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www.bdto.nl

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

De eerste locaties in ons project 
‘Vergroenen Rijkerswoerd / 

Rijkerswoerd Klimaatbestendig’ zijn 
aangepakt. Onder het motto
‘stenen eruit, groen erin’ gingen onze 
vrijwilligers in kleine groepjes en op 
gepaste afstand op 13 en 14 maart 
en op 3 en 4 april aan de slag. Want 
vergroenen blijft belangrijk voor een 
gezonde wijk, ook in deze coronatijd! 

Groener en aantrekkelijker
Meer groen in de wijk Rijkerswoerd. 
Dat was het doel van de Stadsland-
bouw in het kader van NLdoet op 13 
en 14 maart. Maar NLdoet ging niet 
door, want op de donderdag ervoor 
waren de eerste maatregelen van 
regeringswege afgekondigd vanwege 
het om zich heen grijpende corona-
virus. Er was toen nog geen sprake 
van 1,5 meter afstand houden. Met 
vrijwilligers van de Stadslandbouw is 
de klus toen opgepakt. Al betekende 
dat wel dat minder buurtbewoners 
bij de vergroening betrokken zouden 
worden.

Het ‘mooiste tuintje’:
Count Basiehof
En zo werd vrijdag 1 maart begon-
nen om een eerste pilot aan de 
Count Basiehof te realiseren. Een 
paar honderd klinkers (‘stenen eruit, 
groen erin’) en het nodige zand werd 
verwijderd op een plek waar eerst 

een brede stoep was. 
Zaterdag 14 maart 
kregen lavendel, 
duizendblad, zwarte 
toorts, aardbeien, 
rode bes en krui-
den als oregano en 
bieslook, samen met 
nog 25 andere plan-
ten een plek in het, 
met zwarte grond en 
compost verrijkte, 
perkje. In het midden 
werden een peren-, 
vijgen- en appel-
boompje geplant.
Toen de zon eenmaal 
volop scheen volgde 
om 11.00 uur een 
feestelijk moment: 
het ‘mooiste tuintje’ 
van Rijkerswoerd 
werd door de voorzit-
ter van de Stadsland-
bouw, Lea Manders, 
overgedragen aan een naaste bewo-
ner en vrijwilliger: Patricia Tinnen-

broek. Zij zal voortaan 
zorg dragen voor goed 
onderhoud. Het begin is 
er in deze wijk, maar het 
wordt zeker voortgezet! 
Een paar weken later was 
het al zover.

Vergroening
George Marshallstraat
Dat klinkt misschien 
wat vreemd, want de 
plek waar dit plaatsvond 
was grotendeels al een 
groen grasveld. Maar 
de bedoeling was ook 
hier de aanblik een stuk 
aantrekkelijker te maken 
en voor de omwonenden 
een tuin te maken waar 
je van alles aan bloe-
men, struiken en eetbare 
planten kunt vinden. Op 
28 maart werden oude 
struiken en het tegel-
pad verwijderd en de 
dagen daarna de grond 

geploegd en gefreesd.  Een week 
later kwam een grote langwerpige 
tuin tot stand: rondom een ‘haag’ 
van lavendelplanten. Verder zijn er 
onder andere vlinderbloemen, viool-
tjes, een kersenboom, en opvallend 
veel groenten zoals rabarber, uien, 
veldsla, en kruiden als peterselie en 

maggiplant geplant. Wat de tuin echt 
af maakt is een slingerend houtsnip-
per-wandelpad. Op initiatief van de 
Stadslandbouw en met behulp van 
enkele bewoners (beperkt gezien het 
coronavirus) is dit tweede vergroe-
ningsproject voor elkaar gekregen. 
En ook hier vond een overdracht 
aan bewoners plaats. De feestelijke 
opening volgt met de Burendag in 
september.

We zullen doorgaan
De tuinen zijn nu al zeer de moeite 
waard om een keer te komen bewon-
deren. U bent van harte uitgenodigd  
een keer op uw dagelijkse wande-
lingetje een idee van de tuintjes 
te krijgen. De gemeente Arnhem 
ondersteunde het project door de 
uitvoeringskosten te vergoeden. De 
straten zien er nu een stuk groener 
en aantrekkelijker uit. Dus we gaan 
zeker door met vergroenen! 

Wilt u onze Nieuwsbrief ontvangen 
en/of ons steunen, stuur een e-mail 
naar: slbmooieweg@gmail.com. Of 
volg ons via Facebook (@Stadsland-
bouw Mooieweg) of via Twitter en 
instagram (@slbmooieweg). Stichting 
Stadslandbouw Mooieweg: www.
stadslandbouwmooieweg.nl 

George Marshallstraat (voor)

George Marshallstraat (na)
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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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In deze beeldpuzzel moeten de 10 afbeeldingen worden ingevoegd in de letters vóór het diagram. Zo 
ontstaat er een woord. Noteer dat woord in het diagram. Gelijke cijfers in het diagram zijn gelijke 

letters. In de gele kolom staat de oplossing van deze puzzel.
Veel succes, Hetty

AARDJE      1 1 1 3 3

GOLFG 2 7 2 7 3

KAM 3 3 4 1 1 6

AARDB 4 3 3

SPER 5 2 7 4 4 1

ZANDEEL 6 3 6 5 3 2 7

SLZAK 7 3 3 4 3 5

LUCHTLON 8 8 3 6

SCHA 9 2 8 3 9

WESSTEEK 10 9 1 2 1 6 2

Oplossing
Op de vorige puzzel zijn 19 inzendingen binnengekomen waarvan 19 goed.

De juiste oplossing van de puzzel in het woerdje nummer 3 is:
L E N T E M A A N D 

De winnaar is mevr. J. van Oosten, Louis Armstronghof.

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 4 SEPTEMBER 
inleveren in de groene bus van de 
wijkvereniging bij de Jumbo 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. Vishandel 
Heeren van de Zee heeft een bon 
ter waarde van € 20 geschonken. 
Bij 50 of meer goede inzendingen 
worden twee bonnen ter beschik-
king gesteld.
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Column
Koper

Twaalf en een half jaar 
geleden verhuisde ik samen met 

man en kind naar Rijkerswoerd. Van 
een dorp naar een stad was geen 
grote overgang voor mij. Ooit kwam 
ik van een stad naar een dorp. Dat 
had meer impact. Mijn familie aan 
de andere kant van het land, ineens 
alleen met kleine kinderen in een 
vreemde veel stillere wereld. Als 
ik ’s avonds thuiskwam in het dorp, 
was de hoofdstraat alleen nog ver-
licht door lantarens, de bewoners 
lagen al in bed.
Eenmaal weer wonend in Arnhem 
besefte ik pas hoe ik het leven in de 
stad had gemist. Bijna Guus Meeu-
wis; want hier brandt wel licht. De 
koperen bruiloft met Rijkerswoerd 
heeft een scala aan nieuwe hoogte-
punten gebracht. Nieuwe vrienden 
waarvan ik denk, ik mag zeggen 
voor het leven. Nieuw werk, want ik 
zit hier als een spin in mijn huwe-
lijkswerkweb en trouw me sinds ik 
in Arnhem woon een versuffing. Een 
steeds mooier wordende tuin met 
zelfgekweekte palmbomen en de 
bananenplant van mijn echtgenoot, 
waar ik u al eerder deelgenoot van 
maakte. Een rozenboog die ook dit 
jaar weer zo mooi bloeit. Ik kan 
het niet staven, maar de struik is 
meeverhuisd uit het dorp, heeft het 
nooit mooier gedaan dan hier, dus 
houdt ook van wat meer levendig-
heid om zich heen.
Natuurlijk was er ook verlies, maar 
dat kenmerkt zich door hoekjes; 
Thomas corner waar onze kater 
altijd lag onder de Catalpa, de 
Japanse esdoorn net zo weelderig 
als de vacht van onze kleine boskat 
Beau, de bureaustoel nu voor eeu-
wig zonder Tara onze laatste ernstig 
demente poes. Maar de mooiste 
aanwinst in mijn leven is toch niet 
geheel aan Rijkerswoerd te danken. 
Die had ik al en nam ik gedeeltelijk 
mee: mijn man, mijn vier kinderen, 
mijn schoonkinderen en in deze 
koperen jaren vijf kleinkinderen, 
zomaar in mijn Rijkerswoerdse 
schoot geworpen. Als u het goed 
vindt, geniet ik nog even door, op 
naar zilver!

Nienke Pol

Vogels in Waterrijk

Deze prachtige kleine eend -die op de rode lijst van bedreigde soorten 
staat- is een langeafstandstrekker die ten zuiden van de Sahara, onder 

meer in de Sahel, overwintert.
Als de zomertaling in het voorjaar in Waterrijk arriveert, treft hij hier pre-
cies de omgeving aan die hij wenst: sloten en ondiepe plassen met voedsel-
rijk water en een rijke oevervegetatie, waarin hij onopgemerkt zijn nest kan 
bouwen.

LV

foto: Rob Zweers

Coronakunst

Deze bijzondere tijd 
wil ik vastleggen 

voordat we langzaam in 
het nieuwe ‘normaal’ 
terechtkomen. Een 
fotoreportage was een 
optie, maar ik wilde 
het anders aanpakken. 
Mijn compositie is een 
eigen ontwerp. Ik heb 
het op de computer 
met borduursoftware 
voorbereid. Daarna heb 
ik het voor het eindre-
sultaat - ca. 255 x 255 
mm - met de borduur-
naaimachine uitgewerkt 
en heb daarin enkele 
stofjes verwerkt. Eind 
april was het klaar.
Ik heb de maanden maart en april in 
beeld gevangen. Op mijn vele wan-
delingen door Rijkerswoerd was het 
in die maanden vaak prachtig zonnig 
weer met een blauwe lucht, een 
ontluikende natuur met meer geluid 
van vogels en bijen dan van auto’s. 
Het werd lente! De zon en de warmte 
brachten rust, voelden vredig aan en 
toch was de sluipende aanwezigheid 
van het onbekende virus de aanlei-

ding tot de intelligente lockdown 
en de 1,5 meter maatschappij. Het 
virus heeft veel onbekende aspecten 
en het vaccin laat nog wel enige tijd 
op zich wachten. En toch kunnen wij 
allen eraan meewerken dat het niet 
de overhand krijgt. Daarom is er in 
mijn kunstwerk meer ruimte voor de 
blauwe lucht dan voor de duisterheid 
van het virus.

Gerry Oppenhuizen

42
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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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Zorgverlening in Rijkerswoerd

De coronaperiode is een spannende 
tijd voor cliënten van een wijk-

verpleegkundige. Daaronder bevinden 
zich veel ouderen. In een gesprek 
dat ik had met zorgmedewerkster Iris 
vertelt zij haar verhaal:

Thuiszorg
Als jong afgestudeerd verpleegkundi-
ge ben ik begonnen in verschillende 
ziekenhuizen, waar ik veel ervaring 
heb opgedaan in het omgaan en 
verzorgen van patiënten. Daarna ben 
ik overgestapt naar de thuiszorg om 
dichter bij de cliënten te kunnen 
staan en om, door het sociale con-
tact, meer voor hen te kunnen bete-
kenen. Voor een ander iets kunnen 
betekenen, bedoel ik in de ruimste 
zin van het woord. Helaas merk ik 
dat er in deze periode angst bij de 
oudere cliënten is ontstaan. Angst 
voor de ziekte, met vragen als: ‘Wat 
kan ik verwachten en wat mag ik aan 
de dokter vragen?’ Sommige cliënten 
hebben het gevoel niet serieus geno-
men te worden door hun familie. 

Aandacht
Ik merk dat er veel is veranderd 
in deze periode. Om redenen van 
bescherming en veiligheid van mijzelf 
en de cliënten draag ik een bescher-
mingspak, handschoenen en een 
gezichtsmasker. Het geeft de cliënt 
een zeker gevoel van veiligheid en 
vertrouwen. Zonder vertrouwen 
kun je niet werken in de zorg. Ik 
ben soms het enige contact met de 
buitenwereld dat de cliënt heeft. 

Alleenwonende ouderen ervaren deze 
tijd als onprettig en proberen zich 
te weren tegen de eenzaamheid. 
Daar kan ik gelukkig iets aan bijdra-
gen door mijn zorgbezoek. Wat ik 
als positief bij de cliënten ervaar is 
dat ik ze kan geruststellen door hun 
vragen te beantwoorden en hen de 
aandacht te geven zoveel ik kan. 

Informatie
De informatie die men krijgt via TV 
en overige media is vaak verwarrend 
en het werkt verontrustend. Vandaag 
hoort men A en morgen weer B. De 
grote aantallen van ziekte- en sterf-
gevallen maken het niet vrolijker. 
Het gevoel van isolatie en het niet 
mogen ontvangen van visite is erg, 
maar men kijkt vooruit naar betere 
tijden en maakt al leuke plannen om 
dan samen dingen te gaan onderne-
men. Mijn conclusie is dat de meeste 
ouderen begrip hebben voor de situa-
tie waar ze zich nu in bevinden.
 
Thuisfront
Voor mijzelf is mijn thuisfront nu 
heel belangrijk. Daar kan ik mijn 
verhaal en gevoel van de dag kwijt.         
Het raakt mij erg dat de ouderen 
deze tijd moeten doormaken. Ik pro-
beer hen een hart onder de riem te 
steken door zoveel mogelijk in veilige 
kleding hen te verzorgen en aandacht 
te geven. Als advies wil ik graag aan 
iedereen meegeven: ‘Laat angst 
nooit een raadgever worden.’

Dirk de Hek

Nieuws vanuit het 
bewonersplatform
Bewonersparticipatie is vandaag de 

dag een woord wat niet meer weg 
te denken is in onze samenleving.

AED projectgroep
Er zijn inmiddels 98 bewoners opge-
leid voor het gebruiken van een AED 
en er is een inventarisatie gestart 
waar AED’s in onze wijk hangen. 
Daarnaast volgt een samenwerking 
en kennisuitwisseling met de wijken 
Schuytgraaf en Stadseiland (naast 
Malburgen) over reanimatie en AED’s. 
De AED die in de Coop hing is naar de 
Aldi verplaatst.

Veilig in de Wijk
In het kader, Rijkerswoerd preven-
tiewijk, komen drie grote preventie-
borden op de toegangswegen naar 
Rijkerswoerd. De kleine WhatsApp 
preventieborden, die overal ver-
spreid in de wijken hangen, worden 
naar het buitengebied verplaatst. De 
bedoeling hiervan is dat, mochten er 
meer straten willen deelnemen aan 
een WhatsAppgroep, er niet opnieuw 
dure borden moeten worden aange-
schaft. 

Jongerenraad
Er is een oproep geplaatst om jonge-
ren te enthousiasmeren deel te 
nemen aan een jongerenraad om zo 
mee te denken over hun eigen leef-
omgeving. Welke activiteiten missen 
ze en hoe kunnen ze zelf bijdragen 
aan onderwerpen die ze belangrijk 
vinden. Wij proberen hiermee tevens 
jong en oud te verbinden. Een voor-
beeld is het meedenken en realiseren 
van een skatebaan. Daarnaast gaan 
Openbare Ruimte en Veilig in de Wijk 
plannen maken hoe het een en ander 
elkaar kan ondersteunen.

Subsidie
De inventarisatie van subsidieaanvra-
gen en jaarlijkse activiteiten zijn in 
het bewonersplatform besproken en 
voorlopig goedgekeurd. Een defini-
tieve toezegging moet nog worden 
teruggekoppeld. Gezien de corona-
maatregelen, waardoor activitei-
ten wel of niet doorgaan, zal het 
overzicht van ingediende aanvragen 
moeten worden aangepast.

Tot slot: In verband met de corona-
maatregelen gaan alle openbare ver-
gaderingen niet door.       Yvonne Nuis

Vogels in Waterrijk

Deze vogel legt 
zijn eieren 

in het nest van 
andere, vaak 
veel kleinere 
vogels. Voor die 
pleegoudertjes 
moet het een hels 
karwei zijn de 
honger te stillen 
van het jong, dat 
in korte tijd enke-
le malen groter 
wordt dan zij 
zelf. Een koekoek 
hóór je vaker dan 
je hem ziet. Als 
je in Waterrijk wandelt, kan het gebeuren dat je hem ziet overvliegen terwijl 
hij zijn naam roept.                                                                                LV

43

foto: Rob Zweers
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Lego vrije tijdsbesteding

‘Voeten omhoog!’ Die uitspraak 
van mijn vader schoot door mijn 

gedachte terwijl ik van Lego een 
volkswagen Kever aan het bouwen 
was. Mijn vader zijn eerste auto was 
een oude Volkswagen Kever die aan 
het eind van zijn levensduur wat 
gaatjes in de bodemplaat had en bij 
diepe plassen het regenwater niet 
helemaal meer buiten hield.
Nee, dan mijn Volkswagen... goede 
bodemplaat en een mooie hardblau-
we kleur. 

Mijn hobby is Lego en hoe dat is 
gekomen? Het begon eigenlijk lang 
geleden toen ik als jonge pappa 
regelmatig twee of drie weken van 
huis was. Niets was mooier dan de 
verwachtingsvolle gezichtjes te zien 
van mijn zonen als ik thuis kwam met 
een mooie doos van Duplo en later 
van Lego. Zo ook rond 1992 toen ik 
een schitterende Lego trein mee naar 
huis nam. Met veel bouwplezier heb-
ben we hem samen in elkaar gezet 
en een dagje later reed die trein zijn 
rondjes op de rails. Toch wel met 

enige droefheid moest ik een paar 
dagen later constateren dat er nog 
steeds gereden werd en soms zelfs in 
een rondje, maar nu met iets wat in 
de verste verte niet meer op de trein 
leek. 

Kinderen worden groot, verlaten je 
huis, en dan komt de tijd de zolder 
op te ruimen. En 
daar kwam ook de 
ton met losse Lego 
te voorschijn. De 
ton geopend voor 
een snelle controle 
wat er nog meer in 
zat wat leidde tot 
herkenning van de 
nodige treinonderde-
len. En al snel popte 
bij mij de vraag op... 
zou de trein nog 
compleet zijn?  Dus 

eerst maar eens zoeken naar bouwte-
keningen. Die waren al snel bij Lego 
zelf gevonden. De stap daarna was 
sorteren van de inhoud van de ton, 
geel bij geel, rood bij rood, en grijs 
bij grijs. Dat maakte het wat makke-
lijker en daarna, met de handleiding 
ernaast, op zoek per kleur of de 
steentjes aanwezig waren. Zeker 95 
procent compleet... maar ja, hoe aan 
die laatste vijf procent te komen. 
Lego zelf bood niet veel oplossingen. 
Natuurlijk voor gangbare steentjes, 
maar de aparte steentjes van de 
trein die maakt Lego niet meer. Maar 
hier bood het internet uitkomst. 
Fantasievolle namen als Brickshop, 
Allemaalsteentjes en Lossestenen 
boden zowel nieuwe als tweedehands 
materiaal aan. En ja hoor, na een 
paar weken was de trein weer com-
pleet en werd op de rails geplaatst 
en reed hakkelend vooruit. Na het 
wegschuren van de lichte corrosie op 
de wieltjes en de rails reed de trein 
weer als vanouds. Ongelooflijk wat 
een kwaliteit. Dik vijftien jaar niet 
meer gebruikt en nu weer rijden als 
een... trein.

Achttien maanden geleden ben ik 
met functioneel leeftijdsontslag 
gegaan en kreeg ineens veel meer 

De Trein

Wing-Body Truck

vrije tijd. Het was voor mij niet zo 
moeilijk om een hobby erbij te ver-
zinnen: Lego.
Ondertussen had ik al veel op het 
internet rondgekeken en had de 
site Rebrickable gevonden. Naast 
de gebruikelijke Legomodellen veel 
alternatieven. En het mooie is dat 
altijd helder is welke steentjes en 
hoeveel je ervan nodig hebt. Daar-
naast zijn er heel veel bouwtekenin-
gen en bouwfoto’s regelmatig voor 
een klein bedragje of zelfs helemaal 
gratis te vinden. En als laatste bouw 
ik modellen na die ik vind op Rebric-
kable. Zo heb ik het afgelopen half 
jaar met tussenpozen ontbrekende 
steentjes gekocht om een zogenaam-
de Wing-Body Truck te bouwen.
En vergis u niet: een bijna 75 centi-
meter lange vrachtwagen bestaande 
uit 4100 onderdelen die met negen 
motoren op afstand te besturen is. 
De zijpanelen kunnen open en dicht, 
de achterklep beweegt zoals bij elke 
vrachtwagen. De cabine kan kante-
len, rijdt zowel voor als achteruit en 
kan sturen. En natuurlijk werken de 
koplampen en achterlichten ook.

U vraagt zich natuurlijk af... waar 
laat je al die modellen? Wel bij de 
volwassenen zijn er eigenlijk twee 
groepen te onderscheiden. Zij die 
de modellen bouwen en opstellen in 
vitrines. Zelf behoor ik tot een twee-
de groep die de meeste lol met het 
bouwen heeft: het model even laat 
staan en dan weer afbreekt. Vervol-
gens de steentjes netjes gesorteerd 
weer in doosjes opbergt en dan her-
gebruikt voor een volgend model. Er 
is bij mij echter één uitzondering... 
de trein. Die is compleet en die blijft 
compleet.

Henk Wullems

VW kever
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Arnhems Uurtje Cultuur voor 
55-plussers en meer...

Het Kunst 55+ project van Rozet 
blijft zich ook in deze lastige tijd 

inzetten voor 55-plussers. Omdat wij 
allemaal, en vooral de ouderen, zo 
veel mogelijk thuis moeten blijven, 
ligt eenzaamheid en verveling op de 
loer. Rozet en de Stadscompagnie 
Arnhem slaan daarom de handen 
ineen en gaan hier wat aan doen!
 
Cultuur, taal en erfgoed bij u thuis
Sinds donderdag 14 mei om 11.00 uur 
zenden de initiatiefnemers via You-
Tube wekelijks een programma van 
een uurtje uit met allerlei interes-
sante onderwerpen over cultuur, taal 
en erfgoed. Zo kan iedereen vanuit 
huis meezingen met de Stadscom-
pagnie Arnhem, die te zien zal zijn 
op allerlei bekende plekken in Arn-
hem. Bent u niet zo van het zingen? 
Dan is de rubriek ‘Wat hangt er bij 
u boven de bank’ misschien wel iets 
voor u. U kunt ook genieten van ‘Uit 
de Kunst’, waar kunstenaars, Musea 
en Het Gelders Orkest een bijdrage 
aan hebben geleverd. Voor ieder wat 
wils dus!

Doe mee
U kunt ook zelf een aandeel leveren! 
Maak een filmpje van uzelf (of vraag 
even iemand anders om dat te doen) 
waarin u vertelt over uw lievelings-
kunstwerk, boek of gedicht. Draag 
een eigengemaakt gedicht voor, of 
deel een herinnering aan een mooi 
concert dat u ooit meemaakte met 

ons.

Hulp nodig?
U kunt uw bijdrage leveren door deze 
te mailen naar: Ineke.tegelaar@
rozet.nl. Hulp nodig met het vinden 
van de filmpjes rondom Arnhems 
Uurtje Cultuur? Mail ons dan uw tele-
foonnummer, en de projectleider of 
een vrijwilliger belt u terug.

Rozet Kunsttelefoon
Rozet is inmiddels langzaam weer 
open aan het gaan voor publiek. 
En gelukkig kunnen we sinds 1 juni 
weer onder bepaalde voorwaarden 
naar musea. De kunstcafés gaan in 
ieder geval tot aan de zomervakantie 
niet door. Toch kunt u in die periode 
nog steeds van kunst genieten. Een 
aantal vrijwilligers van Kunst 55+ belt 
met ouderen die het fijn vinden om 
over kunst te praten en te vertellen 
wat zij mooi en interessant vinden. 
Over het mooie boek dat u gelezen 
hebt of het schilderij dat bij u thuis 
hangt.

Boek aan huis
Wilt u een luister- of kijktip? Kunnen 
wij u aansluiten op Boek aan Huis van 
de bibliotheek? Wilt u een CD thuis 
ontvangen met uw lievelingsmuziek? 
Wilt u een YouTube-filmpje bekijken 
over een bekende kunstenaar maar 
weet u niet hoe dat moet? Dan kunt 
met een van de vrijwilligers bespre-
ken en zij gaan het proberen op te 
lossen met u.               Ineke Tegelaar

Ineke.tegelaar@rozet.nl 
06 22 95 90 80

Is het u ook al opgevallen? Het 
rood-groene huis naast het winkel-

centrum is van kleur verschoten. Het 
bijzondere huis, dat ook wel eens Het 
Schip wordt genoemd, is helemaal 
opgeknapt en nu wit, heldergroen en 
grijs van kleur.

Beeldbepalend
De gedaanteverwisseling is in gang 
gezet door Theo de Rijk, sinds kort 
de nieuwe eigenaar van het pand. De 
zelfbenoemde urbanist zet zich in om 
beeldbepalende gebouwen in Arnhem 
te behouden, te versterken en zo 
nodig een nieuwe functie te geven. 
De vastgoedondernemer heeft een 
voorliefde voor de ontwikkeling van 
gemeentelijke en rijksmonumentale 
gebouwen.

Arnhemse projecten
Misschien kent u zijn naam al uit 
andere projecten elders in de stad; 
hij heeft de Walburgiskerk gekocht, 
waar onder zeer strikte randvoor-
waarden een aantal appartementen 
in kunnen worden gemaakt. Het 
gebouw blijft in stijl bewaard en de 
kerkschatten blijven te bezichtigen. 
Ook heeft De Rijk het 19-eeuwse 
pand van De Gruyter (tegenover het 
Luthers Hofje) aan de Hommelseweg 
en ‘Garage du Lada’ in de Wiltstraat 
in oude luister hersteld.

Modern monument
Maar niet alleen oude panden verdie-
nen naar zijn mening die aandacht. 
Ook moderne gebouwen kunnen 
beeldbepalend zijn en daarom alleen 
al de moeite waard om ze onder 
de aandacht te brengen en goed te 
onderhouden. Dus daarom de aan-
koop van het monumentale huis in 
Rijkerswoerd.

Kleurstelling
De kleuren van het rood-groene huis 
waren in de afgelopen jaren sterk 
verbleekt en ook de rest van het 
pand is nu gerestaureerd. In overleg 
met Wim Korvinus, de ontwerper van 
het huis, is de kleurstelling daarbij 
ook aangepast. Twintig jaar geleden 
hoorde de rood-groene kleurencombi-
natie bij het ontwerp, dat de tweede 
prijs behaalde in de ontwerpwed-
strijd voor bijzondere woningen in 
Rijkerswoerd. ‘Met een beetje plaat-
selijke nostalgie kun je ook beweren 
dat Groen-Rood een relatie legde 

met de kleuren van de bus met Ita-
liaanse gerechten, die tijdenlang op 
woensdagen naast het Winkelcentrum 

Rijkerswoerd heeft gestaan. Nu de 
Italiaan er niet meer is, is de kleur-
resonantie verdwenen,’ laat Wim per 
mail weten. Nu is groen en grijs het 
nieuwe kleurenduo geworden. ‘In 
die nieuwe kleurstelling verwijst het 
heldere groen naar Park Lingezegen, 
dat steeds mooier wordt. Het grijs 
is letterlijk de grijstint van de John 
Frostbrug.’

Vormbehoud
De vorm van het perceel met de 
hagen en het bouwblok, als stuurhut 
op de boot, is onveranderd gebleven. 
Zo blijft het het schip van Rijkers-
woerd. Hoewel er naast de deur 
nu een nieuwe naam hangt: ‘Villa 
Korvinus’.

Josan Tielen

Villa Korvinus; 
groen en grijs



- 18 - het woerdje



het woerdje - 19 - 

Mama is boos

Mijn 87-jarige moeder woonde tot
     september 2018 in haar 

appartement aan De Musical. Vanuit 
haar raam of vanaf het balkon volgde 
zij de bewegingen in en rond het 
winkelcentrum. Elke dag liep zij een 
ommetje, dat met het verstrijken 
van de jaren steeds korter werd. De 
rollator die nodig bleek weerhield 
haar niet van de dagelijkse wan-
deling. De buren en omwonenden 
kenden haar als de oude dame met 
de witte haren en het rode jasje. 
Helaas kreeg mijn moeder de ziekte 
van Alzheimer. Daarom kan zij niet 
meer zelfstandig wonen en verblijft 
zij in Insula Dei. Dat is een keurig 
woonzorgcentrum waar goed voor 
haar wordt gezorgd. Ook daar maakt 
zij minimaal één keer per dag een 
ommetje.

Een verpleegkundige vertelde mij 
eens dat dementerenden eigenlijk 
nog maar vier emoties kennen: blij, 
bang, boos en verdrietig. Drie van die 
vier emoties zijn negatief. Wat is het 
toch een onaangename ziekte.
Bezoek brengen aan bewoners van 
verpleeghuizen is al een tijdje niet 
mogelijk. De ouderen zijn kwetsbaar 
en door hen van buitenstaanders af 
te zonderen, lopen zij het minste 
kans met het coronavirus te worden 
besmet.

Ik schrijf dit in de avond na een 
bezoek aan mijn moeder achter glas 
dat vanmorgen heeft plaats gevon-
den. Onder begeleiding van een 
verpleegkundige kwam zij hoofd-
schuddend richting de microfoon. 
Nog voordat zij was gaan zitten 
begon zij haar ongenoegen te uiten: 
geen bezoek, niet naar buiten, niets 
te doen. Van die dingen, en meer. Zij 
was overduidelijk verdrietig en boos.

En dan vertel je 
maar weer over 
het virus en hoe-
veel mensen er 
ziek zijn. De dood 
behoeft niet te 
worden benoemd 
om de angst in 
de ogen te zien 
verschijnen. Als 
je steeds weer 
vergeet wat er 
aan de hand is,  
word je toch bang 
van al die mensen 
met mondkapjes 
en handschoenen? 
En hoe moet het 
voelen om je 
dierbaren achter 
een glaswand te 
moeten ontmoe-
ten?
En dan leg je weer een keer uit 
waarom al die dingen niet mogen. 
Dat het maar voor tijdelijk is en dat 
het over een tijdje wel weer normaal 
zal worden.

Ik moet denken aan de tijd dat ik 
allerlei dingen moest doen die ik niet 
wilde. En aan een bord met groen-
ten die ik niet lustte. Mijn moeder 
zei dan vaak: ‘het is voor je eigen 
bestwil.’ Als kind had je daar geen 
boodschap aan. Het was niet leuk 
of niet lekker en geen enkele goede 
bedoeling bracht daar verandering 
in. Daaraan terugdenkend is het niet 
zo moeilijk te begrijpen dat mijn 
moeder boos is.

Zo wisselvallig als het weer kan zijn 
in deze periode van het jaar, zo 
wisselvallig is ook haar gemoedstoe-
stand. Tijdens hetzelfde bezoek dat 
maximaal een half uur mag duren, 

is zij ook blij met haar bezoek. Zij 
vertelt dat er prima voor haar wordt 
gezorgd en het eten lekker is. Ze 
maakt een grapje over de kapper en 
stapt laconiek heen over de ont-
dekking dat ze mijn verjaardag was 
vergeten.

’s Avonds lees ik de online dagrappor-
tage. Toen mijn moeder die middag 
aangaf er eventjes uit te lopen, leg-
gen zorgmedewerkers haar geduldig 
uit dat zij, vanwege de corona, niet 
naar buiten kan gaan. Zij begrijpt 
dat, maar is het na een zeer korte 
tijd helaas vergeten. En dan kan ze 
enkele minuten later, naar de blauwe 
lucht kijkend, besluiten er eventjes 
uit te gaan voor haar dagelijkse wan-
delingetje. En dat is wat ze deed. 
Zij schoot haar favoriete jasje aan 
en achter haar rollator wandelde zij 
via de uitgang van het centrum de 
buitenlucht in. Dát is het moment 
waarop zij meestal wordt herkend 
aan haar witte haren boven de rode 
jas. Ook binnen Insula Dei is die 
combinatie inmiddels bekend. Zo ook 
deze keer.

Dan wordt haar verteld dat zij niet 
naar buiten mag. Begrip voor de 
corona heeft mijn moeder op dat 
moment niet: ‘Ik heb lak aan de 
regels!’ Zij is vooral boos. Heel boos. 
En dat is verdrietig. Heel verdrietig.
 

Arwin Kortleever

Bever in Park 
Lingezegen

Dat er in Park Lingezegen wel meer 
te zien is dan gevogelte, hazen 

en een enkele ree, bewijst deze foto 
wel. Tijdens een vroege ochtendwan-
deling trof ik deze knaap aan: een 
bever!

Mark Jonkers
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Stadslandbouw verandert mee...

Er wordt flink doorgewerkt op de 
Stadslandbouw. Zoals al eerder 

bericht doen we dat in kleine groep-
jes, verspreid over de week waar-
bij we natuurlijk de veiligheid en 
gezondheid van onze vrijwilligers in 
acht nemen. Ook dit jaar willen we 
graag groente leveren aan de voed-
selbank, juist nu meer mensen dan 
normaal in een situatie zijn beland 
dat ze er een beroep op moeten 
doen. Die levering is gelukkig weer 

op gang gekomen, te beginnen in mei 
met sla, andijvie en paksoi.

Zelfoogstzaterdagen
Ook de traditie van de zelfoogstza-
terdagen hebben we weer kunnen 
oppakken. Op 30 mei en 13 juni zijn 
we hiermee begonnen, maar wel op 
een aangepaste wijze. Zoals het er 
nu naar uitziet, komen ook de data 
27 juni, 11 en 25 juli daarvoor in aan-
merking. U bent weer van harte wel-

kom, maar dit jaar wel op afspraak. 
Stuur een e-mail naar zelfoogstSLB@
gmail.com om een zelfoogst halfuur-
tje te reserveren. U ontvangt daarop 
het tijdstip waarop u welkom bent 
tussen 13.00 en 15.00 uur. Graag de 
1,5 m afstand en coronarichtlijnen 
ter harte nemen. Ook is daarbij de 
mogelijkheid ter plaatse rondgeleid 
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Rustig aan op de Kruisstraat

Op het gedeelte van de snelfiets-
route tussen Arnhem en Nijmegen 

(het RijnWaalpad) over de Kruisstraat 
in Arnhem zijn op 27 mei onder de 
blauwe fietspadborden onderborden 
geplaatst met de tekst: “speedpede-
lec toegestaan max. 25 km/u.” 

Speed pedelecs
Sinds speed pedelecs de status 
hebben van een bromfiets, zouden 
zij geen gebruik kunnen maken van 
delen van het RijnWaalpad, waar-
onder de Kruisstraat. Terwijl de 

gemeente en 
de provincie 
het gebruik 
van deze snel-
le fiets juist 
willen stimu-
leren. Omdat 
dat bijdraagt 
de verminde-
ring van files 
en de verbe-
tering van de 
leefomgeving 
(want geen 
uitstoot en 
lawaai). De 

provincie Gelderland, de gemeen-
te Arnhem en de andere betrokken 
gemeenten in de regio Arnhem-Nij-
megen hebben daarom met elkaar 
afgesproken gebruikers van speed 
pedelecs zoveel mogelijk op het Rijn-
Waalpad toe te staan. 

Bezwaren
Belanghebbenden is gevraagd om 
te laten weten wat ze van dit voor-
genomen verkeersbesluit vonden. 
Verschillende wijkbewoners hebben 
bezwaar tegen de plannen aan-
getekend. De gemeente heeft de 
bezwaarmakers laten weten wat er 
met hun zienswijze is gedaan. Niet 

Voetpad langs de Kruisstraat

alle suggesties voor verbeteringen of 
wijzigingen zijn overgenomen, maar 
wel een paar. 

Voetpad
De gemeente heeft onder andere 
laten weten dat door de aanleg van 
een voetpad op een deel van het 
traject fietsers en voetgangers van 
elkaar worden gescheiden. De half-
verharding van het voetpad is uit-
gevoerd met een materiaalsoort dat 
bij slechte en/of winterse weersom-
standigheden niet glad of modderig 
wordt. Ter plaatse van de kruisende 
fiets- en voetpaden is ruim zicht tus-
sen kruisende verkeersstromen. 

Maximumsnelheid
Ook de onderborden met een maxi-
mumsnelheid voor de speed pedelecs 
zijn te danken aan de bezwaarmakers 
en moeten zorgen voor lagere snelhe-
den op de Kruisstraat. 

Josan Tielen

bron: Verkeersbesluit Gemeente
         Arnhem 

te worden.

Veranderingen op Stadslandbouw
Vorig seizoen zijn we begonnen met 
combinatieteelt en dat hebben we 
in dit seizoen overal waar mogelijk 
doorgezet. Hubert Bastiaens, teeltco-
ordinator op Stadslandbouw, zegt er 
dit over:
‘Als de bestemming van een bed 
koolgewassen is, worden naast het 
hoofdgewas (bijv. rode koolplantjes) 
nevengewassen, zoals sla en bietjes 
(blad- en knolgewassen) gezet. Een 
ander voorbeeld zijn uien die samen 
met wortels worden geteeld en 
tuinbonen met dille. Hierbij heeft de 
dille een gunstige invloed op de tuin-
bonen. We combineren deze gewas-
sen omdat de verschillende groentes 
elkaar beschermen en ondersteunen.’ 
Bastiaens vindt het van groot belang 
dat monocultuur zoveel mogelijk 
vermeden wordt. Daarnaast zijn er 
ook mogelijkheden ziekten en plagen 
op natuurlijke wijze te voorkomen, 
b.v. door goudsbloemen tussen de 
pompoenen te plaatsen. 
Ook verder proberen we onze bio-
logische teeltwijze steeds meer te 
verbeteren. Bastiaens: ‘Een gezonde 
bodem is de basis voor een gezonde 
cultuur. Dit doen we door de bodem 
zo veel mogelijk bedekt te houden 
door middel van mulchen en hem 
verder zo weinig mogelijk te beroe-
ren. We frezen de grond alleen af en 
toe en ploegen niet.’  

Nieuwe hogere kas
Naast de tunnelkas voor het opkwe-
ken van zaden hebben we een andere 
kas voor de eerste gewassen (en 
later tomaten), en een schaduwkas 
waar plantjes kunnen wennen aan 
een andere temperatuur voordat 
ze de grond ingaan. Sinds april is 
er een nieuwe en grotere tunnelkas 
bijgekomen. Daaruit leveren  we nu 
al de eerste rijpe vruchtgewassen 
als tomaat en aubergine. Het grote 
voordeel is de hoogte zodat tomaten 
steeds hoger opgebonden kunnen 
worden. Het is de moeite waard 
(ook) deze grote kas bij gelegenheid 
van een rondleiding eens te komen 
bewonderen. 

Nieuwe vrijwilligers welkom
Heb je zin mee te komen werken en 
op die manier te leren hoe je op bio-
logische wijzen groenten en kruiden 
teelt, dan ben je van harte welkom. 

Wilt u de Nieuwsbrief ontvangen? 
Stuur een e-mail naar slbmooieweg@
gmail.com. Ons volgen kan via Face-
book (@stadslandbouwmooiweg), via 
Twitter (@slbmooieweg) of Instagram 
(@slbmooieweg). De website www.
stadslandbouwmooieweg.nl is dit 
jaar geheel op de schop gegaan en 
bevat nu alle informatie over ons 
project.

W. Palstra

De werkplanning
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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
Emma Dorenbosch
Robèr Goed
Dirk de Hek
Arwin Kortleever

Medewerkers
Hetty Reebeen, puzzel
Nienke Pol, 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. 

Wijkvereniging 
Rijkerswoerd

Kinderkledingbeurs

Zaterdag 12 september van 13:00 
tot 15:00 uur een tweedehands 

kinderkledingbeurs in Activiteiten-
centrum AC Rijkerswoerd, Mr. P.S. 
Gerbrandysingel 45 te Arnhem. U 
kunt dan (de basis voor) de herfst- en 
wintergarderobe voor uw kind(eren) 
voor een prikkie bij elkaar shoppen.
Voorberhoud
De datum en locatie zijn onder voor-
behoud. We weten nu nog niet welke 
corona-maatregelen er tegen die tijd 
gelden en of de locatie dan open is. 
Hou onze website in de gaten!
Inschrijven als verkoper
Iedereen die zich ingeschreven had 
voor de (afgelaste) beurs van 21 
maart, heeft bericht gehad over de 
inschrijving voor de beurs van 12 
september. Nieuwe inschrijvingen 
starten  op 24 augustus via onze 
website. Of er een fysieke inschrijf-
avond mogelijk is, weten we nu nog 
niet: hou onze website in de gaten. 
U vindt de laatste informatie op onze 
website https://tweedehandsbeur-
zen.wordpress.com.




