zijn 
komst is maar de 
vraag, want de 
scholekster maakt 

40

graag een nest op een plat dak en daar hebben ze er in die buurt veel van. 
Wandelend in Waterrijk ziet iedereen hem in ieder geval graag, met zijn fris-
se verenkleed en de helder gekleurde kaarsrechte snavel, waarmee hij met 
het grootste gemak een mosseltje open hamert.

LV

foto: Rob Zweers

Avondvierdaagse 
afgelast

Helaas heeft ook de wijkvereniging 
Rijkerswoerd voor dit jaar moeten 

besluiten in verband met de corona-
crisis te stoppen met de organisatie 
van de komende avondvierdaagse, 
die van 9 tot en met 12 juni zou 
plaatsvinden. Vanwege de huidige 
maatregelen en onzekere toekomst is 
het voor ons nu niet mogelijk door te 
gaan met de voorbereidingen. Zeker 
omdat er dan ook enkele flinke finan-
ciële investeringen zouden moeten 
gaan plaatsvinden.
 
Van dinsdag 8 tot en met vrijdag 11 
juni 2021 zal de volgende avond-
vierdaagse in Rijkerswoerd worden 
georganiseerd.

Ineke en Peter Plant

Uitstel Focus á Locus

We lagen goed op stoom voor een heel mooie versie van Focus á Locus op 
18 en 19 april. Inmiddels hebt u het wel begrepen: het was onvermij-

delijk deze editie af te gelasten. We hebben wel een nieuw weekend geprikt 
voor de kunstroute: 3 en 4 oktober 2020. Uiteraard onder voorbehoud.

We houden u op de hoogte, zie daarvoor het septembernummer van
Het Woerdje.

Hans Langbroek, Maryam Bashari Rad, Klaarke Schuiringa

Door de aangescherpte maatrege-
len rondom COVID-19 vindt het 

Ruimtekoers Festival niet plaats in 
het geplande Pinksterweekend. Het 
streven is om nu in het weekend 
van 5 en 6 september het festival te 
organiseren en de stadsmakerspro-
gramma’s indien mogelijk vanaf juli 
tot en met het festival in september.

Juist in deze tijd willen we oproepen 
tot gezamenlijkheid. Om vanuit die 
verbinding, met elkaar, nieuwe rich-
tingen te verkennen voor het samen-
leven in de toekomst en de stad. 
Daarom knokken we hard met het 
team, de makers en onze partners 
om het festival in september te orga-
niseren en ook om de cultuurpartici-
patie programma’s in juli en augustus 
in de wijken van Arnhem-Zuid van 
de grond te krijgen. Maar alles zal 
afhangen van de besluiten die de 
komende weken ten aanzien van eve-
nementen zullen worden genomen.
   

Heel veel liefs en blijf gezond,
Team Ruimtekoers

Ruimtekoers 
Festival verplaatst 
naar september

Kinderen knutselen,

Dankzij Rijnstad. Wij hebben de 
afgelopen weken ook in Rijkers-

woerd knutseltasjes gemaakt en 
rondgebracht bij de kinderen die 
thuis zitten. Zo hebben ze thuis, na 
het schoolwerk, iets leuks te doen.                                                                                                                     
In de tasjes zitten bijvoorbeeld pot-
loden, papier, textielstiften om het 
tasje zelf te pimpen, lijm en knutsel-

tips om dingen te maken. Tot 
nu toe hebben we 73 tasjes 
rondgebracht in het gebied. 
De namen en adressen zijn 
van de kinderen die op onze 
activiteiten komen, maar 
worden ook aangeleverd door 
het sociaal wijkteam.

Mascha Kop en
Liesje van Haaren
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dames en heren
knippen

€ 18

Kapsalon Knip it
Alleen op afspraak,

dus geen wach�  jden!

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

Joyce - Platohof 16 - 06 41 69 94 83
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1

2 3
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7

8

9

10 11

12

13

14 15

16

17

Horizontaal
2.   eerste vrouwelijke minister van Nederland
4.   creatieve wijk in Arnhem
10. park tussen Arnhem en Nijmegen
12. seizoen
13. Nederlands minister-president
      van 1948 tot 1958
15. Stadsregio Arnhem Nijmegen [afkorting]
16. drasland
17.  achteraf

Verticaal
1.  sport              3.  watergang
4.  musical
5.  plaats in Gelderland
6.  vervoermiddel
7.  rivier
8.  bosgebied tussen Arnhem en Huissen
9.  stadion
11. ontwerper van atelierwoning GroenRood
      in Rijkerswoerd
14. kledingstuk

Vul aan de hand van de omschrijving de antwoorden in. De letters in de gemarkeerde vakken 
vormen achter elkaar gezet de oplossing van deze puzzel.

Voor de oplossing en prijswinnaar van nummer 2 zie pagina 9.
Veel succes, Hetty
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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
1,5 meter

Dat 1 meter bijzonder 
is blijkt wel uit het feit dat het, 

gemaakt van diverse materialen, 
op diverse locaties wordt bewaard. 
Afstand bewaren… fysiek. Ik ben 
benieuwd wanneer ze een staaf van 
anderhalve meter gaan bewaren. 
Die afstand heeft met afstand aan 
populariteit gewonnen de laatste 
tijd.

Dat wil zeggen, als afstand. Niet 
omdat we er zo blij mee waren. In 
de rij bij de kassa viel ineens op 
hoe dicht we normaal bij elkaar 
stonden. Maar ook bij de kapper, 
of beter, juist niet bij de kapper 
merkten we ineens wat anderhalve 
meter betekent. En als je even de 
hand wilde schudden… dat werd een 
elleboogje. De invloed van ander-
halve meter valt niet uit te vlakken.

Scholen die dicht zijn gegaan, men-
sen die thuis moesten gaan werken, 
zolders / bergingen / tuinen die zijn 
opgeruimd, begrafenissen met veel 
minder aanwezigen. Maar ook: geen 
feestjes… Een enorme ruk aan de 
sociale handrem, een verandering in 
het leeftempo voor velen van heb ik 
jou daar.

Met het verschijnen van dit Woerd-
je, zo vermoed ik terwijl ik deze 
column schrijf, zal er licht zijn aan 
het eind van de tunnel. Nee, niet 
dat van een aankomende trein, 
maar van het afzwakken van maat-
regelen met zicht op het einde van 
de crisis.

We moeten weer leren sociaal te 
zijn, dat er meer mensen op straat 
en in de winkel zijn. Dat ze geluid 
maken, dat er geleefd wordt. Laten 
we dat, als die anderhalve meter 
voorbij is, vieren. Bewust leven!

Patrick

Oplossing
Op de vorige puzzel zijn 28 inzendingen binnengekomen waarvan 28 goed.

De juiste oplossing van de puzzel in het woerdje nummer 2 is:
LENTE  ALLES IS NAAR DE KNOPPEN 

De winnaar is mevr. S. van de Kamp, Duke Ellingtonstraat.

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.

Inleveren
U kunt de oplossing van de puzzel uiterlijk VRIJDAG 5 JUNI inleveren in de 

groene bus van de wijkvereniging bij de Jumbo direct naast de schuif-
deuren 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. Vishandel Heeren 
van de Zee heeft een bon ter waarde van € 20 geschonken. Bij 50 of meer 
goede inzendingen worden twee bonnen ter beschikking gesteld.

Straatbingo

Bewoners van de Mr. P.J. Oudsingel 
troffen elkaar op veilige afstanden 

tijdens een heuse straatbingo. De 
straat, die de laatste tijd zo stil was 
geworden, werd voor één middag 
weer bevolkt door buurtbewoners en 
-bewonertjes. Gezeten op hun stoep-
je of leunend tegen geparkeerde 
auto’s luisterden zij in spanning naar 
het voorlezen van de getallen. Ieder-
een ging daarna tevreden naar huis, 
sommigen met prachtige prijzen!

LV
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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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Column
Thuiswerkdag

Begin april, 23 gra-
den, vandaag heb ik mijn eerste 

thuiswerkdag gepland. Het begint 
met een videomeeting via Zoom, 
of eigenlijk met veel gepruts om 
ingelogd te raken, verstaanbaar 
te blijven en etherdiscipline op te 
brengen! Daarna heb ik mijn thuis-
werkdag voortgezet op de bovenver-
dieping, de douche schoon gemaakt, 
de stofzuiger onder de bedden door, 
heerlijk!
Ik had gelezen dat je ook pauzes 
moet inlassen, dus lekker buiten in 
de zon met een kopje koffie. Daar 
kregen we een klein cadeautje, 
Agnes en Francisca kwamen langs. 
Ze wonen bij ’s Koonings Jagt en 
liepen een rondje met begelei-
ding. Agnes glipte het hek binnen 
en kroop lekker tegen me aan. De 
begeleider stond er een beetje 
schutterig bij te kijken, tja 1,5 
meter afstand, hoe leg je dat uit. 
Agnes zat gebeiteld daar naast mij 
op de bank. Ze wilde wel de kippen 
voeren en Monika vertelde dat ze 
daar ook ervaring mee had, dus 
samen strooiden we een bakje voer 
leeg. Agnes maakte geluiden, maar 
was moeilijk verstaanbaar, toch 
meende ik iets te herkennen en 
zong ik voorzichtig met haar mee. 
Boer wat zeg je van mijn kippen? 
Ja, dat was het, Boer wat zeg je 
van mijn haan? (Die we helaas niet 
meer mogen houden in de buurt). 
Agnes stond te dansen op de mooie 
veren, of staat jou de kleur niet 
aan? Francisca zong vrolijk en 
duidelijk mee en zo hadden we een 
gezellig koortje op deze zonnige 
woensdag.  Zuster Agnes en zuster 
Francisca, dacht ik, ze konden zo 
uit een religieuze orde gestapt zijn 
om even onze dag te kleuren en zin 
te geven aan ons bestaan. Zo wil je 
iedere dag wel thuis werken!

Buurvrouw Edith

FysioDynamiek laat ouderen bewegen

Op hun eigen balkon! Mede-
werkers van de fysiothera-

piepraktijk FysioDynamiek doen 
op dinsdag en donderdag och-
tendgymnastiek met de bewo-
ners van de ouderenflat aan het 
Cabaret. Een soort ‘Nederland 
in Beweging’, maar dan met de 
deelnemers op hun balkons en 
de drie professionele bewegers 
(Wanneke de Boer, Betty van 
Vulpen en Tom Tjooitink) bene-
den bij de flat, met opzwepende 
en bonkende muziek en met één 
van hen als Olga Commandeur 
achter de microfoon.

‘Heerlijk dat we de dag nu 
met ochtendgymnastiek kun-
nen beginnen op ons eigen 
balkon’, aldus een van de 
ouderen.

Gevraagd redacteur voor Het Woerdje

De redactie van Het Woerdje is 
op zoek naar nieuwe redacteuren. 

Vind je het leuk ingezonden stukken 
te redigeren? De redacteur her-
schrijft en kort zo nodig de kopij in.
Hij is aanwezig op de redactiebijeen-
komsten, waarvan er twee per uitga-
ve zijn, in totaal 14 bijeenkomsten 

per jaar.
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 
bij redactiehetwoerdje@live.nl.
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Column
Niets?

Er verandert niets. 
Mijn leven draait 

gewoon door op hetzelfde ritme. We 
zagen elkaar niet dagelijks, kwamen 
al jaren niet meer met regelmaat 
bij elkaar over de vloer. Vorig jaar 
zag ik je voor het laatst, ouder, 
brozer, dover, blinder dan ik me 
herinnerde van de vorige keer. Toen 
zwaaide ik je uit vanaf de kade. Een 
tripje met de zonnebloem samen 
met jouw Ria met wie je deze 
week vier-en-vijftig jaar getrouwd 
was. Ik wachtte jullie toen op, op 
het schip. Daar kwam je, stapje 
voor stapje, onzeker door je blind-
heid. Het ontroerde mij en maakte 
bedroefd. We dronken samen koffie 
en toen ik vertrok, vertrokken jullie 
richting Duitsland. Ik keek nog even 
om en zag je zitten aan een tafel-
tje. Je zat daar zo eenzaam in je 
eigen cocon op een vreemde plek. 
Ik kon niet eens naar je zwaaien, 
want je zag me toch niet.
Vorig jaar kwamen we bij je op 
bezoek in het verzorgingstehuis. Jij, 
altijd sterk, stoer, sportief, zat daar 
afhankelijk te zijn. Maar je reageer-
de vrolijk, als altijd, bijna oppor-
tunistisch optimistisch toen ik me 
hard schreeuwend bij je voegde. Je 
zei die woorden, die je eerder, toen 
je nog zelf kon telefoneren, altijd 
tegen me zei. Ik zei die woorden 
waarmee ik steevast antwoordde. 
Er verandert niets omdat er eigen-
lijk te weinig gebeurde de laatste 
jaren. Te druk, te veel verplichtin-
gen, tijd zat, later spreken we af. 
Maar later is ingehaald door een 
virus dat Corona heet.
Er verandert niets. Maar waarom 
voel ik me dan vandaag een beetje 
geamputeerd. Als er niets veran-
dert, waarom voel ik me dan zo 
lamgeslagen. Ik zeg de woorden 
maar krijg geen antwoord meer. 
Dan schrijf ik ze maar op, om ze 
voor eeuwig te herhalen: ‘Dag grote 
broer.’ Dan antwoord jij in mijn 
hoofd: ‘Dag kleine zus’.

Nienke 

Vogels in Waterrijk

We kennen hem vooral van zijn 
zangvlucht: op fladderende 

vleugels klimt hij steeds verder 
omhoog, terwijl hij een eindelo-
ze aaneenschakeling van rollende, 
fluitende en tsjirpende tonen voort-
brengt. Tot hij uiteindelijk, stilhan-
gend op 50, 100 of zelfs 150 meter 
hoogte, nauwelijks nog door ons is te 
zien. Toch leeft de leeuwerik vooral 
op de grond en jonge vogels verlaten 
het nest, waarvoor de ouders meestal een polletje gras hebben uitgekozen, 
zelfs voordat ze vliegvlug zijn.

LV

41

foto: Rob Zweers

Stadslandbouw en coronavirus

De coronacrisis heeft ons doen 
besluiten het vrijwilligerswerk aan 

de Mooieweg drastisch in te perken. 
Geen grote groepen meer op het 
terrein, maar kleine groepjes van 
maximaal 6 vrijwilligers die de nood-
zakelijke werkzaamheden uitvoeren, 
op minimaal 1,5 meter afstand van 
elkaar. Maar we willen ook dit jaar  
graag groenten leveren aan de Voed-
selbank en vrijwilligers de kans geven  
op het land te werken. Daarom 
werken we door, maar de veiligheid 
en de gezondheid van vrijwilligers 
en iedereen in hun omgeving staan 
uiteraard voorop.

Hygiëneregels
We werken volgens de hygiëneregels 
van het RIVM (1,5 meter afstand, 
handen wassen et cetera), aange-
vuld met regels specifiek voor de 
Stadslandbouw; zoals eigen eten en 
drinken meenemen en eigen hand-
schoenen gebruiken. We werken 
in kleinere groepjes, maar wel op 
meerdere momenten. Als je voorbij 
loopt of fietst kun je dus regelmatig 
mensen aan het werk zien op ons 
land. Inmiddels hebben we deze 
werkwijze geëvalueerd en geconclu-
deerd dat dit goed loopt. Meer over 
onze corona-maatregelen leest u op 
onze website. Heeft u vragen? Mail 
ons gerust!

Anders werken
Vrijwilliger Wim Palstra vertelt hoe 
hij het ervaart om als vrijwilliger te 
werken in coronatijd:
‘Ik coördineer samen met collega 
Ludwien een groepje van 4 vrij-
willigers op de  dinsdagochtend. 
Misschien komt daar binnenkort nog 
een vijfde of zesde vrijwilliger bij, 
maar voor mij is dat echt het maxi-

mum om geen risico te lopen. Met 
kleinere groepjes houd je makke-
lijker afstand tot elkaar en heb je 
overzicht. Tijdens de pauzes zitten 
we meestal buiten en ver van elkaar 
af. Niet zo gezellig, maar wel veilig. 
Op een flip-over in de keet staat het 
werk dat gedaan moet worden. Wij 
strepen aan het eind van de ochtend 
af wat we gedaan hebben, zodat voor 
de volgende groep duidelijk is wat zij 
kunnen doen. En op een ander bord 
schrijven we bij wat er in de betref-
fende vakken gezaaid en geplant is. 
Onze algemeen coördinatoren Hubert 
en Tom werken het overzicht weke-
lijks bij. Dat loopt aardig goed tot nu 
toe. Voor veel vrijwilligers, ook voor 
mij, geldt dat het fijn is dat het wer-
ken op de Stadslandbouw doorgaat. 
Je bent in de buitenlucht en geeft 
jouw bijdrage aan het geheel.’

Activiteiten
Veel van onze activiteiten gaan de 
komende tijd niet door vanwege de 
coronacrisis. Zoals onze geplande 
open dag en de verkoop van kiem-
plantjes. Je kunt ons terrein nog wel 
bezoeken als het hek open staat. Bij-
voorbeeld om de schapen te bekijken 
bij onze buren van Dutchmoors. Houd 
je dan wel aan de 1,5 meter afstand 
en overige corona-richtlijnen.

www.stadslandbouwmooieweg.nl
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Column
Digitale
kennismaking

In Het Woerdje las ik 
de oproep voor een redacteur. Dat 

leek mij heel leuk en ik meldde mij 
aan. En nu maak ik deel uit van het 
redactieteam. Ik hoorde wel vaker 
bij een team. Zoals bij een werkge-
ver of sportvereniging. Altijd kende 
ik mijn mede-teamleden persoonlijk 
en soms ontstonden er zelfs vriend-
schappen.

Hoe anders ging het deze keer, toen 
ik lid werd van de redactie van Het 
Woerdje. De Corona beperkt ons in 
de sociale contacten. Het schudden 
van handen is iets dat we al ont-
wend zijn. Een persoonlijke kennis-
making met het team is er daarom 
nog niet geweest. En tóch heb ik al 
een bijdrage, zij het bescheiden, 
kunnen leveren aan de uitgave die u 
nu leest.

Door de digitale contacten die wij 
onderling hebben, zie ik een actief 
en betrokken redactieteam. Op 
e-mails met vragen of verzoeken 
wordt snel gereageerd. De ideeën 
worden opgepakt en verrijkt. Posi-
tieve ervaringen die voelen als de 
digitale variant van het warme bad.

Ondanks mijn zeer recente toetre-
den, heb ik tóch mijn eerste wake-
up-call al gehad. Toen ik mij per 
e-mail aanmeldde noemde ik mijn 
ergernis over taalfouten in columns, 
vlogs en artikelen. Die ergernis leek 
mij een pré voor een redacteur. 
Teksten redigeren is immers één 
van de taken. Groot was mijn schrik 
toen bleek dat deze opmerking 
werd geïnterpreteerd als kritiek op 
de schrijvers van artikelen in Het 
Woerdje. Dit maakte eens temeer 
duidelijk dat het razend moeilijk is 
om zodanig schriftelijk te formule-
ren dat de lezer het begrijpt zoals 
het door de schrijver is bedoeld.

Misverstanden als deze zullen vast 
minder voorkomen na de persoon-
lijke kennismaking met de andere 
redactieleden. Ik hoop hen gauw de 
hand te mogen schudden.
 

Arwin Kortleever

Column
Berenjacht… 
een column voor
de kinderen

Er zijn heel wat mooie 
beertjes gespot en ook foto’s 

gestuurd naar het Woerdje. Dat 
hebben jullie goed gedaan! Als 
iemand nog zo’n speurtocht weet. 
Geef het dan door aan de redactie.

Knuffelberen
Lang geleden werkte ik bij een 
adviesbureau. Ik schilderde in 
die tijd met aquarel en wilde het 
onderwerp beren schilderen. Niet 
zomaar beren, maar echte knuf-
felberen van de mannen die daar 
werkten. Dat waren er wel 20. 
Mannen dan. Hoeveel denk je dat 
de oogst beren was? Nog geen 3! 
Het was voor deze mannen ook 
niet makkelijk om een knuffel te 
laten zien uit hun kindertijd. Een 
beer met afgesabbelde oren en 
uitgepeuterde ogen. En zo lekker 
ruikend. Nu zijn er veel meer papa’s 
die dat wel zouden doen. Tussen de 
gespotte beren zitten ook knuffels 
van papa’s…  en mama’s en ook van 
jou. Die moeten terug naar bed. In 
deze tijd wil bijna iedereen wel een 
knuffel in bed. Dus kinderen, leg de 
knuffel van jouw papa of mama of 
jouw eigen knuffel maar bij dege-
ne die  dat hard nodig heeft… en 
misschien ben je dat zelf wel. Echte 
beren zijn nu uit hun winterslaap en 
hebben vaak al kleintjes. Misschien 
wel in een dierentuin. Maar daar 
mogen wij nu niet komen. Eigenlijk 
moeten wij allemaal in een soort 
winterslaap. Als we dan wakker 
worden is alles weer goed. Helaas 
kan dat niet.

De Grote Beer
Als het avond wordt en een heldere 
hemel, kun je de Grote Beer zien. 
Dat is een sterrenbeeld dat zo heet. 
Jouw papa of mama kan dat wel 
aanwijzen. Hij lijkt op een steel-
pan. En als jullie dan toch kijken; al 
heel lang staat Venus te schitteren. 
Je kunt haar niet missen. Ze staat 
te stralen aan de hemel. Venus is 
de planeet van de liefde. Nu –met 
het virus- hebben we heel veel 
liefde nodig, en geduld, en rekening 
houden met elkaar. Dat moeten we 
volhouden.                               ED

Column
Liedje van 
verlangen

Begin maart was de 
laatste koorrepetitie. Ik was net 

jarig geweest, werd toegezongen en 
mocht zelf een lied kiezen dat we 
samen zongen als afsluiting van de 
avond. Ik koos een lied met mooie 
harmonieën, dat het mooiste naar 
boven bracht in onze stemmen.

Hoewel de repetities daarna wer-
den afgelast, konden we al snel 
vanuit onze huizen via de zoom-app 
elkaars gezichten weer zien en met 
elkaar praten. Een fijne ervaring, 
maar al snel voelde ik me ook wat 
treurig: het waren maar beelden op 
een glazen schermpje die ik zag. Er 
was geen koor, geen muziek.
Samen zingen via zoom bleek niet 
te kunnen door vertraging in de 
geluidsoverdracht.

Onze dirigent vond een oplossing: 
alle koorleden kregen de opdracht 
thuis hetzelfde lied te zingen en op 
te nemen, waarna hij de opnamen 
tot een geheel zou mengen.

En zo stond ik op een middag in 
onze werkkamer het whiteboard aan 
de muur toe te zingen, waarop in 
rode jubelletters nog te lezen viel 
dat er een familiedag! aankwam en 
een straatfeest! Vooruitzichten uit 
een vorig leven. De dirigent ging 
aan het werk met alle naar hem 
opgestuurde thuisgezangen. Het 
koorlied dat het resultaat was, ver-
raste door de helderheid en frisheid 
van de stemmen. Ik hoorde krach-
tige stemmen, verlangend om weer 
echt samen te zingen.

Er kwam een herinnering in mij 
boven van lang geleden. Ik lag in 
mijn tentje als enige kampeerder 
op een natuurkampeerterrein in de 
Noordoostpolder. Het was vroeg in 
het voorjaar, begin april, denk ik. 
Nog voordat de nacht echt voorbij 
was, begonnen vogels te zingen. 
Het tentdoek hield nauwelijks 
geluid tegen en in korte tijd werd 
mijn tentje en, zo leek het, de hele 
wereld gevuld met vogelzang. Elke 
vogel zong voor zich, samen vorm-
den ze een koor dat vervuld was van 
verlangen naar een nieuwe morgen.

LV
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Beren,      beren tellen  
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Voor Elkaar
in Arnhem

Vanwege het coronavirus kunnen 
we het beste uit elkaars buurt 

blijven. En kun je beter binnenblij-
ven als je tot een kwetsbare risico-
groep behoort. Zo gaan we versprei-
ding tegen. Maar hoe kom je dan aan 
je boodschappen? En hoe ga je naar 
een belangrijke afspraak? Is er nog 
wel iemand waar je je verhaal aan 
kwijt kan?

Juist nu, in onzekere tijden, is voor 
de oudere en/of kwetsbare Arnhem-
mer sociaal contact en praktische 
hulp belangrijk. Het idee dat de 
buitenwereld er nog voor je is en 
dat je kan bellen voor hulp of een 
luisterend oor, zorgt dat je je minder 
alleen voelt.

Daarom slaan de Arnhemse organi-
saties voor sociaal werk de handen 
ineen. Er is een centraal Arnhems 
telefoonnummer voor praktische 
hulpvragen en contactverzoeken. Wij 
zorgen dat je vraag in jouw buurt 
terecht komt. We zijn breikbaar op
026 312 77 02, maandag t/m vrijdag 
van 10.00 – 16.00 uur, of mail ons via 
info@voorelkaarinarnhem.nl.

Voor Elkaar in Arnhem is een initiatief 
van MVT Arnhem, Rijnstad, SWOA en 
Gemeente Arnhem. Meer informatie?
www.voorelkaarinarnhem.nl.

Sociaal raadslieden werken door

De Sociaal Raadslieden van Rijnstad 
zijn ‘gewoon’ aan het werk in 

deze tijden van corona. Maar wel op 
een andere manier. We hebben geen 
direct contact met inwoners. U kunt 
ons wel bellen of e-mailen met uw 
vragen.
Sociaal Raadslieden kunnen je helpen 
met vragen over o.a. werk, uitkerin-

gen, belastingen, toeslagen, abonne-
menten, financiën, uitleg papieren.
Wij zijn bereikbaar op 026 312 79 99 
van maandag t/m vrijdag van 9.00 
-11.00 uur en van 13.00-15.00 uur. 
Of mail de Sociaal Raadslieden via de 
link op www.rijnstad.nl/hulponline 
(maandag t/m vrijdag binnen 24 uur 
antwoord).

Wordt er onbetaald voor je gezorgd?
Dat verdient een compliment!

Woon je in Arnhem en zorgt 
iemand onbetaald voor jou? 

Bedank diegene dan met een mantel-
zorgcompliment. Je kunt kiezen uit 
een cadeaukaart of een geldbedrag.
Het mantelzorgcompliment is (gratis) 
aan te vragen t/m 31 december dit 
jaar. Je kunt dit online doen via een 
digitaal formulier dat te vinden is op 
www.arnhem.nl/mantelzorgcompli-
ment of je belt met de Stichting Man-
telzorg en Vrijwillige Thuishulp (MVT) 
Arnhem  026 370 78 55, op maandag 
en dinsdag tussen 9 en 16 uur en 
op woensdag tussen 9 en 12 uur. Zij 
helpen je graag verder.

Klein Mantelzorgcompliment
Voor jonge mantelzorgers die 
opgroeien met zorg in hun gezin is 
het kleine Mantelzorgcompliment 
beschikbaar: een ‘Dit is PAS Arnhem-
card’ ter waarde van 50 euro. Moge-
lijk verrichten jongeren ondersteu-
nende activiteiten binnen het gezin, 
missen ze zorg en aandacht door de 
mantelzorgsituatie of maken ze zich 

zorgen om hun situatie. Allemaal 
zaken die horen bij jonge mantelzor-
gers.
Het Klein Mantelzorgcompliment kan 
worden aangevraagd bij MVT door 
een mail te sturen naar info@mvtarn-
hem.nl. Jongeren kunnen zich ook 
zelf melden. Naam, leeftijd, adresge-
gevens en telefoonnummer zijn dan 
nodig, naast een korte omschrijving 
van de mantelzorgsituatie.
Op de site ditispasarnhem.nl kun 
je zien bij welke Arnhemse onder-
nemers de Dit is PAS Arnhem-card 
verzilverd kan worden voor een mooi 
boek of iets lekkers te eten of te 
drinken, of straks een leuk dagje 
uit. Ook kan hier het saldo gecheckt 
worden.

Hannie Massen
Adviseur Informele Zorg bij

Mantelzorg Vrijwillige Thuishulp

Fleur en kleur in de straat

Vanwege de grauwe uitstraling in onze straten hebben wij als 
Bewonerscommissie van de John Lennonstraat een subsidie aan-

gevraagd bij het Platform Rijkerswoerd voor hanging baskets in de 
Dr. Willem Dreessingel en de John Lennonstraat.

De subsidie is goedgekeurd met de afspraak dat de buurtbewoners 
zelf de planten verzorgen en water geven. Door wat rond te vragen 
waren er al snel buurtbewoners enthousiast die dat op zich wilde 
nemen. 13 maart zijn de hanging baskets geplaats door de Gemeen-
te aan 4 lantaarnpalen waar nu mooie violen in zitten. Wij zijn er 
blij mee!

Bewonerscommissie
John Lennonstraat
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Rijkerswoerders meten onze luchtkwaliteit

Sinds een paar maanden hangen
 er op verschillende plekken 

in Rijkerswoerd bij mensen thuis 
metertjes om de luchtkwaliteit 
permanent te meten. En niet alleen 
in Rijkerswoerd, maar op veel meer 
plekken in Arnhem. Daarmee wordt 
een gedetailleerder beeld gekregen 
van de kwaliteit van de lucht die wij 
inademen.

Burgermeetnet
Op 20 februari 2020 heeft Arnhems
Peil in samenwerking met de Gelder-
se Natuur & Milieu Federatie (GNMF), 
het RIVM, de GGD en de gemeente 
Arnhem de Kick-Off van het Arnhem-
se Burgermeetnet Luchtkwaliteit 
gepresenteerd aan een groep belang-
stellenden. Zij kregen uitleg over het 
meten van de luchtkwaliteit en de 
wijze waarop zij kunnen deelnemen 
aan het burgermeetnet in Arnhem.

Fijnstofmetertjes
Meer dan 250 Arnhemmers hebben 
zich aangemeld voor het Arnhemse 
LuchtData Burgermeetnet Project om 
gezamenlijk Arnhem op de fijnstof-
kaart te zetten. Tijdens vier Arnhem-
se LuchtData workshops zijn er zo’n 
100 fijnstofmeters in elkaar gezet. Na 
plaatsing krijgt het Arnhemse Bur-
germeetnet al aardig vorm. Halver-
wege 2020 wil 
Arnhems Peil 
de open-data 
van de Coper-
nicus- en 
Troponi-sa-
telieten van 
het KNMI gaan 
gebruiken om 
het plaatje 
van de lucht-

vervuiling in Arnhem en 
omgeving te combineren 
met de fijnstofsensoren 
op de grond. Door de 
gegevens te combineren 
tot een completer plaat-
je komt nog gedetail-
leerder naar voren waar 
de vervuiling in de stad 
ontstaat en wat er uit 
de omgeving komt aan-
waaien. Van snelwegen, 
biomassacentrales of 
openhaarden.

Toetsing
De gegevens die wor-
den verzameld, worden 
doorgesluisd naar het Rijksinstituut 
voor Volksgezondheid en Milieuhy-
giëne (RIVM). Zij gebruiken de data 
om hun eigen metingen te toetsen. 
De lokale metingen die in Arnhem 
worden gedaan, zijn overigens ook 
al op de website van Arnhems Peil te 
bekijken. 

Fijn stof
De geplaatste meters meten met 
name fijnstof. Weten hoeveel fijnstof 
in de lucht zit is belangrijk omdat dit 
soort luchtverontreiniging effecten 
kan hebben op onze gezondheid. Het 
streven is vermindering van deze  
concentraties. Kinderen, ouderen en 
mensen met luchtwegproblemen of 
astma zijn daar zeer bij gebaat. 

Burgerwetenschap
Het verzamelen van veel meetgege-
vens door het inschakelen van bewo-
ners gebeurt op steeds meer weten-
schapsgebieden. Burgerwetenschap 
of Citizen Science wordt dat ook al 
wel genoemd. Op deze manier wor-

den er veel meer 
gegevens verzameld 
dan professionals 
zelf zouden kunnen 
en ontstaat er meer 
belangstelling van-
uit het publiek voor 
de wetenschap. De 
nationale tuinvogel-
telling is zo’n activi-
teit die veel mensen 
wel kennen, maar 
ook Waarneming.
nl is gebaseerd op 
de waarnemingen 
van al die mensen 
die vogels spotten. 
Je kunt ook sterren 

ontdekken, speuren naar grafheu-
vels of stikstof snuffelen op de fiets, 
zoals in verschillende plaatsen rond 
Utrecht.

Meetresultaten
Op de site van Arnhems Peil en van 
het RIVM zijn de metingen continu 
te volgen. Op het ene meetpunt is 
de meetgrafiek vrij rustig rond de 20 
microgram fijn stof PM10 per kubieke 
meter lucht, met af en toe een piek 
naar 350 microgram per m3. Op een 
ander meetpunt dichter bij de A325 
varieert de concentratie van fijn stof 
in de lucht veel meer. Voor PM10 is 
er een jaargemiddelde grenswaarde 
van 40 µg/m3 die niet mag worden 
overschreden en er is een etmaalge-
middelde grenswaarde van 50 µg/m3 
die niet meer dan 35 keer per jaar 
mag worden overschreden. U kunt de 
resultaten zelf bekijken op de site 
van Arnhems Peil of de site van het 
RIVM & ODRA: https://samenmeten.
rivm.nl/dataportaal/.

Josan Tielen
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Verse groenten uit Rijkerswoerd

Sinds 2 jaar telen wij, Adam en 
Jeannette, op onze tuinderij de 

Mijmering op een zo natuurlijk moge-
lijke wijze groenten en kruiden. We 
doen dit voor groente-abonnementen 
en restaurants in Arnhem. We heb-
ben onze tuinderij aan de Mooieweg 
17. Dit is hetzelfde terrein waar ook 
Stadslandbouw Mooieweg, de Zorg-
tuin en Dutchmoors zitten. De tuin-
derij is door haar kleinschaligheid en 
ligging midden in de wijk, een kleine 
oase voor de stad. 

Met de Mijmering willen we op een 
natuurlijke manier (h)eerlijk voed-
sel verbouwen dat lichaam en geest 
voedt. We doen dit door met de 
natuur samen te werken. Daarom 
gebruiken we ook geen bestrijdings-
middelen of kunstmest. Alles kan 
in hun eigen tempo groeien, en dat 
proef je. 

De plantjes op de tuinderij kweken 
we allemaal zelf op uit biologisch 
zaad, in biologische compost. Ook 
zorgen we ervoor dat er altijd veel 
bloemen in bloei staan. De bijtjes 
zijn daar heel blij mee! We heb-
ben op en rond het land een grote 
verscheidenheid aan schuilplekken 
voor vogels, egels en torretjes. En 

het spitten en frezen ‘laten’ we doen 
door de wormen, schimmels en bac-
teriën in de bodem.  

We telen bekende gewassen zoals 
worteltjes, tomaten, sla en courget-
tes, maar ook minder bekende zoals 
de vergeten groente snijbiet en Azi-
atische lekkernijen als choi sum en 
mizuna. Deze lokaal geteelde groen-
ten, knapperige salades en heerlijk 
geurende kruiden komen terecht in 
de tassen van onze wekelijkse groen-
te abonnementen of leveren we aan 
restaurants in Arnhem. 

Wil je meer weten over onze tuin-
derij of inschrijven voor een (proef)
abonnement? Kijk dan op onze web-
site www.demijmering.nl of www.
instagram.com/demijmering.

Adam & Jeannette

Nieuwe spoorbrug 
Hoge Noot

Net ten westen van de Rijkers-
woerdse Plassen wordt in april 

en mei 2020 de laatste hand gelegd 
aan een fiets- en wandelbrug over de 
spoorlijn Arnhem-Elst. Wandelaars 
en fietsers kunnen sinds 24 april  
via deze brug over het spoor vanaf 
Het Waterrijk naar De Park, in Park 
Lingezegen. Op de pagina parklin-
gezegen.nl/spoorbrug/ kun je het 
laatste nieuws, een impressiefilmpje 
en webcambeelden van de bouw van 
de spoorbrug vinden. 

Hoge Noot
De brug slingert zich hoog over de 
spoorlijn, met een hellingspercen-
tage van 5%, over de bovenleiding, 
naar de andere kant van de Noten-
bomenlaan. Vandaar dat de Overbe-
tuwse straatnamencommissie uit alle 
suggesties de naam ‘Hoge Noot’ als 
naam voor de fietsbrug heeft uitver-
kozen.

Bijzonder ontwerp
Architectenbureau Korth Tielens 
heeft de brug ontworpen. Dit bureau 
heeft ook elders in het land verschil-
lende bijzondere bruggen ontworpen. 
Bij het ontwerp moesten ze rekening 
houden met de toegangswegen tot 
de aanliggende gebouwen, de hoogte 

van de bovenleiding, het zicht door 
de eeuwenoude notenbomenlaan en 
het hellingspercentage dat fietsers 
redelijkerwijs nog aan kunnen. De 
brug is uitgevoerd in dezelfde kleur-
stelling als alle palen en banken in 
Park Lingezegen, met een roestbrui-
ne kleur en een LZ-gravering aan 
begin en eind.

Barrière geslecht
Met deze brug is er weer een barrière 
weggenomen tussen de verschillen-
de delen van Park Lingezegen. De 
brug ligt in het verlengde van de 
Notenlaan in Elst, die vanaf deelge-
bied De Park naar het oosten loopt. 
Wandelaars en fietsers hoeven dan 
geen omweg meer te maken via de 

1e Weteringsewal, maar kunnen daar 
het spoor tussen Arnhem en Nijme-
gen oversteken. Aan de andere kant 
van het spoor loopt de Notenlaan 
verder door. Er komt ook een veilige 
oversteekplaats voor wandelaars en 
fietsers over de Rijksweg-Noord.

Notenbomenlaan
De notenlaan in ‘De Park’ biedt altijd 
een mooie wandeling, voor iedereen. 
Enkele eeuwen geleden bewogen 
zich door deze laan uitsluitend de 
bewoners en bezoekers van kasteel 
De Parck. Aan het einde van de lange 
laan zagen ze het kasteel opdoemen, 
van de zijkant gezien. Dat zicht is 
ons niet meer gegund. In 1819 is het 
vervallen gebouw afgebroken. Het 
enige dat er nu nog aan herinnert is 
de notenlaan. En de naam van dit 
deel van Park Lingezegen: ’De Park’.

Bronnen: website Park Lingezegen en 
website ProRail

Josan Tielen
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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
Arwin Kortleever

Medewerkers
Hetty Reebeen, puzzel
Patrick van Hoof, column

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. 

Wijkvereniging 
Rijkerswoerd

Gezocht: 
bezorgers voor 
Het Woerdje!

Om er zeker van te zijn 
dat wijkbewoners het 

wijkblad krijgen, zoeken 
wij bezorgers voor wijk-
blad 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.




