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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.

Verbouwing 
sportcentrum

5

De uitslag van een enquête in 2018 
is aanleiding voor een ingrijpende 
verbouwing van het Sportcentrum 
Rijkerswoerd.

Boerderijwinkel 

11

Natuurcentrum Arnhem heeft een 
nieuwe biologische boerderijwinkel 
op Stadsboerderij de Korenmaat geo-
pend. Hier worden door vrijwilligers 
biologische producten uit Arnhem en 
omgeving verkocht.

Juf Marlène met 
pensioen

13

Na 45 jaar werkzaam geweest te zijn 
in het onderwijs is juf Marlène op
1 september met pensioen gegaan.
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Verbouwing Sportcentrum Rijkerswoerd

In 2018 heeft de wijkvereniging een 
enquête gehouden om de behoefte 

van de wijkbewoners aan recreatie, 
sport en ontspanning in beeld te krij-
gen. De uitslag hiervan is aanleiding 
voor een ingrijpende verbouwing van 
het sportcentrum Rijkerswoerd.
Voor jonge mensen vanaf 3 tot en 
met senioren van over de 80 jaar 
worden de ruimtes in en om het 
centrum aangepast en uitgebreid. De 
toegankelijkheid voor mensen met 
een handicap zal dan goed zijn. 
Geen drempels meer en automati-
sche schuifdeuren. Ook worden de 
vloeren in het gebouw vervangen om 
de veiligheid te bevorderen. 

Doelgroepen
Het is de bedoeling dat het sport-
complex een multifunctioneel 
gebouw wordt. Waar voor iedereen 
iets te vinden is. Niet alleen sport en 
ontspanning maar ook ruimtes voor 
workshops en bijeenkomsten. En 
natuurlijk is er gelegenheid om vanaf 
de tribune of langs de sportvelden of 
bij binnensporten wedstrijden te kij-
ken. Ook zelf deelnemen aan activi-
teiten als peddeltennis en hardlopen 
behoren tot de vele nieuwe moge-
lijkheden. En een nieuw jeugdhonk 
is een belangrijk onderdeel dat alle 
aandacht krijgt!

Horeca
In het gebouw wordt de horeca niet 
vergeten. Op meerdere plaatsen 
worden fraaie bars gemaakt en inge-
richt om de bezoekers van drank en 
versnaperingen te kunnen voorzien.

Buitenverandering
De verandering buiten 
heeft als hoofddoel de 
verstening om te vormen 
naar een vergroening.
De bestrating van de 
entree is al vervangen. 
Het aanzien van het 
gebouw zal door het 
planten van bomen,  
struiken en hagen een 
nieuwe frisse groene 
look krijgen.
Het zogenoemde 
beweegplein wordt met 
cirkelvormige sierbestra-
ting aangelegd.

Een nieuwe ingang met drempelloze automatische deuren.

De buiten fitnessruimte met een opvallende blauwe vloer.

De fitnessruimte buiten is nu klaar, 
deze is voorzien van een opvallende 
blauw gekleurde vloerbedekking.
Het fietsenrek voor de zaal van de 
balletschool is verplaatst naar rechts.

Dirk de Hek

Een nieuwe vloer
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Oplossing
Op de vorige puzzel zijn 54 inzendingen binnengekomen waarvan 54 goed.

De juiste oplossing van de puzzel in het woerdje nummer 4 is:
Z O M E R N A C H T 

De winnaars zijn mevr./dhr. B.A. Jordens, Mr. J.M. Kempenaersingel
 en dhr . G.B. Kor, Albert Schweitzerstraat

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 9 OKTOBER 
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. Bij 50 of meer 
goede inzendingen worden twee 
bonnen ter beschikking gesteld.

Vind de dierennamen

In elke zin zit in elk geval één dier verborgen.
Veel succes,

Hetty

Gezellig uit eten?

 1. ‘Zijn er hier ook nog noedels?’ vraagt Thomas.
 2. Familie Uitbuik eet vandaag in een fraai bistrootje.
 3. ‘Noedels? Dat is toch meer een snack? Kun je niet iets anders proberen?’ stelt zijn moeder voor.
 4. ‘Moeten wij dat gekerm eeuwig aanhoren? Hij wil altijd hetzelfde’, zegt zijn zus Meg.
 5. Voor mij graag de Marbré van najaarsgroenten met Pavé D’Affinois en tomatenjus, voegt ze braafjes er aan toe.
 6. Pa en ma Uitbuik bekijken de menukaart nog maar even iets langer.
 7. ‘Mam moet dan maar voor mij kiezen’, vindt Thomas uiteindelijk.
 8. De ober arriveert vlot ter tafel.
 9. ‘Wat kunt u ons aanbevelen? ‘, vraagt moeder haastig.
10. ‘De chef’s special vandaag is de Yakisoba.’
11. ‘Dat zijn udon noodles, uit Japan, ter plekke bereid met héél veel groenten’, verklaart de ober.
12. ‘Lijkt me een delicatesse’, antwoordt Thomas.
13. En hij steekt zijn tong uit naar zijn oudere zus.

1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13

De uitnodigende en grappige thea-
teract Het Spiegelraam wordt 1 op 

1 gespeeld voor Arnhemse 65 plus-
sers. De toeschouwer blijft binnen 
achter het raam, de act wordt aan 
de andere kant van hetzelfde raam 
uitgevoerd. Het Spiegelraam is dus 
100% Corona-proof!

Dankzij de Provincie Gelderland is 
deze act nu gratis te boeken!
Maar, wees er snel bij, want op = op!
Degene voor wie de act bedoeld is, 

moet:
– boven de 65 jaar zijn;
– in Arnhem wonen;
– een raam hebben waar iemand
  achter kan staan, aan de straatkant,
  achtertuin of de galerij.
U kunt uzelf opgeven of iemand die u 
kent, door een mailtje te sturen
naar info@boazboele.nl.  Heeft u 
geen beschikking tot mail?
Dan kunt u ook bellen: 06 28 49 86 59.

Boaz Boele

Theateract Het Spiegelraam
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Column
Wat nu dan?

Waarover ga je tikken, 
als de deadline is aangekondigd 

en je zelf nogal leeghoofdig terug-
gekomen bent van vakantie. Corona: 
geen zin in. Weer: was te heet maar 
het wordt weer koeler. Opruimen? 
Vrije tijd? Tuin? Familie-sores?

Voor de verandering probeer ik in de 
zomer weer eens de kilo’s te lijf te 
gaan en de conditie te verbeteren. 
Maar zelfs dat is geen nieuws. Mis-
schien dan maar de hoeveelheid keu-
zes die we te maken hebben in het 
leven? Zelfbeheersing? Wat hebben 
we écht nodig? Met wat en wie zijn 
we bereid rekening te houden?

Afhankelijkheid, da’s pas irritant. 
Dat op zich is al een beperking van 
je vrijheid. Afhankelijkheid betekent 
dat je niet kunt doen en laten wat je 
het liefst zou willen. Afhankelijkheid 
van hulpmiddelen, hulpverleners, 
(financiële) ondersteuning; allemaal 
beperkingen. Net als verantwoorde-
lijkheden en verplichtingen. Al ga 
je die laatste dingen doorgaans wat 
vaker bewust zelf aan.

Voor hen die nog niet afgehaakt 
zijn dan toch nog een poging om 
iets inhoudelijks te brengen. De tijd 
gaat me te snel. Door al het coro-
na-gebeuren is me één ding duidelijk 
geworden: te veel informatie, te 
veel verplichtingen in een te korte 
tijd…. Allemaal van het ene op het 
andere moment in een andere cadans 
terecht gekomen… en nu is de zomer 
al weer bijna voorbij. Alsof ik van 
alles gemist heb. Er is ook veel niet 
doorgegaan, maar de tijd om iets in 
te halen is er ook niet… En dan weer 
persconferenties…
Wat nu dan? Rustig aan nog maar…

Patrick van Hoof

Word collectant voor het MS Fonds

Van 16 t/m 21 november 2020 
vindt de landelijke huis-aan-huis-

collecte van het Nationaal MS Fonds 
plaats. Hiervoor zijn we hard op zoek 
naar collectanten voor Arnhem-Zuid. 
Help jij ons in de strijd tegen multi-
ple sclerose (MS)?

Wat is MS
MS is de meest invaliderende ziek-
te onder jonge mensen. Het is een 
ziekte van het centrale zenuwstel-
sel. Doordat er iets mis is in het 
afweersysteem, wordt de laag om 
de zenuwen aangevallen en bescha-
digd. Hierdoor komen signalen van en 
naar de hersenen niet (goed) door, 
waardoor verlammings- en uitvalsver-
schijnselen optreden. In Nederland 
hebben 17.000 mensen MS en elk jaar 
komen hier zo’n 1.000 mensen bij. 
De eerste symptomen treden meestal 
op tussen het 20e en 40e levensjaar. 

Onderzoek hard nodig
Er is nog geen oplossing voor MS. 
Onderzoekers weten nog niet hoe MS 
ontstaat en hoe de ziekte te genezen 
is. Onderzoek is daarom hard nodig. 
Het Nationaal MS Fonds investeert de 
opbrengst uit collectes in innovatieve 
onderzoeken naar MS.

Word collectant
Het coronavirus heeft grote impact 
op de collectes van het Nationaal MS 
Fonds. Door de maatregelen hebben 
we onze fondsenwervende evene-
menten moeten uitstellen of afge-
lasten. Hierdoor lopen wij inkomsten 
mis. MS staat helaas niet stil. Onder-
zoek naar MS en onze strijd tegen MS 
moet doorgaan. Help jij mee? Collec-
teren is niet moeilijk en kost maar 
een paar uurtjes van je tijd. En het 
is nog leuk ook. Meer informatie of 
aanmelden: www.nationaalmsfonds.
nl/collecteren.

Contactpersoon Nationaal MS Fonds
Leontine Heisen

010 591 98 39

Samenwerken aan een schoon pad

Ergernis van bewoners bij het zien 
van onkruid in het achterpad.

Veel mensen denken dat het achter-
pad eigendom is van de gemeente, 
maar dit is niet zo!
Bij een koopwoning bent u zelf eige-
naar van een deel (het achterpad) 
achter uw woning, bij een huurwo-
ning is dit de huurder. Je ziet bij 
woningen die onderverhuurd zijn, dat 
daar de huurder geen verantwoording 
neemt voor het schoonhouden er van!
In alle gevallenen is het aan de 
bewoners met elkaar te zorgen dat 
het achterpad netjes en begaan-
baar is. Misschien een goed idee één 
maal in de maand even in je poort 
te kijken of het weer tijd wordt het 
onkruid weg te halen!

Het is ook belangrijk verlichting aan 
te brengen of de lamp te vernieuwen 
i.v.m. Inbraak. De inbreker vindt een 
donker pad ideaal en wordt daardoor 
minder opgemerkt!

Ook zou het goed zijn overhangende 
struiken, takken en hagen op tijd te 
snoeien langs de voetpaden!

Laten wij Rijkerswoerd schoon en 
begaanbaar houden!

Therese Beekhuis
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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

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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Boerderijwinkel Arnhem-Zuid

Natuurcentrum Arnhem opende op 
24 juni een nieuwe boerderijwin-

kel op Stadsboerderij de Korenmaat 
in Arnhem-Zuid. In de winkel kunnen 
bezoekers dicht bij huis lokale en 
biologische producten kopen en van 
alles leren over natuur en duurzaam-
heid. De voedingsmiddelen in de win-
kel komen van de eigen stadsboer-
derijen in Arnhem, zoals groente, 
eieren en vlees of van andere boeren 
uit de regio, zoals jam, soep, sauzen, 
kaas en zuivel.

Stimuleren duurzaamheid
Natuurcentrum Arnhem wil mensen 
bewust maken van het belang van de 
natuur en de eigen rol in het behoud 
ervan. In de eigen bedrijfsvoering 
speelt duurzaamheid dan ook een 
grote rol. Zo wordt er in de winkels 
niets verspild en zoveel mogelijk 
hergebruikt. Is een kromme komkom-
mer minder lekker dan een rechte? 
Nee toch. Daarom ligt een kromme 

ook gewoon in de schappen van de 
nieuwe boerderijwinkel.

Natuurcentrum Arnhem houdt haar 
dieren enkel voor educatie. Maar 
wanneer ze niet meer op de boerde-
rij kunnen worden gehouden, worden 
ze geslacht. De dieren leven in vrij-
heid en krijgen gezond (biologisch) 
voedsel. Het vlees van de dieren is 
dan ook van hoge kwaliteit. De rook-
worst van Natuurcentrum Arnhem viel 
afgelopen jaar zelfs in de prijzen!

Vrijwilligers
De boerderijwinkel wordt gerund 
door vrijwilligers. Stuk voor stuk 
mensen uit de omgeving van de boer-
derij die hart hebben voor natuur en 
gezond eten. Natuurcentrum Arnhem 
kan nog enkele vrijwilligers gebrui-
ken die in de winkel willen werken.
U bent van harte welkom!

ED

Redacteur m/v 
gezocht

De redactie van Het Woerdje is op 
zoek naar een nieuwe redacteur. 

Vind je het leuk ingezonden stukken 
te redigeren? Heb je goede ideeën 
voor Het Woerdje en wil je zo een 
bijdrage leveren aan de wijk? In 
principe gaat het met name om het 
redigeren van binnengekomen kopij, 
artikelen, oproepjes en verslagen. 
Maar het is natuurlijk ook mogelijk 
daarnaast af en toe zelf een stukje 
te schrijven over een onderwerp dat 
de wijk en haar bewoners aan gaat. 
Het redigeren van de binnengeko-
men kopij kost niet veel tijd. Enige 
kennis van e-mail, tekstverwerker en 
spreadsheet is gewenst.

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 aan-
schuiven bij onze redactievergade-
ring of contact opnemen via e-mail 
redactiehetwoerdje@live.nl.

De redactie

Beste doppenspaarders

Op 31 mei heb ik jullie laten weten 
dat ik per 1 september stop.

Gelukkig heeft Inge Groenhuijzen 
zich aangemeld om mij op te volgen.
Het adres van haar is: Dr. Willem 
Dreessingel 50 in Arnhem.
Haar mailadres is:
liefmuisje43@live.nl.
Je kunt haar telefonisch bereiken 
(indien nodig) op 06 49 31 54 86.

De eindstand per 1 september bij 
mij als afleveradres is voor 2020  

niet minder dan 1900 kilo aan 
doppen in 280 zakken. In totaal, 
over de afgelopen 5 jaar,  heb 
ik 1380 zakken met een totaal 
gewicht van 8725 kilo doorgeleid 
naar het regionaal verzamelpunt 
voor de doppen in Aalten.

Dank jullie wel voor al jullie 
medewerking. Ik kijk met trots 
en voldoening terug op ons werk 
van de afgelopen 5 jaren.
 

Hartelijke groet,

Liesbeth
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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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Inkomen gedaald?

Hebt u een terugval in uw inko-
men? Maakt u zich zorgen? Dat 

kan iedereen overkomen. Zeker nu. 
Hieronder meer informatie vanuit de 
gemeente Arnhem om weer grip te 
krijgen op uw geldzaken. 

Bent u ouder dan 27 jaar?
Minder inkomen? Vraag de gratis bud-
getcheck aan bij Stichting Rijnstad. 
Zij kijken - samen met u – en helpen 
u. www.rijnstad.nl/budgetcheck

Langdurige geldzorgen
Heeft u al langere tijd financiële 
problemen? Kunt u uw rekeningen 
niet meer betalen? Wacht niet langer 
en vraag om gratis hulp bij de sociale 
wijkteams van de gemeente Arnhem. 
Maak een afspraak met een wijk-
coach via www.wijkteamsarnhem.nl 
of bel met 088 226 00 00. 

Jonger dan 27 jaar?
Is uw inkomen gedaald of bent u uw 
(bij)baan kwijt en wilt u weten waar 
u recht op hebt? Neem dan contact 
op met Opr€cht. Opr€cht zet zich in 
om schulden bij jongeren te voorko-
men en op te lossen. Als u Opr€cht 
om hulp vraagt, krijgt u een buddy 
van uw eigen leeftijd, die u gaat hel-
pen. Kijk op www.wijzijnoprecht.nl.

Ondernemers
Bent u een Arnhemse ondernemer 
met geldzorgen? Geldzaken & Onder-
nemers kan u helpen, van financieel 
advies tot hulp bij schulden. Samen 
kijken we wat u nodig heeft en wat 
mogelijk is. Maak snel een afspraak!-
Kijk hiervoor op de pagina www.
arnhem.nl/geldzorgen bij onderne-
mers. Kies voor het product ‘Geldza-
ken & Ondernemers’. U kunt zich ook 
melden via ondernemen@arnhem.
nl of bel naar 026 377 49 00. Heeft 
u een vraag over de Tozo-regeling? 
Bel dan met 0800 1809 of kijk op de 
pagina over de Tozo-regeling op onze 
website. 

Heeft u acute financiële problemen 
door de coronacrisis en maakt u zich 
zorgen of u het wel gaat redden? Dan 
komt u mogelijk in aanmerking voor 
tijdelijke ondersteuning voor zelf-
standigen (Tozo) via gemeente Arn-
hem. Kijk hiervoor op www.arnhem.
nl/tozo.

Ferial Meisen

Na 45 jaar met heel veel passie en 
liefde gewerkt te hebben in het 

onderwijs met ouders en kinderen, 
heb ik besloten per 1 september 2020 
te stoppen en van mijn pensioen te 
gaan genieten. Een nieuwe fase in 
mijn leven...

Ik heb 15 jaar als hoofdleidster, 
adjunct, waarnemend directeur in 
Arnhem Oud Zuid gewerkt en sinds 25 
jaar in Rijkerswoerd. Vele verande-
ringen hebben plaatsgevonden binnen 
het onderwijs, maar voor mij stond 
de veiligheid en het warme nest voor 
het kind altijd centraal.

Ook de vele fijne contacten met 

ouders zijn erg belangrijk voor mij 
geweest, het ging immers om hun 
belangrijkste bezit.
Kinderen begeleiden in hun ontwik-
keling en in hun eigen tempo stond 
altijd centraal voor mij en dit alles 
binnen een fijne, open sfeer met 
collega’s, lieve ouders, kinderen en 
oud-leerlingen…

Dank voor het vertrouwen en het 
fijne contact! Ik wens jullie allen een 
voorspoedige toekomst!

Liefs van (juf) Marlène Backbier, 
leerkracht Pieter de Jong Basisschool 

in Rijkerswoerd

Juf Marlène met pensioen

Vogels in Waterrijk

44

Foto: Rob Zweers

Deze zomervogel houdt van uitgestrekte rietvelden, waarin hij zijn nest 
maakt en waarboven hij jaagt: laag zwevend, rustig flappend, schommelend 
en draaiend, regelmatig biddend, tot hij zich op een kikkertje of jong vogel-
tje stort. Tegen de verre achtergrond van het zogenaamde ‘Ooievaarsnest’ 
loert deze jonge bruine kiekendief op een prooi in een rietveld in Waterrijk.
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TheaterKids Kinderkoor in actie

Het leukste kinderkoor van Rijkers-
woerd is sinds augustus weer aan 

het zingen. Er worden voornamelijk 
liedjes van Kinderen voor kinderen en 
kinderpop, musical en andere leuke 
liedjes gezonden. Met Kerst gaan we 
met mooie optredens de kerstvreug-
de verspreiden! Maar voor die tijd 
staat ook nog een optreden van vrij 
repertoire op de planning.

Houd jij ook zo van zingen en ben je 
tussen de 7 en 12 jaar? Meld je dan 
snel bij ons supergezellige koor aan 
voor een gratis proefles op www.
theaterkids.nl. We zingen elke maan-
dagavond van 18.00 - 19.15 uur in 
basisschool De Rank, aan de
Pythagorasstraat 9 in Rijkerswoerd. 
Wij accepteren de Gelrepas.

Op vrijdag 23 oktober vieren
Kindercentrum Ikke en het TheaterKids Kinderkoor een feestje, samen met alle enthousiaste kinderen van 3,5 - 12 

jaar die mee willen doen! 
Verdeeld in leeftijdsgroepen wordt er 
(uiteraard coronaproof) een super-
leuk programma geboden door thea-
terdocenten, waarin jullie zang, dans 
en toneelspel aanleren. Voor kinde-
ren t/m 5 jaar is er een programma 
in de ochtend van een uur, en voor de 
oudere kinderen is er een spetterend 
programma van 3 uur!
Kosten: t/m 5 jaar € 5,00 en 6 t/m 
12 jaar € 10,00. Meld je snel aan op 
www.kindercentrumikke.nl met al je 
vrienden en vriendinnen.

Freek Verdult

Uitkomen met je inkomen

Tijdens deze (gratis) cursus leer je 
in 5 bijeenkomsten meer grip te 

krijgen op je inkomsten en uitgaven. 
Wil je meer overzicht krijgen over je 
inkomsten en uitgaven, voorkomen 
dat je financiële problemen krijgt 
of wil je beter het overzicht leren 
houden? Geef je op voor de cursus 
‘Uitkomen met inkomen’!

Op woensdag 9, 16, 23, 30 september 
en 7 oktober 2020;
Van 10.00 - 12.00 uur Jongerencen-
trum De Madser;
Kronenburgbusbaan 25,
6831 EJ Arnhem.

Of op donderdag 24 
september, 8, 15 en 29 
oktober 2020;
Van 18.30 - 20.30 uur 
in De Nieuwe Hommel
De Wiltstraat 6,
6821 CE Arnhem.

Meedoen?
Meld je aan bij
Macha van de Ven via 
06 11 47 43 05 of
budgetcursus@rijn-
stad.nl met jouw 
naam, adres, telefoon-
nummer en e-mail-
adres.

Merel Vonk
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Achter de Coulissen 9  6836 NC  Arnhem

026 327 19 12
happyanimals@petsenco.com

www.petsenco.com



het woerdje - 17 - 

Vogels in Waterrijk

Door intensieve vervolging was hij bijna helemaal verdwenen. Beschermen-
de maatregelen hebben aan de achteruitgang van deze vogel een einde 

gemaakt, maar talrijk is hij in geen enkel land en buiten Europa komt hij 
nauwelijks voor. De rode wouw met zijn opvallend lange, geknikte vleugels 
eet vooral aas, maar kan ook prooien vangen tot de grootte van een konijn.

LV
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Foto: Rob Zweers

Golden Sports
is gestart

Sinds 1 september kunt u bij Gol-
denSports lekker samen buiten, 

op een veilige manier, bewegen 
onder begeleiding van een ervaren 
trainer. GoldenSports biedt sport en 
bewegen voor 55+ in de buitenlucht. 
Steeds meer ouderen die op een 
prettige sociale manier iets aan hun 
fitheid willen doen, sluiten zich aan. 
Na afloop is er gelegenheid samen 
gezellig een kopje koffie, voor eigen 
kosten, te drinken en je buurtbewo-
ners te leren kennen. 

Aanmelden hoeft niet
Iedereen die mobiel is kan meedoen, 
ook als u nog nooit eerder aan sport 
deed. De gevarieerde training is in 
vertrouwde handen van Ellen ter Burg 
en Ron van der Veer. Wanneer: iedere 
dinsdag van 10.00 uur-11.00 uur (ook 
in de vakanties). Waar: verzamelen 
op locatie De Vredenburcht aan de 
Slochterenweg 29. Kosten: strippen-
kaart € 30 voor 10 keer of € 3,50 per 
keer. De eerste les is gratis. Mogelijk 
krijgt u korting met uw Gelrepas. 
Informatie: Ron van der Veer, tele-
foon 06 44 22 01 01, e-mail: golden-
sportsarnhemzuid@gmail.com.

Jeannette Scholtens

Vaak krijg ik van jonge ouders te 
horen dat ze geen idee hebben 

wat ze moeten doen als hun ‘klein-
tje’ is gevallen, een snee heeft of 
misschien wel een hersenschudding.
Veel mensen zijn niet op de hoog-
te van de laatste richtlijnen over 
bijvoorbeeld het verzorgen van een 
wondje.

Hier in Nederland, of zelfs in een 
groot deel van Europa, is het water 
dat uit de kraan komt erg schoon. Je 
kunt daarom een (schaaf)wondje heel 
goed onder de kraan schoonspoelen. 
Daarna hoeft er ook geen desinfectie 
middel (zoals Betadine®, Sterilon® of 
Dettol®) meer op. Even laten drogen 
aan de lucht of misschien een pleis-
ter is dan voldoende.
Pleisters zijn voor kinderen natuur-
lijk altijd leuk als er een plaatje 
op staat, maar niet alle wondjes 
zijn geschikt voor een voorverpakte 
pleister. Soms is het handig om zelf 
de vorm van een pleister te kunnen 
bepalen. Kijk eens op www.HOT-EH-
BO.nl voor de link naar de pleister-
tips.

Is het wondje wat groter of dieper? 
Denk je dat de huisarts het moet 
hechten? Maak dan de wond niet 
schoon, maar dek hem af (als het kan 
steriel) en maak een afspraak met de 

huisarts. Een dergelijk verwonding 
moet binnen 4 uur verzorgd zijn bij 
een huisarts.

Als Rode Kruis EHBO-instructeur heb 
ik al ruim 20 jaar ervaring. Behalve 
dat ik bij bedrijven EHBO trainingen 
verzorg, organiseer ik regelmatig 
workshops en cursussen EHBO voor 
jonge ouders, sportverenigingen en 
bijvoorbeeld bij kinderdagverblij-
ven. Bij alle lessen geldt dat je geen 
voorkennis hoeft te hebben, iedereen 
vanaf 12 jaar kan EHBO leren.

Weet je dat de kosten voor een EHBO 
cursus of workshop vergoed kunnen 
worden door jouw ziektekostenverze-
kering?  Als je een aanvullende verze-
kering hebt, wordt vaak een deel of 
zelfs het gehele bedrag vergoed!

Jeannette Heerschop

Weet jij wat je moet doen?
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Alternatief workshop 
‘Klimaat+fijne straat?’

Afgelopen maanden hebben we erg warme periodes 
gehad. Het lijkt wel of er ieder jaar nieuwe hittere-

cords worden gebroken. Ook hadden we te maken met 
droogte, waardoor waterschappen verschillende keren 
hebben opgeroepen zuinig te doen met water, terwijl 
onze tuinplanten steeds verder verdroogden. Straks 
komen de herfst en winter en hebben we geen last meer 
van hitte en droogte. Wel kan het voorkomen dat onze 
tuin door plensbuien in een modderpoel of waterballet 
verandert.
Een ’tool’ in ontwikkeling
Probeert u al een tijdje uw tuin in de zomer koeler en 
minder droog te houden of om wateroverlast te vermin-
deren? Of bent u nieuwsgierig wat u hiervoor zou kun-
nen doen? Dan nodig ik u graag uit mijn online ‘tool’ te 
testen.  Dit tool laat verschillende maatregelen zien die 
uw tuin aangenamer kunnen maken. De verschillende 
maatregelen hebben een korte omschrijving, kosten- en 
onderhoudsindicatie en een illustratie van mogelijke 

In de tool kunt u verschillende maatregelen bekijken.
De actie die u aanklikt, licht wit op in de tuin.

Nieuwe minibieb ‘Onder de lijsterbes’

Er is een nieuwe minibieb op de
Mr. P.J. Oudsingel, dichtbij de

Rosa Manushof.
‘Minibieb’ is in dit geval eigenlijk 
een te beperkte aanduiding, want 
op het venster van de kast staat te 
lezen dat het een ‘Geef-, neem- 
en ruilkast’ is. Behalve boeken zijn 
er dan ook al stekjes van planten 
in aangetroffen. En wie weet wat 
voor verrassingen de kast nog in 
petto heeft...?

LV

Afvalwijzer

Op de website www.arnhem.nl/
afval vindt u meer informatie 

over de nieuwe afvalstoffenheffing 
en de speciale regelingen. Bel gratis 
naar 0800 1809 en kies optie 1.

toepassing. Ik ontwikkel 
het tool in het kader van 
mijn afstuderen. Om te 
zien of een tool als deze 
waardevol is, zou ik u 
willen vragen anoniem 
een korte vragenlijst in 
te vullen vóór (circa 5 
minuten) en ná gebruik 
van de tool (circa 10 
minuten). De tool werkt 
gewoon in de webbrow-
ser van uw computer of 
laptop, maar niet op uw 
smart-
phone. U hoeft niets te 
installeren. De website 
is te vinden op:

mijnklimaatregelen.wur.nl. Ik hoop dat de tool u iets 
moois kan brengen!

Ineke Weppelman
Masterstudent Landschapsarchitectuur

Wageningen University & Research
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Collecteweek voor de Dierenbescherming

De Dierenbescherming organiseert 
elk jaar een collecteweek, in de 

week van Werelddierendag. In 2020 is 
dit van 27 september t/m 3 oktober. 
Tijdens deze week gaan duizenden 
collectanten weer langs de deuren 
om geld op te halen voor dieren in 
nood.

Voorafgaand en tijdens de collecte-
week zijn veel vrijwilligers nodig. 
Denk aan mensen die helpen bij 
de organisatie en natuurlijk heel 
veel collectanten. De collecte is 
een belangrijke bron van inkomsten 
voor de Dierenbescherming. Met de 
opbrengst kunnen we ons werk blij-
ven doen en dierenleed bestrijden. 
Help je mee?

Word collectant
Ook in Rijkerswoerd zijn wij nog op 
zoek naar collectanten voor 2020 en 
eventueel ook al voor 2021.
Als collectant bepaal je zelf wanneer 
en hoelang je collecteert. De mees-
te collectanten lopen in hun eigen 
straat of buurt. Het kost je slechts 
een paar uur van je tijd.

Word wijkhoofd
Wil je liever niet zelf collecteren, 
maar toch meehelpen met de col-
lecte? Dat kan ook. We zijn altijd op 
zoek naar mensen die willen helpen 
bij de organisatie. Je belt de collec-

tanten, verdeelt de straten en zorgt 
ervoor dat iedereen de collectemate-
rialen op tijd ontvangt. Dit kost je 2 
à 3 dagdelen van je tijd. 

Waarom collecteren?
Omdat je van dieren houdt natuur-
lijk! Van huisdieren zoals honden, 
katten en konijnen, of dieren in de 

Wijkhoofd Marijke

natuur zoals damherten, vogels en 
wilde zwijnen. De Dierenbescherming 
is de enige organisatie die zich al 
ruim 150 jaar inzet voor het wel-
zijn van alle dieren in Nederland. 
Hoe meer collectanten voor ons op 
pad gaan, hoe groter de opbrengst 
voor de hulp aan dieren in nood. 
Dat bedrag wordt besteed aan het 
beschermen, redden en opvangen 
van dieren, ook in de regio waar jij 
collecteert.

Hoe meer geld er wordt opgehaald, 
des te meer we kunnen doen. Denk 
aan het vervoeren van zieke en 
gewonde dieren met dierenambu-
lances, de opvang van dieren in 
onze eigen asielen en inspectiewerk 
gericht op het voorkomen van ernsti-
ge verwaarlozing en mishandeling van 
dieren. Help je mee?

Als er een collectant aan de deur 
komt en je hebt geen geld in huis, 
kun je voor 3 euro een SMS met het 
woord DIER sturen naar 4333.  

Mocht je meer info willen dan kun 
je bellen met het wijkhoofd van de 
Dierenbescherming van Rijkerswoerd: 
06 27 41 63 11 Cassandra of een mail 
sturen naar sannie1aussie@hotmail.
com.

Cassandra Ingrassia
collectante
Marjolijn Verbeek
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Even voorstellen: Het Plaksche Veld!

Een kleinschalig landschap met 
fruitbomen, bloemenvelden en 

graanakkers: de Betuwe in het klein. 
Dat is het Plaksche Veld in een 
notendop. Deze laatste aanwinst van 
Park Lingezegen ligt aan de noor-
drand van Bemmel. Het terrein biedt 
ruimte aan natuur én mensen. Als 
alternatief voor een opening stellen 
we het Plaksche Veld graag voor met 
een video (www.youtube.com/wat-
ch?v=-OfbS115QFE&feature=youtu.
be).

Resultaat van samenwerking
Het Plaksche Veld is het mooi voor-
beeld van resultaat door samenwer-
king. Buurtbewoners hebben al bij de 
eerste plannen meegedacht over de 
inrichting van het terrein. Zij droe-
gen ideeën aan voor de inrichting 

van Het Plaksche Veld. Veel van deze 
ideeën zijn vervolgens overgenomen 
in het terrein.
Het beheer van het Plaksche Veld 
wordt gedaan door Stichting Linge-
waard Natuurlijk, in samenwerking 
met Doornik Natuurakkers. Samen 
zetten zij zich in voor de biodiversi-
teit op het terrein.
De naam ‘Plaksche Veld’ verwijst 
naar een oude veldnaam uit het 
gebied en is bedacht door de Histo-
rische Kring Bemmel. De Gemeen-
te Lingewaard en Park Lingezegen 
hebben de inrichting van het terrein 
verzorgd. Het Plaksche Veld is een 
goed voorbeeld van hoe samenwer-
king tot wat moois kan leiden.

Ruimte voor natuur én mensen
Op het Plaksche Veld zijn ook ver-

schillende recreatieve voorzieningen 
aangebracht. Zo liggen er wandel-
paden door het gebied en is er een 
waterspeelplaats voor kinderen. Ook 
zijn er twee picknicksets geplaatst. 
Het gebied is een echte groene uit-
loop voor de inwoners van Bemmel.
Het Plaksche Veld ligt langs de Groe-
nestraat en Plakselaan in Bemmel.

Over Park Lingezegen
Park Lingezegen is een groot land-
schapspark tussen Arnhem en Nijme-
gen. Het is een recreatiegebied voor 
de 160.000 huidige en toekomstige 
bewoners van Arnhem-Zuid, Bemmel, 
Elst, Huissen en Nijmegen-Noord. 
Daarnaast is er veel ruimte voor 
natuur, water, landbouw en cultuur. 
Meer informatie vindt u op www.
parklingezegen.nl.

Het Financieel Café: op afspraak weer van harte welkom!

Bij het Financieel Café kan je 
terecht met (korte) vragen over 

administratie en financiën. Deskundi-
ge vrijwilligers van SWOA en Huma-
nitas helpen je bijvoorbeeld bij het 
lezen van een (lastige/officiële) brief 
of het invullen van een ingewikkeld 
formulier. Ook geven ze uitleg over 
belastingen en toeslagen en helpen 
zij bij het aanvragen van gemeente-
lijke voorzieningen.

I.v.m. de maatregelen rondom corona 
kun je alleen op afspraak terecht. 
Alle locaties zijn volgens de richt-
lijnen van het RIVM ingericht en de 
vrijwilligers houden zich aan ons 
coronaprotocol. 
Voor een afspraak op één van de 
volgende locaties bel je met
06 13 30 41 88:
 De Weldam (Presikhaaf): Iedere  
 woensdag van 09.00 -12.00 uur;
Deze locatie is een tijdelijke vervan-
ging voor het café in Waalstaete

 De Petersborg (Vredenburg):
 Even weken op vrijdag van
 10.00 – 12.00 uur;
 De Duiventil (Het Duifje):
 Eerste maandag van de maand
 van 10.00 – 12.00 uur.

Het Financieel Café is een samen-
werking tussen Humanitas en SWOA.
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Activiteitenkalender
Vanwege COVID19 kunnen activiteiten vervallen. RIVM-maatregelen worden gehanteerd.

SEPTEMBER
vrijdag 25 Brei- en Haakcafé Hooijmaat 14.00 - 16.00 uur
vrijdag 25 Kinderdisco 6 t/m 10 jaar Kemphaan 19.00 - 21.00 uur
maandag 28 Sportmiddag 10+  (elke maandag) Playground 14.45 - 16.00 uur
dinsdag 29 Wandel je Fit Hooijmaat 13.30 uur

OKTOBER
donderdag 1 Bakfiets Lea Dasberg 4 - 12 jaar  (elke donderdag) Schoolplein 14.45 - 15.45 uur
donderdag 1 Huiswerkbegeleiding 11 - 12 jaar  (elke donderdag) Kempenaer 14.45 - 15.45 uur
donderdag 1 Sportmiddag 10+  (elke donderdag) Playground 14.45 - 16.00 uur
woensdag 6 Meidenclub 9 - 13 jaar  (elke woensdag) Kemphaan 13.00 14.30 uur
woensdag 6 Jongensclub 9 - 13 jaar  (elke woensdag) Kemphaan 14.30 16.00 uur
maandag 12 Bewonersplatformvergadering SWR 20.00 -22.00 uur
dinsdag 13 Wandel je Fit Hooijmaat 13.30 uur
vrijdag 16 Tienerdisco 10 t/m 13 jaar Kemphaan 19.00 - 21.00 uur
dinsdag 27 Wandel je Fit Hooijmaat 13.30 uur
vrijdag 30 Brei- en Haakcafé Hooijmaat 14.00 - 16.00 uur

NOVEMBER
zaterdag 7 Tweedehands Speelgoedbeurs ACR 13.00 - 15.00 uur
dinsdag 10 Wandel je Fit Hooijmaat 13.30 uur
maandag 23 Bewonersplatformvergadering SWR 20.00 -22.00 uur
vrijdag 27 Brei- en Haakcafé Hooijmaat 14.00 - 16.00 uur
vrijdag 27 Kinderdisco 6 t/m 10 jaar Kemphaan 19.00 - 21.00 uur
dinsdag 24 Wandel je Fit Hooijmaat 13.30 uur

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

Dit is de enige roofvogel die zomaar in uw tuin kan verschijnen, jagend op 
een meesje of merel. Het is een schuwe vogel, broedend in dicht geboom-

te en doorgaans jagend in half open landschappen. Buiten het broedseizoen 
waagt de sperwer zich ook in meer open terrein, zoals Waterrijk. Vooral het 
aanmerkelijk grotere vrouwtje kan dan ook wel eens een grotere prooi grij-
pen, bijv. een tureluur.

LV

Vogels in Waterrijk
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Foto: Rob Zweers

Focus á Locus 
gecanceld

Focus á Locus 2020 gaat definitief 
niet door. In ons vorige bericht in 

maart-april hadden we nog de hoop 
dat we de kunstroute in het eerste 
weekend van oktober konden laten 
plaatsvinden. Maar we vinden het 
niet verantwoord het evenement 
door te laten gaan. We houden u op 
de hoogte van de verdere ontwikke-
lingen voor Focus á Locus.

Hans Langbroek
Maryam Bashari Rad

Klaarke Schuiringa
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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 46 73 19 64
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 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
Emma Dorenbosch
Robèr Goed
Dirk de Hek

Medewerkers
Hetty Reebeen, puzzel
Patrick van Hoof, 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

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.




