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In dit nummer...

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

Smiles of Hope

5

Smiles of Hope is een Arnhemse 
stichting die ontwikkelingsprojecten 
in Cambodja ondersteunt door oude 
laptops en andere leermiddelen 
beschikbaar te stellen. Heb jij nog 
een oude laptop die je wilt doneren?

Popart in 
Rijkerswoerd

11

Kunstschilder Ruud Rous, nu 62 jaar, 
schildert sinds 2009 popart en woont 
reeds 9 jaar in onze wijk.

Buren in het 
Schmidthofje!

15
Zondag 27 september hebben we als 
bewoners van ons hofje Burendag 
gehouden.
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Laptops voor Cambodja

Corona zet onze wereld op zijn 
kop. De problemen waar wij in 

Nederland nu tegenaan lopen, heb-
ben op jonge mensen in Cambodja 
nog veel meer impact. In Cambodja 
zijn geen steunpakketten of sociale 
vangnetten. Geen werk betekent 
daar simpelweg geen geld. Met als 
gevolg dat de jonge mensen die juist 
de eerste stapjes omhoog hadden 
gezet, nu alleen nog bezig zijn met 
overleven. Deze mensen verdienen 
een kans op een goede baan en een 
zekere toekomst. Jouw steun is daar-
bij van onschatbare waarde.

Een kleine bijdrage
Binnenkort gaan wij weer richting 
Cambodja met ongeveer 50 laptops 
die we hebben gekregen van geweldi-
ge sponsors. De laptops zijn helemaal 
opgeschoond en klaar voor gebruik 
in de projecten die we steunen. Ze 
staan mooi ingepakt klaar, maar het 
transport naar Cambodja kost geld. 
Wil jij ons steunen met een kleine 
bijdrage? Op www.smilesofhope.nl 
vind je meer informatie over onze 
stichting, onze doelen en hoe je kunt 
doneren. Elk bedrag telt!

geeft laptops een tweede leven. We 
wissen de data en zetten nieuwe, 
gratis software op de laptops, zodat 
ze in Cambodja gebruikt kunnen

worden door studenten in de door 
ons geselecteerde projecten. Heb 
jij nog een oude laptop die je wilt 
doneren? Mail ons dan even op
info@smilesofhope.nl.

Frank Rikken
Smiles of Hope

Stichting Smiles of Hope
Smiles of Hope is een Arnhemse
stichting die ontwikkelingsprojecten 
in Cambodja ondersteunt. Wij trainen 
en coachen jonge mensen en helpen 
hen bij het vinden van een baan. Dat 
doen we onder meer door laptops 
en andere leermiddelen beschikbaar 
te stellen. Stichting Smiles of Hope 

Vogels in Waterrijk

Zijn naam maakt meteen duidelijk 
in welk landschap we deze veel 

voorkomende vogel kunnen aan-
treffen. De rietgors eet tijdens het 
broedseizoen vooral insecten en spin-
nen. Buiten het broedseizoen zoekt 
hij zaden, vooral van de rietplant. 
Formaat en verenkleed doen denken 
aan die van de huismus en hij is dan 
ook een weinig opvallende verschij-
ning.

LV

47

foto: Rob Zweers
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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

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

De juiste oplossing van de puzzel in het woerdje nummer 5 is:
Z O M E R N A C H T 

De winnaar is dhr. L. Verhaar, Mr. P.J. Oudsingel

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.

i n t o c h t s t o o m b o o t

l e m m i h c s p e e l g o e d

v b n e v a h u i t p a k k e n

g p o p i a a t i a a t e r w a

o c k t f p a k j e s a v o n d

e a h s e n e e t s r o o h c s

d m n i e r t o o b s e j k a p

h a e n s t l p e p e r n o o t

e r e t t e l e d a l o c o h c

i s p e d i n r t r a d i t i e

l e r r a k a z e t u j a r y m

i p e k g a g s n o e p g o e d

g e t l p s v s u r p r i s e o

m i n a r e i p a p u a e d a c

a n i a s p e c u l a a s p o p

n l w s d n e i r v r e d n i k

Woordzoeker
Zoek de woorden in het diagram. De woorden kunnen zowel van links naar rechts als van rechts naar 
links geschreven zijn en ook horizontaal, verticaal en diagonaal. Als alle woorden zijn weggestreept, 
vormen de overgebleven letters achter elkaar gezet, de oplossing.

    Veel succes, Hetty

boterletter

cadeaupapier

chocoladeletter

dak

feestdag

goedheiligman

haven

intocht

jutezak

kindervriend 

marsepein

Myra

paard 

pakjesavond

pakjesboot

pepernoot

schimmel 

schoorsteen

sinterklaas

snoepgoed

speculaaspop

speelgoed

stoomboot

surprise

taaitaaipop

traditie

uitpakken

winterpeen

Inleveren
U kunt de oplossing van de puzzel 

uiterlijk VRIJDAG 20 NOVEMBER 
inleveren in de groene bus 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.
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Column
Kapitein

Mijn man en ik mogen 
graag samen klussen. 

Dat gaat volgens een 
vast patroon, dat hebben we niet 
bedacht, dat is zo gegroeid. Ik her-
inner me geen gedoe over de taken. 
Ik denk dat we in de loop van de tijd 
hebben ontdekt dat deze formule het 
beste werkt. Hij is de kapitein en ik 
volg. Mensen die mij kennen verba-
zen zich daar soms over, jij volgt? Ik 
geef toe het klinkt niet erg feminis-
tisch, maar toch zou ik mijn dochters 
hetzelfde gunnen. Eén neemt de 
leiding, de ander vult aan; teamwork 
dat werkt.

Het ging altijd goed, tot ik assisten-
tie vroeg bij het imkeren, ook een 
soort klus. Ik ben de imker, dus in 
dit geval de kapitein, mijn man de 
helpende hand. Een nieuwe verde-
ling van taken, waarbij het al snel 
stekelig werd. Voortvarend ging ik te 
werk, doelbewust met een plan in 
mijn hoofd, tot hij zich ging bemoei-
en met de volgorde van werken. 
Daarnaast ging hij uit eigen initiatief 
al dingen klaarzetten of wegbrengen, 
heel aardig bedoeld, maar zeker 
niet effectief. Over iedere handeling 
ontstond discussie, discussie liep 
regelmatig uit op ruzie. Totdat we 
in de gaten kregen wat er werkelijk 
speelde. De afspraak is nu: werkbe-
spreking vooraf, discussie achteraf.
 
Het is geven en nemen in een rela-
tie, wordt vaak gezegd. Toch is het 
bijzonder, dat we beiden denken dat 
we meer geven dan nemen. Herken 
je dat? Wij kamperen al jaren in de 
modder, zei een vriendin, doelend 
op haar huwelijk. Het lukt hen nog 
niet de formule te vinden die bij 
hen past. Toch siert het hen, dat zij 
ervoor blijven vechten. Dat is het 
spannende van relaties, het samen-
spel ontdekken en vooral je eigen rol 
hierin erkennen.

Niemand zei dat het eenvoudig zou 
zijn, niemand heeft beloofd dat het 
vanzelf zou gaan! Wij zijn bijzonder 
en jij bent het waard, dus ik vecht 
tot de lucht is geklaard.
(Uit Niemand, Guus Meeuwis)

Edith Peters

Medi@trefpunt weer aangepast gestart

In verband met de coronamaatrege-
len waren wij voor onbepaalde tijd 

gesloten en vonden er geen inloop-
ochtenden plaats. Verder waren de 
in het voorjaar gestarte cursussen 
stopgezet. We gaan weer aangepast 
van start met onze activiteiten, dus 
lees dit bericht goed en kijk op onze 
website www.mediatrefpuntarn-
hem-zuid.nl voor informatie.

Werken met eem mobiele telefoon
of tablet
Laat ons weten of u meer over het 
gebruik van een mobiele telefoon of 
tablet wil weten en aan een cur-
sus zou willen deel nemen. In deze 
cursus wordt de basis van een smart-
phone met het besturingssysteem 
Android behandeld. Er wordt uitleg 
gegeven over het besturingssysteem 
en de beveiliging van het apparaat, 
maar ook over de veelgebruikte 
mogelijkheden, zoals internetten, 
e-mailen, bellen en apps gebruiken. 
In deze cursus komen de volgende 
onderwerpen aan bod:
• Het besturingssysteem Android.
• Bedienen van een Android-apparaat
• In gebruik nemen van een   
 Android-apparaat.
• Surfen op internet met Chrome.
• E-mailen met Gmail.
• Bellen met een Android-smart-
 phone.
• Werken met de Play Store.
• Beveiligen van een Android-
 apparaat.

Cursus Windows 10 - Deel 1 Basis
Op woensdagochtend hebben we nog 
enkele plaatsen vrij voor deze cursus 
die op woensdag 16 september is 
begonnen. Zie onze website
https://mediatrefpuntarnhem-zuid.
nl/cursus-windows-10-deel-1-de-ba-
sis/
Meld u zo spoedig mogelijk aan als u 
interesse heeft voor deze cursus.

Inloopochtenden
Wij kunnen u weer helpen als u een 
hulpvraag heeft met betrekking 
tot uw computer, laptop, tablet of 
smartphone tijdens onze inloopoch-
tenden op dinsdag- en vrijdagochtend 
van 9.30 tot 11.30 uur.

Hiervoor dient u zich op telefoon-
nummer 06 12 90 34 90 aan te 
melden met uw hulpvraag zodat we 
een afspraak met u kunnen maken 

wanneer en hoe laat wij u kunnen 
helpen. Dit vanwege het feit dat er in 
verband met de coronamaatregelen 
maar een beperkt aantal personen 
tegelijker tijd in het cursus-
lokaal aanwezig mogen zijn.
Zonder telefonische afspraak kan er 
dus géén hulp worden geboden.

De algemene richtlijnen voor het 
ontvangen en afhandelen van de 
hulpvraag zijn:
• Een controlegesprek vooraf.
• Heeft u of één van uw huis-
 genoten koorts, neusverkoudheid,  
 hoesten of benauwdheid?
 Blijf dan thuis!!!
• De ingang is bij de hoofdingang.
• U dient zich bij de receptie van  
 de Gaanderij te melden voor u  
 naar het computerlokaal komt.
• U dient uw handen voor en na een  
 hulpvraag te desinfecteren.
• Het toetsenbord en muis van de  
 computer van de bezoeker 
 worden schoongemaakt.
• Voor elke klant reserveren we één  
 uur.

Ondersteuning aan huis
We kunnen weer ondersteuning aan 
huis verzorgen. Over vele onderwer-
pen kan ondersteuning aan huis wor-
den aangevraagd en in overleg met u 
worden ingepland.

Voor meer informatie kunt u contact 
op nemen met Pieter Eilers,
tel. 06 12 90 34 90 of via e-mail 
info@mediatrefpuntarnhem-zuid.nl.
Zie voor meer informatie ook: www.
mediatrefpuntarnhem-zuid.nl.

Gezocht: 
bezorgers voor 
Het Woerdje!
Om er zeker van te zijn dat wijk-

bewoners het wijkblad krijgen, 
zoeken wij bezorgers voor wijkblad 
Het Woerdje. Er wordt een vergoe-
ding voor de bezorging gegeven, dus 
zoek je een bijverdienste dicht bij 
huis, geef je dan op als bezorger!

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

Popart in Rijkerswoerd

Een van de redactieleden was op 
bezoek bij Ruud Rous. Sinds  2009 

schildert hij popart. Hij woont al 
negen jaar in onze wijk, is 62 jaar, 
heeft drie kinderen en drie katten. 
Omdat Focus á Locus niet kan door-
gaan zijn we van plan in elk komend 
Woerdje een kunstenaar uit de wijk 
te laten zien.

De voordeur ging open zodat we niet 
te dicht bij elkaar kwamen en we 
hebben de coronaafstand  kunnen 
houden. Ik werd ondergedompeld in 
popart! Grote schilderijen met veel 

kleur en veel fantasie gemaakt. Soms 
heel speels en pikant maar het blijft 
beschaafd. Een glimlach op het doek 
maar ook bij de toeschouwer.
Geen grafisch werk, al lijkt dat op 
het eerste gezicht zo. Ruud schildert 
alles met acrylverf op doek. Een 
knipoog naar Lichtenstein, Warhol en 
Hockney maar toch een heel eigen 
stijl.
En behalve schilderijen heeft hij 
heel wat kleinere leuke spullen met 
popart. Hij laat zich inspireren door 
wat hij ziet en beleeft. Inmiddels 
heeft hij op aardig wat exposities 

gestaan in het hele 
land. Hij maakt ook 
briefkaarten met 
foto’s van zijn werk.

Behalve kunst maken 
heeft hij een baan als 
conciërge in Nijmegen 
bij een jeugdinstel-
ling.
Leuk om eens op zijn 
website te kijken 
www.ruudrouspopart.
com of mailen als u 
zijn werk wilt bekij-
ken
ruud.rous@gmail.
com.

ED

Laaggeletterdheid 
in Gelderland

In onze provincie hebben ongeveer 
200.000 mensen - met Nederlands 

als moedertaal - moeite met lezen en 
schrijven. Het lukt hen niet hun kind 
voor te lezen, te internetbankieren 
of een veiligheidsinstructie of bijslui-
ter te begrijpen. Deze mensen willen 
we stimuleren zich aan te melden 
voor een cursus.

De provincie Gelderland, de gemeen-
te Arnhem, bibliotheken en andere 
organisaties besteden extra aandacht 
aan het onderwerp geletterd Neder-
land. Het gaat om lezen en schrijven 
maar ook om werken op de computer 
en rekenen. Deze basisvaardigheden 
heb je nodig om zonder problemen 
mee te kunnen doen aan de samen-
leving.

Doet u mee?
Op www.gelderlandgeletterd.nu 
vindt u materiaal dat u kunt gebrui-
ken en vindt u het landelijk tele-
foonnummer van de Stichting Lezen 
en Schrijven. Via deze lijn wordt u 
teruggebeld door een lokaal Taalhuis. 
U krijgt informatie over cursussen bij 
u in de buurt. In Arnhem bestaat een 
breed aanbod aan lessen in basis-
vaardigheden. Vaak zijn deze gratis. 
Voorbeelden hiervan zijn: Nederland-
se les, Taalmaatje (1-op-1 begelei-
ding) en Tik & Klik.

Karin Albers
Gemeente Arnhem

026 377 57 11
karin.albers@arnhem.nl
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Burendag 2020 Annie M G Schmidthof

Zondag 27 september hebben 
we als bewoners van ons hofje 

burendag gehouden. Er zijn meer-
dere geveltuintjes aangelegd. Mede 
dankzij een financiële bijdrage van 
het Bewonersplatform Rijkerswoerd 
en het Oranjefonds hebben we dit 
kunnen realiseren. 

Buren en saamhorigheid 
Dit was het doel achter deze buren-
dag. En dit is zeker geslaagd. Buren 
die normaliter aan de andere kant 
het hofje verlaten en dus eigenlijk 
weinig onderling contact hadden, 
kwamen kijken en gezamenlijk een 
kopje koffiedrinken en met elkaar 
de voortgang van het project bekij-
ken. Meerdere bewoners hadden 
taart gebakken, één van de buren 
stelde een koffiemachine ter beschik-
king voor een heerlijk bakje koffie. 
Buren die nu niet meededen vinden 
het toch wel erg mooi geworden en 
overwegen alsnog een tuintje aan te 
leggen.

Buurtconciërge
Het contact met de buurtconciërge 
liep erg goed, een prima samen-
werking t.o.v. de af te voeren hoe-
veelheid zand werd prettig en snel 
geregeld. Hulde!

Meerdere buren die we spraken 
gaven aan dat ze het jammer vonden 
dat het onderlinge contact zo opper-
vlakkig was en waren blij dat door 
deze burendag een kentering is inge-
zet waardoor er weer meer contact 
is, wat zeker ook gecontinueerd zal 
worden.

Aangezien we ook met elkaar aan het 
brainstormen zijn over een aanpak 
van ons hele hofje heeft deze buren-
dag ook bewerkstelligd dat meer 
bewoners met elkaar gaan praten 
over de invulling van dat project. 
Zonder de financiële bijdrage van het 
bewonersplatform was dit nooit voor 
elkaar gekomen. 

Al met al was het een bijzonder 
geslaagde dag, het weer werkte 
mee en het resultaat mag er 
zijn. 

Henri van Klaveren,
Annie M G Schmidthof 7

(vervolg op pagina 21)

Geld voor 
ontmoetingsplekken 
in de wijk

De gemeente Arnhem stelt geld 
beschikbaar voor ontmoetings-

plekken in de wijken. Het kan gaan 
om een nieuwe plek of het verbete-
ren van een bestaande ontmoetings-
plek. Het doel ervan moet zijn dat 
het sociale contact tussen bewoners 
aangemoedigd en groter wordt. U 
kunt tot 31 oktober 2020 een aan-
vraag doen en bij het Team Rijkers-
woerd, Kronenburg en Vredenburg 
(RKV) telefoonnr. 026 377 48 28  of 
e-mailen naar rkv@leefomgevingarn-
hem.nl om een aanvraagformulier 
aan te vragen.

Waarom doen we dit?
Als Arnhemmers elkaar (meer) ont-
moeten kan dat ervoor zorgen dat 
ze actiever worden, en/of uit hun 
isolement komen en/of zelfstandiger 
worden. Meer contact buitenshuis 
kan ouderen bijvoorbeeld helpen om 
langer thuis te blijven wonen. En als 
jongere Arnhemmers elkaar (beter) 
vinden, kunnen ze hun netwerk 
verstevigen en daarmee hun kansen 
op onder andere opleiding of werk 
vergroten.

Dat de gemeente geld steekt in 
ontmoetingsplekken komt niet uit 
de lucht vallen. In alle wijken geven 
Arnhemmers zelf aan dat zij graag 
willen dat er in de buurt een gele-
genheid is om elkaar tegen te komen 
en dat dit beter is dan langs elkaar 
heen te leven.

Waarvoor is het geld bestemd?
Dit geld is bestemd voor ontmoe-
tingsplekken die makkelijk bereik-
baar zijn voor wijkbewoners. Waar 
ze graag naartoe gaan. Plekken in 
wijken waar dat nu nauwelijks kan 
krijgen van ons de voorkeur.

Hoe gaat de toekenning?
Alle binnengekomen aanvragen wor-
den beoordeeld door een commissie 
waarin ook mensen uit de wijken en 
het sociale wijkteam zijn vertegen-
woordigd. Een belangrijke voorwaar-
de voor toekenning is dat de behoef-
te aan een plek in de wijk of buurt 
ook echt wordt aangetoond. Daarbij 
wordt ook gekeken naar de meer-
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Scouting Schutgraaf actief!

Scouting Schutgraaf is al meer dan 
40 jaar actief in Arnhem-Zuid 

en biedt elke week aan meer dan 
120 leden een gevarieerd en actief 
programma. De activiteiten zijn veel 
buiten in de natuur en in ons vereni-
gingsgebouw `De Steenen Camer`. 
De wekelijkse opkomsten staan in het 
teken van sport en spel, samenwer-
king en de persoonlijke ontwikkeling 
van onze jeugdleden. Buiten onze 
wekelijkse opkomsten zijn er meer-
dere weekendkampen per jaar en als 
afsluiting is er voor elke speltak een 
gaaf zomerkamp van ongeveer een 
week.

Binnen Scouting Schutgraaf zijn er 
verschillende speltakken waarin kin-
deren en jongeren uit één leeftijds-
groep hun spel spelen. De speltakken 
voor deze leeftijdsgroepen zijn 
bevers 5-7 jaar, welpen 7-11 jaar, 
scouts 11-15 jaar, explorers 15-18 
jaar en roverscouts 18-21 jaar. Ben 
je ouder dan 21 jaar? Ook dan biedt 
Scouting Schutgraaf uitdaging! Ga 
bij ons aan de slag als vrijwilliger en 
werk samen met een van de staf-
teams aan de meest uitdagende scou-
ting programma`s en aan je eigen 
ontwikkeling. Scouting Schutgraaf 
biedt samen met scoutingregio Klein 
Gelderland workshops en trainings-
programma’s aan ter ondersteuning 
van deze persoonlijke ontwikkeling.

Scouting Schutgraaf is onderdeel van 
Scouting Nederland. Dit is de groot-
ste jeugd- en jongerenorganisatie 
van Nederland met meer dan 110.000 
leden. De jeugdleden en vrijwilli-
gers van Scouting zijn verdeeld over 
meer dan 1.000 scoutinggroepen door 
het hele land. Lijkt het je leuk bij 
een van de speltakken te kijken of 
aan de slag te gaan als vrijwilliger 
binnen onze verenging? Neem dan 
contact op via info@schutgraaf.nl of 
loop eens op een zaterdag binnen bij 
ons verengingsgebouw `De Steenen 
Camer` aan het Hannesstraatje 4 in 
Arnhem.

Jasper Wienk

Vogels in Waterrijk

Hoe kouder het ‘s winters in 
Noord-Europa is, hoe groter de 

kans dat deze vogel naar Nederland 
vliegt. Met zijn slanke, gestroom-
lijnde lichaam kan hij daarbij een 
snelheid van 100 km/u bereiken. De 
gehaakte, smalle snavel met gezaag-
de randen is heel geschikt om kleine 
vissen en ongewervelde diertjes te 
verorberen. Bij de grote zaagbek 
gaat de man strak gekamd, het 
vrouwtje houdt wel van een speels 
kapsel.                                      LV

48foto: Rob Zweers Kinderkoor zoekt 
zangers voor 
kerstoptredens
Het TheaterKids Kinderkoor is het 

leukste kinderpopkoor van Arn-
hem en omgeving en we repeteren 
gewoon hier, in Rijkerswoerd!

In december hebben wij een aantal 
geweldige kerstoptredens staan en 
ons koor kan wel wat versterking 
gebruiken. Houd jij ook zo van zingen 

en ben jij tussen de 7 en 12 jaar? Dan 
ben je van harte welkom op het The-
aterkids Kinderkoor in Rijkerswoerd. 
Elke maandagavond van 18.00-19.15 
uur zingen wij in de Pythagoras-
straat (bij basisschool De Rank) met 
een hele leuke enthousiaste groep 
kinderen allemaal kinderhits. In ons 
gebruikelijke repertoire zit Kinde-
ren voor Kinderen, kindermusicals, 
Marco Borsato en Disney. Geef je snel 
op voor een gratis proefles op www.
theaterkids.nl of zoek “kinderkoor 
Arnhem” op Facebook en kom bele-
ven hoe leuk samen zingen is.

Met muzikale groet, Freek Verdult 
TheaterKids Kinderkoor

T 026-844 57 53 
E theaterkids@joy-acts.nl 

I www.theaterkids.nl 



het woerdje - 19 - - 18 - het woerdje

Achter de Coulissen 9  6836 NC  Arnhem

026 327 19 12
happyanimals@petsenco.com

www.petsenco.com

Nieuws uit
Park Lingezegen

Park Lingezegen is een prachtig 
landschapspark tussen Arnhem 

en Nijmegen met veel ruimte voor 
mensen, landbouw, natuur, cultuur 
en water. Ook in de herfst ligt het 
park klaar voor een ommetje of frisse 
neus. Maar neem wel de recrea-
tiekaart mee, want die geeft een 
overzicht van alles wat er te doen is 
in Park Lingezegen. Hierop vind je 
onder andere bezienswaardigheden, 
startpunten van recreatieve routes 
en horeca.

Maarten van Rossem op oorlogspad
In de tv-serie ‘Op Oorlogspad met 
Maarten van Rossem’ neemt hij je 
mee langs verschillende plekken waar 
Operatie Market Garden plaatsvond. 
Aan de hand van een oude landkaart 
is bepaald welke gebieden er ter 
sprake komen. Van Rossem legt uit 
waarom er juist in deze gebieden 
werd gevochten. In de vierde afleve-
ring bezoekt hij samen met archeo-
loog Martijn Reinders de oorlogsspo-
ren in Park Lingezegen en omgeving. 
Een van de onderwerpen die worden 
besproken zijn de gevechten die heb-
ben plaatsgevonden in de Betuwe en 
delen van de Schuytgraaf.

Spreeuwenshow
Heeft u hem al gezien, de spreeu-
wenshow? Als bij een vuurwerk-
show waarvan je niet weet waar de 
volgende uitbarsting zal zijn, duikt 
een spreeuwenzwerm plots op uit 
het riet. De vliegende wolk steekt 
zwart af tegen de oranje avondlucht 
en strijkt na een wervelende vlucht 
weer neer in het riet. Dan is het 
afwachten waar elders een nieuwe 
zwerm opveert uit bomen of riet 
voor hun luchtshow. Zelf spreeuwen-
wolken zien? Dat kan heel goed in 
Park Lingezegen. Bijvoorbeeld in het 
Waterrijk. Daar vertonen ze in de 
avondschemering hun kunsten!

Route publieke kunst in De Laar

Samen met Con van Roden en Bart 
van de Wateringen heb ik, Jelle-

ke Bakker, in de zomer van 2019 de 
cultuurgroep De Laar opgericht. We 
vinden het belangrijk om alle publie-
ke kunstwerken die De Laar rijk is in 
de schijnwerpers te zetten. Bij het 
ontwerpen van de wijk in de jaren 
70, 80 zijn er diverse kunstprojecten 
gerealiseerd, zoals de 560 meter lan-
ge Kunstboulevard langs de Kroonse 
Wal. Er staan nog veel meer in het 
routeboekje vermeld.

Fiets- en wandelroute
We hadden al goede contacten met 
wie en hoe we een fiets- en wandel-
route zouden realiseren. 
Echter door de Corona werd het 
onmogelijk om van alles te organise-
ren. Maar we hebben niet stil geze-
ten. Want wijkbewoners hebben juist 
nu tijd om hun eigen wijk te ont-
dekken en wat is er dan leuker dan 
een kunstroute door je eigen wijk? 
Vormgeefster Marlous van Betuw ging 
in samenwerking met ons met het 
routeboekje aan de slag. Bovendien 
produceerden we met Olga Lozeman 
(van Rozet) en cameraman Martijn 
Baudoin  iets extra’s: een virtual rea-
lity tour, een digitale wandeling langs 
de kunstroute, voor thuis. Door de 
lock-down had iedereen tijd genoeg 
om goede producten te maken. Ons 
kleine project werd zo steeds groter.

Routeboekje
Dinsdag 7 juli konden we het eer-
ste exemplaar van het routeboekje 
overhandigden aan wethouder Hans 
de Vroome.

In het routeboekje staat alle infor-
matie over de kunstwerken met de 
routekaarten van de fiets- en wan-

delroutes, bewegwijzerd met stickers 
in vier kleuren. De routeboekjes zijn 
verkrijgbaar bij de bibliotheken van  
Rozet (centrum Arnhem) en Kronen-
burg, boekhandel Hijman Ongerijmd, 
boerderijwinkel Fruitben (Kerkstraat 
1 bij de Rijkerswoerdseplas) en bij 
boerderij de Kroon. Met dit boekje 
kunt u een route gaan wandelen of 
fietsen. 

Op 7 juli ging ook de virtuele wan-
deling online. Martijn heeft bij 
elk kunstwerk een 360 graden film 
gemaakt. Door te klikken op de ver-
schillende icoontjes start je filmpjes. 
Via de link https://www.cultuurrou-
tedelaar.nl is de virtuele wandeling 
te bekijken. Veel kijk en luisterple-
zier! 

Via www.delaararnhem.nl/kunst-en-
cultuur kom je op de website van 
onze cultuurgroep. Daar is nog meer 
te lezen over ons project. Via die 

website kun je ook 
het routeboekje, 
routebeschrijvin-
gen van de fiets- 
en wandelroutes 
én de GPX-be-
standen downloa-
den. Bij sommige 
kunstwerken staan 
paaltjes met een 
QR-code. Door 
deze te scannen 
kom je ook bij het 
digitale boekje op 
die site.

Tenslotte hopen 
we begin november 2020 een infor-
matiebord te plaatsen bij Boerderij 
de Kroon aan de Randweg.

Cultuurgroep De Laar
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Activiteitenkalender
Vanwege COVID19 kunnen activiteiten vervallen. RIVM-maatregelen worden gehanteerd.

OKTOBER
maandag 26 Algemene Ledenvergadering wijkvereniging SWR 19.30 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
woensdag 11 Sint Maarten (zet een kaars voor je raam) in de wijk ‘s avonds
maandag 16 Extra Algemene Ledenvergadering wijkvereniging SWR 19.30 uur
maandag 23 Bewonersplatformvergadering SWR 20.00 -22.00 uur
dinsdag 24 Wandel je Fit Hooijmaat 13.30 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

DECEMBER
dinsdag 8 Wandel je Fit Hooijmaat 13.30 uur
vrijdag 18 Brei- en Haakcafé Hooijmaat 14.00 - 16.00 uur
vrijdag 18 Kinderdisco 6 t/m 13 jaar De Kemphaan 19.00 - 21.00 uur
dinsdag 22 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).

Vogels in Waterrijk

Deze vogels zijn oude, vertrouwde bewoners van waterrijk Nederland. Op 
een mistige herfst- of winterdag kun je ze in ons Waterrijk aantreffen op 

een schelpeneilandje, rustend en wachtend tot hun vleugels droog zijn. Die 
vleugels kunnen een spanwijdte van wel anderhalve meter bereiken. Net als 
de grote zaagbek heeft de aalscholver een gehaakte snavel, een goed instru-
ment voor de visvangst.

LV
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foto: Rob Schweers

(vervolg van pagina 15)

waarde van aangeboden activiteiten 
in relatie tot andere wijkpartners, 
zorg- en ontmoetingsvoorzieningen 
in de wijk. Om te bouwen aan goede 
ontmoetingsplekken is het belangrijk 
de Sociale Wijkteams en de Teams 
Leefomgeving erbij te betrekken.
U krijgt na 15 december bericht of 
uw aanvraag wordt toe- of afgewezen 
via het Team Leefomgeving.

Meer weten?
Heeft u nog vragen? Neem dan con-
tact op met het Team Leefomgeving 
RKV telefoonnr. 026 377 48 28  of 
e-mail rkv@leefomgevingarnhem.nl.

Team Leefomgeving RKV

Wat zijn we trots! Dank jullie wel, bewoners, vrijwilligers, bezoekers en makers voor dit toffe en geweldige fes-
tival! Tijdens deze vijfde editie werden we uitgedaagd om nieuwe richtingen te ontdekken en te ontwikkelen 

voor het samen leven in de stad. Er waren meer dan 50 activiteiten zoals kunstprojecten, muziek- theater- en spo-
ken word-voorstellingen, workshops, lezingen en Drive in Cinema Zuid. Het was niet alleen een heel gezellig festi-
val, maar ook een onderzoek naar hoe we het samen leven in de stad voor iedereen beter, mooier en leuker kunnen 
maken.

Neem een kijkje op onze website! www.ruimtekoers.nl. Daar kunt u zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief. We ver-
zamelen aankomende tijd alle ideeën, suggesties en meningen. Meer dan 250 interviews en enquêtes worden samen 
met partners en organisaties in de wijk en in de stad zorgvuldig geanalyseerd. Inmiddels hebben beleidsmakers zich 
aangesloten en worden resultaten met hen gedeeld. Zo geven we waardevolle input een duurzaam gevolg.
Als professional geïnteresseerd in de uitkomsten van dit design antropologie onderzoek? Mail bureau@ruimtekoers.nl.

Ruimtekoers Festival 2020
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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 
Kerkgenootschap Pinksterzending
Pythagorasstraat 9 
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

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

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.
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Inleveren kopij
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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
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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 door
en voor bewoners van de
wijk Rijkerswoerd.

Wijkvereniging 
Rijkerswoerd

De leden van de wijkvereniging 
zullen door middel van een brief 

op de hoogte gebracht worden. Er 
volgt op 26 oktober ook nog een 
algemene ledenvergadering, waar-
in de leden geïnformeerd worden. 
Daarna volgt nog een officiële stem-
ronde op 16 november a.s. over 
de op handen zijnde fusie. Deze 
fusie verandert voornamelijk op het 
vlak van bestuursbezetting. Op dit 
moment is de bestuursbezetting bij 
de wijkvereniging zo klein dat wij 
niet meer, zoals wij graag zouden 
willen, kunnen functioneren. Ook het 
bewonersplatform heeft hier last van 
en door dit samengaan versterken 
wij elkaar. Ook hebben wij gemerkt 
dat het voor bewoners niet helder is 
bij wie zij moeten zijn met vragen, 
opmerkingen of anders. Zelfs voor 
ons is het zoeken. Subsidies moeten 
verdeeld worden wat lastig maar ook 
onhandig blijkt. 

Wat verandert er voor u?
Alle activiteiten zoals u deze van 
beide organisaties gewend bent, 
blijven doorgaan. Voor de wijkver-
eniging blijven de activiteiten zoals 
avondvierdaagse, sinterklaas (dit jaar 
vanwege covid-19 helaas niet moge-
lijk) en wijkblad  Het Woerdje. Voor 
het bewonersplatform blijven de door 
bewoners aangevraagde wijkbijdra-
gen zoals: boot in de sloot, burendag, 
kunstroute en andere activiteiten. 

Wij hebben er zin in en hopen u nog 
beter met een versterkt bestuur 
te helpen de wijk aantrekkelijk en 
leefbaar te maken maar vooral te 
houden!

Wijkvereniging Rijkerswoerd,
voorzitter Dick van Kleef

Bewonersplatform Rijkerswoerd, 
voorzitter Hans Kemper

Samenvoegen van 
wijkvereniging en 
bewonersplatform




