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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.

Het team van Het Woerdje wenst lezers en adverteerders 
Prettige Kerstdagen en een Voorspoedig Nieuwjaar.

Kunstenaars in 
Rijkerswoerd

15

Truus Verwielen, kunstenares in 
Rijkerswoerd, maakt al ruim 25 jaar 
bronzen beelden. Benieuwd naar 
haar inspiratiebron?

Trouwen in 
coronatijd

11
Hoe trouwambtenaar Nienke Pol tij-
dens coronatijd echtparen in de echt 
verbindt.
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Groener Arnhem Graag!

In  Nederland is in de afgelopen 
25 jaar driekwart van de insecten 

verdwenen en ook veel plantensoor-
ten. In de stad zie je vooral gras in 
de bermen en plantsoenen en dit 
wordt wel 16x per jaar gemaaid. 
Daarom zijn er bijna geen bloeiende 
bloemen. En dus bijna niets te eten 
voor vlinders en andere insecten. De 
natuur is vatbaarder voor plagen en 
voor hitte en droogte.

Gelukkig kan het ook anders
Op meerdere plekken in Arnhem heb-
ben buurtbewoners aan de gemeente 
gevraagd of het ook anders mag. 
Minder maaien, meer bloemen. En 
hier en daar zelfs nog meer leuke 
dingen! De gemeente staat hier voor 
open. Het is ook nog eens goed voor 
het klimaat, zeggen zij.

Op proef: omgekeerd maaien
In plaats van 16x maaien, 2x maai-

en per jaar. Dat noemen ze 
omgekeerd maaien. De kan-
ten blijven wel vrij, zodat je 
op de stoep geen last hebt.
Omdat het een proef is, 
beginnen we met een klein 
stukje.  We hopen natuurlijk 
dat iedereen het leuk vindt 
en dat we dit overal in Arn-
hem gaan zien!

Waar? Tussen de Charles 
Dickensstraat en de Emily 
Brontësingel.
 
Vragen? Mail dan naar groenerarn-
hemgraag@gmail.com. 
We horen graag wat je ervan vindt!

Verena Böttcher

Op weg naar kerst in Rijkerswoerd

Elk jaar op kerstavond vertrekt een 
stoet kinderen, vaders, moeders, 

opa’s en oma’s te voet en met lam-
pion in de hand richting de kinder-
boerderij. Daar wacht een levende 
kerststal en warme chocolademelk. 
Door de coronamaatregelen is het dit 
jaar helaas niet mogelijk de tocht in 
deze vorm door te laten gaan. Geluk-
kig is er een alternatieve invulling. 
Hierdoor kan de tocht, met inachtne-
ming van de coronamaatregelen, toch 
gelopen worden! 

Hoe werkt het
In de periode van 18 tot 28 decem-
ber vind je op vier plekken in Rij-
kerswoerd QR-code’s (zie kaartje). 
Bezoek op een voor jou geschikt 
moment in oplopende volgorde deze 
plekken (start bij de Jumbo), scan de 
QR-code en laat je meevoeren. Voor 
een voorproefje, scan de QR-code 
op deze pagina. Vragen? Mail naar 

tochtnaardestal@gmail.com. Veel 
plezier samen!
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Boek online uw afsp
raak

Salon knip it
Joyce

06-41699483

Platohof  16

6836 GH Arnhem

www.salonknipit.nl
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Oplossing
Op de vorige puzzel zijn 123 inzendingen binnengekomen waarvan 123 goed.

De juiste oplossing van de puzzel in het woerdje nummer 6 is:
V E R W A C H T I N G S V O L 

De winnaars zijn dhr. R. Cornelissen, Hans Tiemeijerhof
en mevr. P. Wubben, Marga Klompélaan

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.

Lettersudoku

Dit keer een variant op de klassieke sudoku-puzzel. De letters G V A H R E U S N mogen maar één 
keer voorkomen per rij, kolom of 3x3-blok. De oplossing is te lezen in de vakken van linksonder 

naar rechtsboven.
Veel succes, Hetty

Inleveren
U kunt de oplossing van de puzzel 

uiterlijk VRIJDAG 29 JANUARI 
2021 inleveren in de groene bus bij 
de Jumbo naast de schuifdeuren aan 
het plein 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.

H A R G V

G U H R

U H A

E A V N

R H S U

S R V E

A G E

N A V S

U R E G H

U heeft nog de oplossing van de puzzel in 
Woerdje 5 tegoed. Hier de oplossing:

 1.  GNOE
 2.  IBIS
 3.  BEREN
 4.  MEEUW
 5.  ZEBRA, RAAF
 6.  SLANG
 7.  MAMMOET
 8.  OTTER, VLO
 9.  HAAS
10. YAK
11. PANTER
12. EEND
13. TEEK, TONG

In sommige zinnen zijn meerdere dierennamen 
te vinden. Deze zijn allemaal goedgerekend.

In deze tijd van het jaar overwintert hij in 
West-Afrika ten zuiden van de Sahara. In het 

voorjaar keert hij terug naar Europa, waarbij 
Nederland de uiterste noordwestgrens vormt 
van het verspreidingsgebied. Ook in de lente 
en zomer zult u hem niet snel aantreffen in 
Waterrijk: de purperreiger is hier een zeld-
zaamheid. Het is een zeer sierlijke reiger 
met een fraai uiterlijk. Hij is donkerder, iets 
kleiner, maar vooral slanker dan de bekende 
blauwe reiger, en heeft een kenmerkende 
bruin-oranje nek.

LV

Vogels in Waterrijk

50

foto: Rob Zweers
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Column
At hygge sig

Buiten is het donker, in de wereld 
eigenlijk ook al een tijdje. Een 

virus gijzelt ons, maar wij houden 
ons zelf ook steeds meer in de greep. 
We klagen wat af; we mogen niet 
meer naar sportwedstrijden, café 
of restaurant, theater dan wel bios, 
bieb, festival of museum. Dieren-
tuinen zijn een no-go en onze soort-
genoten mogen we mondjesmaat 
ontmoeten. Op dat gebied hebben 
we ook steeds meer met elkaar te 
stellen. Het Klaas/Pieten gedoe, 
Black Lives Matter, Trump tegen 
Biden en als we het echt niet eens 
zijn, snijden we elkaars kelen af, 
want dat mag als je maar genoeg 
gelooft in je eigen gelijk. In mijn 
eigen kleine wereld merk ik ook 
teveel prikkeligheid. We worden 
stuk voor stuk cactussen en dat zijn 
geen prettige planten om fysiek mee 
in contact te komen, geloof me ik 
spreek uit ervaring. Ooit had ik een 
close encounter met een mega – zelf 
gekweekte stekelplant – en ik was 
dagen ziek. Kortom het is donker en 
dat terwijl we naar de kerst gaan. 
Toch een feest van geloof, hoop en 
liefde. Werd ik toch een paar maan-
den geleden geconfronteerd met een 
superoplossing uit het hoge Noorden! 
Het was ‘Drie op Reis’ in Denemar-
ken. Daar kennen ze het fenomeen 
Hygge. Niet te omschrijven zeggen 
ze zelf, maar het komt neer op je 
behaaglijk voelen. Genieten van een 
kopje thee, een mooi uitzicht, een 
goed boek, fijn gezelschap. Gewoon 
blij zijn met kleine leuke momenten.

Goh wat gek, zoiets hadden wij in 
Nederland toch vroeger ook? Heet-
te dat niet gewoon ‘Gezelligheid’? 
Maar heeft gezelligheid niet alles te 
maken met verdraagzaamheid. En 
heeft verdraagzaamheid niet alles 
te maken met genoegen nemen met 
de situatie en dan misschien eens je 
zegeningen tellen. Wij hebben eten 
en drinken zoveel we willen, we zijn 
vrij om te denken en zeggen wat we 
willen. Laten we nu ook weer leren 
om te genieten van alles wat we wel 
hebben. Een beetje meer hygge, dat 
wens ik u allen. Fijne feestdagen en 
alvast een Hygge, Hygge 2021!

Nienke Pol

Stoelyoga in de wijk

Stoelyoga in de wijk ook in tijden 
van onzekerheid fijn om te doen.

Wat is stoelyoga?
Er zijn veel manieren om aan je 
conditie te werken. Stoelyoga is 
laagdrempelig en heeft tegelijk een 
positief effect op lichaam en geest. 
Het bevordert de motoriek en con-
centratie en neemt spanningen weg. 
Stoelyoga is er voor iedereen; jong of 
oud en nu ook in Rijkerswoerd.
Ontdek de zachtheid van yoga en het 
grootse effect.

Hoe is onze werkwijze?
Isabelle van Kesteren (1992) en Dore-
mieke Kuijsten (1968)  zijn bevoegde 
docenten yoga en geven naast stoely-
oga ook hatha yoga en Pilates in Rij-
kerswoerd. Wil je stoelyoga ervaren 
dan kan dat elke vrijdag om 11.00 
uur. De locatie is De Pas 44, dit is de 
sporthal in Rijkerswoerd. De les duurt 
45 minuten. Bij de ingang vangen we 
je op. Er is voldoende ruimte en ven-
tilatie om lekker in een ontspannen 
setting te werken. Leeftijd maakt 
niet uit. Er zijn jongeren van 26 die 
al hebben ervaren wat de kracht van 
stoelyoga is en ook senioren uit de 
wijk.
 
Wat als?
Zijn er omstandigheden zoals vervoer 
die je tegenhouden om mee te doen, 
dan kijken we naar mogelijkheden en 
proberen we mee te denken. Neem 
gerust contact op bij vragen. We zijn 
net gestart met deze groep en er is 
zeker nog plaats om aan te sluiten. 
Ook online is les mogelijk.

Wat kost het?
Om de prijs laag te houden is het 
slim om eens te kijken of de sport 
en beweegkaart iets is voor je. Deze 
sportkaart hebben we met enkele 
sportaanbieders (waaronder www.
inenoutdoorsport.nl)  opgezet om 
laagdrempelig mensen te laten 
bewegen en juist mee te doen met 
verschillende sporten zoals zwemmen 
in de Grote Koppel, fitness aan de 
Rijnkade, wandelsport in de wijk en 
de bossen, hardlopen, zumba, boot-
camp, buiten fitness, yoga en Pilates 
etc. Met deze kaart die € 21,95 kost 
en met een Gelrepas van € 10,95, 
kun je gratis sporten met je pasje. 
Dit is je betaalmiddel waarbij je ook 
de stoelyogalessen kunt volgen.

Meer info op
www.bewegninarnhem.nl.
Voor vragen omtrent lidmaatschap of 
proefles, bel Isabelle 06 34 21 51 48 
of Doremieke 06 40 92 13 61.

Vogels in Waterrijk

Deze vogel is pas sinds 1984 broed-
vogel in Nederland. Tot zijn 

oorspronkelijke leefgebied behoren 
kliffen en heuvels op onherbergzame 
plaatsen in de noordpool-
streek. In Nederland vond de 
brandgans ook een leefge-
bied dat aan zijn behoefte 
voldoet, waarschijnlijk 
geholpen door de aanwezig-
heid van ‘tamme’ brandgan-
zen die gehouden worden in 
parken en tuinen. Uit deze 
groep ontstond een sterk 
groeiende populatie van 
niet-trekkende broedvogels. 

Vogels die bij ons overwinteren, zijn 
vooral afkomstig van Nova Zembla en 
Zweden.

LV

51

foto: Rob Zweers
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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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Trouwen in coronatijd

Nienke Pol, trouwambtenaar te 
Arnhem, vertelt enthousiast aan 

Dirk de Hek (redactie) over haar 
ervaringen als trouwambtenaar in 
coronatijd.

Trouwambtenaar worden
Ik begon in 2003 als trouwambtenaar 
in de gemeente Rheden, nadat ik 
was gestopt als eindredacteur bij 
een kleine uitgeverij van huis aan 
huis bladen, kranten etc. Dit was 
een drukke functie met het afnemen 
van de interviews, het schrijven van 
artikelen en het in elkaar zetten van 
het blad. De spontane 
reactie van mijn man, 
die de kranten zorgvul-
dig las, attendeerde mij 
op een advertentie voor 
de functie trouwamb-
tenaar in de gemeente 
Rheden. Zonder twijfel, 
mij kennende, zegt hij,
dat moet je gaan doen, 
echt iets voor jou Nien-
ke. De sollicitatiepro-
cedure verliep positief 
en na aanname startte 
ik als trouwambtenaar 
in een voor mij ver-
trouwde omgeving, het 
gemeentehuis Rheden. 
In de loop der jaren zijn er drie 
gemeentes bijgekomen waar ik als 
trouwambtenaar werkzaam ben,
Arnhem, Overbetuwe en Rozendaal. 

De invloed van het coronavirus
Sinds maart dit jaar hebben we 
te maken met het coronavirus en 
dat heeft invloed op het trouwen. 
Ondanks de voorgeschreven maat-
regelen vind ik dat het belang van 
het bruidspaar de eerste prioriteit 
heeft, waarbij de huwelijksceremo-
nie zoveel mogelijk wordt ingevuld 
naar de wens van het bruidspaar. 
Tegenwoordig is de locatie daarbij 
heel belangrijk en geeft men er de 
voorkeur aan trouwen, receptie, 
diner en feestavond op één plek te 
organiseren. Je mag tegenwoordig 
de trouwlocatie zelf kiezen, wat kan 
variëren van een koeienstal tot het 
gemeentehuis. 

Het aantal bruidsparen is sterk afge-
nomen doordat men in veel gevallen 
kiest voor uitstel. Er mogen minder 
mensen bij de ceremonie aanwe-
zig zijn, wel getuigen of alleen de 

ouders, kinderen van één van het 
bruidspaar er bij of niet. Het zijn de 
feiten waar men voor kwam te staan. 
Extreem of niet maar op een gegeven 
moment mocht men alleen met de 
getuigen naar binnen. Een slimme zet 
was dan vaak dat de ouders eveneens 
de getuigen waren, met de originele 
getuigen, broer, zus, neef, nicht, 
oom of tante op een voorgeschreven 
afstand in de hal van het gemeen-
tehuis. De vader die zijn dochter 
traditioneel weg geeft was in deze 
helaas taboe.

Waar voorheen toespraken door fami-
lie of vrienden werden gehouden, 
was dit in de coronatijd niet moge-
lijk, waardoor het bruidspaar binnen 
een half uur weer buiten stond, juist 
op deze voor hen zo belangrijke dag. 
Het geheel was zeer onpersoonlijk 
en niet gastvrij omdat men nergens 
heen kon vanwege de sluiting van de 
horeca. Geen feest, geen receptie en 
een gezamenlijk diner was eveneens 
uit den boze. Uitwijken naar de pri-
vésfeer met een afstand van ander-
halve meter was in het begin van de 
coronatijd even mogelijk, maar werd 
later ook niet meer toegestaan.

Mijn formule
Wat ik belangrijk vind is het contact 
met het bruidspaar die eerst bij mij 
thuis kwamen voor een kennisma-
kingsgesprek en die ik later, in de 
coronatijd, via Skype benaderde. Ik 
vond dit niet altijd even leuk, omdat 
je de reacties van de mensen minder 
goed kon zien, echter een andere 
optie was er niet. In sommige geval-
len kon een opa of oma er niet bij de 
bruiloft zijn, omdat ze tot de risico-

groep behoorden. Het was juist daar-
om belangrijk hen in mijn toespraak 
toch te benoemen. Bij sommige 
mensen moest ik er op letten dat het 
niet een te kort verhaal werd, omdat 
men dacht iedereen kent ons wel. 
In die gevallen gaf ik extra aandacht 
vanuit mijn gevoel iets mee te willen 
geven voor de komende tijd.

Ik streef er als trouwambtenaar juist 
naar een meerwaarde mee geven 
door te benadrukken dat het juist 
op deze voor hen zo belangrijke dag 
gaat om de inhoudelijke waarde die 

je als echtpaar aan 
elkaar bevestigd, het 
vertrouwen dat je 
elkaar belooft, liefst 
voor onbepaalde tijd. 
Door de omstandig-
heden beleef je deze 
dag tijdens corona 
juist veel intenser, 
zodat je na enige 
jaren kunt zeggen, 
het was toch de 
mooiste dag van mijn 
leven, onze trouw-
dag.

De heftigheid met 
het virus neemt 

helaas toe. Nu is het dragen van een 
mondkapje op de trouwlocatie ver-
plicht en deze mag pas af wanneer 
iedereen op zijn plaatst zit. Je ont-
vangt hierdoor de mensen niet meer 
met een open blik, maar met een 
masker voor het gezicht. De pen die 
je gebruikt voor het tekenen van de 
akte moet worden gedesinfecteerd 
en de akte zelf moet op afstand aan 
het bruidspaar worden aangereikt. 
De getuigen die het trouwboekje 
willen tekenen moeten dit zittend op 
de juiste afstand doen. Het felici-
teren na het jawoord door familie 
en vrienden is er helaas even niet 
bij. Het contact met het bruidspaar 
is daardoor zeer gering. Ondanks al 
deze maatregelen probeer ik het 
plezierig te maken voor het bruispaar 
en aanwezigen door hier het voordeel 
in te zien. Ik besluit de plechtigheid 
vaak met: later kunnen jullie tegen 
je kinderen en kleinkinderen zeggen, 
‘Wij zijn in de coronatijd getrouwd’. 
Daarop wordt vervolgens gelachen.

Dirk de Hek
foto: Alvafotografie
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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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Bronzen beelden van Truus Verwielen

Vanwege de coronamaatre-
gelen kon Focus á Locus dit 

jaar niet doorgaan. Daarom 
is onze redactie op bezoek 
geweest bij Truus Verwielen, 
kunstenares in Rijkerswoerd. 
Zij maakt al ruim 25 jaar bron-
zen beelden. Daarvóór werkte 
ze vooral in het platte vlak, 
maar haar liefde ging uitein-
delijk uit naar het ruimtelijke. 
Aanvankelijk was de menselij-
ke figuur het uitgangspunt voor 
haar beelden, later kwamen er 
andere onderwerpen bij, zoals 
huisjes, dorpjes, steden en 
zelfs landschappen. Maar ook 
de levende have blijft een bron 
van inspiratie, vooral kippen 
en vogeltjes. In haar huidige 
werk is beeldtaal het uitgangs-
punt. Eerst is er het woord, en 
daar vloeit het beeld vanzelf 
uit voort. 
Truus: ‘Ik ben heel associa-
tief; een kipkar is voor mij 
geen caravan, maar een kip op 
wieltjes.

De taal is een eindeloze inspiratie-
bron. Dat spelen met taal en vorm 
houdt mijn werk licht. Het werk is 
lichtvoetig en humor speelt daarbij 
een grote rol. Scheppen maakt blij, 
en dat zie je terug.’

Het maak proces
Bij het maken van haar beel-
den gebruikt Truus de ‘verlo-
ren was’-methode, waardoor 
elk beeld uniek is. Het is een 
ambachtelijk proces, waarbij 
het maken van het beeld (het 
wasmodel) nog het minste werk 
is. Het hele proces van was-

Zittenblijvers

model, het maken van een mal, het 
afwerken en het patineren doet Truus 
allemaal zelf. Het gieten van het 
brons doet ze samen met een vaste 
groep kunstenaars. Ze exposeert 
regelmatig. Heeft u interesse in haar 
werk? Bezoek haar website www.
truusverwielen.com.

ED

Kipkarretje
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Team Leefomgeving RKV vernieuwd

Met ingang van 1 december is de 
samenstelling van Team Leefom-

geving RKV (Rijkerswoerd, Kronen-
burg en Vredenburg) gewijzigd. Het 
is de bedoeling dat het nieuwe team 
themagericht aan de slag gaat en er 
wordt afgestapt van aanspreekpunten 
per wijk.Het nieuwe team stelt zich 
graag voor.

Aline Pothof, die vanaf 2018 als 
wijkmanager in het team RKV werk-
zaam is, blijft actief. Eerder was zij 
controller bij de gemeente, maar 
daar miste ze de interactie met de 
bewoners. 026 377 44 77
aline.pothof@arnhem.nl

Carla Butzelaar wordt verantwoor-
delijk voor de taken veiligheid, 
zorg, armoede/schulden en kansrijk 
opgroeien. Ze is inmiddels 12 jaar 
werkzaam in de wijken en heeft veel 
ervaring opgedaan als wijkmanager/
wijkregisseur. Haar laatste werk-
gebied was Schuytgraaf/Elderveld. 
‘Iedere wijk is weer anders en heeft 
een andere samenstelling en cultuur. 
In het gebied RKV ben ik nog niet 
werkzaam geweest en ben benieuwd 
naar de dynamiek. Ik ga de bewoners 
en professionals in de loop van de 
tijd ontmoeten en heb er zin is. We 
gaan elkaar vast gauw zien, vertelt 
Carla.

Harm Jan Kuipers stapt over van 
De Laar/Elden waar hij 5 jaar met 
veel plezier als wijkmanager heeft 
gewerkt. Daarvoor was hij kredietad-
viseur bij de gemeentelijke krediet-
bank. ‘Ik heb er veel zin is om aan de 
slag te gaan in deze voor mij minder 
bekende wijken. Mijn aandachtsge-
bieden zijn vooralsnog de openbare 
ruimte en alles op het gebied van 
sport, bewegen en cultuur’, aldus 
Harm Jan.

Margreet Kropman is sinds 2020 
werkzaam als teamsecretaris binnen 
het Team Leefomgeving RKV. Ze heeft 
het naar haar zin in deze afwisselen-
de functie en ondersteunt het team 
op secretarieel gebied. Eerder heeft 
zij ervaring opgedaan als coördinator, 
bestuursondersteuner en personal 
assistant. ‘Ik heb al diverse bewoners 
en professionals in het gebied mogen 
ontmoeten en wie weet, komen we 
elkaar ergens tegen’, aldus Margreet.
026 377 48 28
margreet.kropman@arnhem.nl

Algemeen: 088 22 600 00,
RKV@leefomgevingarnhem.nl.

Van Kind naar Sint

Vogels in Waterrijk

Anders dan blauwe reigers, die vaak geduldig wachten tot er een prooidiertje langs komt, hebben witte reigers een 
kenmerkende drukke manier van foerageren, waarbij ze heen en weer rennen om prooien te vangen. Die prooien 

zijn vissen, maar ook amfibieën en waterinsecten. De kleine zilverreiger is het best te onderscheiden van de veel 
algemenere grote zilverreiger door de gele tenen, het veel kleinere formaat en de kortere nek. Ook heeft hij een 
zwarte snavel, terwijl die van zijn grote verwant doorgaans geel is.

LV

52

foto: Rob Zweers

In de komende weken zullen veel 
ouders hun kinderen -die nu groter 

worden- het echte verhaal (geheim) 
van Sinterklaas moeten vertel-
len. Marlies Martens schreef een 
lees&praat boekje. Bedoeld voor 
ouders die hun kind  gaan vertellen 
hoe het echt zit met dit feest. Dat 
het een feest kan zijn voor hun eigen 
kinderen: iets weg geven wat je zelf 
ook wel zou willen hebben! En hoe 
goed dat voelt. Dan kun je van kind 
naar zelf Sint zijn! 

‘Van Kind naar Sint’ is een op en 
top Arnhemse productie. Marlies en 
Hester kennen elkaar van een Sint 
Martens schoolplein.  Auteur Marlies 
is geboren en getogen Arnhemse, 
illustrator Hester werkt bij Studio 
Funny Farm op de Kastanjelaan. 
Uitgeverij Bontekoe houdt kantoor op 
de Statenlaan en arbeidsontwikkel-
bedrijf Scalabor verzorgt de versprei-
ding. ‘Van Kind naar Sint’ is te koop 
bij de Arnhemse Kinderboekwinkel en 
te bestellen via www.vankindnaar-
sint.nl.

Hester van de Grift
Telefoon 026 4721080/4457183

www.hestervandegrift.nl
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Achter de Coulissen 9  6836 NC  Arnhem

026 327 19 12
happyanimals@petsenco.com

www.petsenco.com
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Elektrisch voetveer

Herinrichten Erasmussingel

Verhoogde fietsoversteek
Carl von Ossietzkyplantsoen - Newtonstraat

De afgelopen weken is het asfalt op 
de rijbaan van de Erasmussingel 

tussen de Marga Klompélaan en de 
Drentesingel vervangen door nieuw 
asfalt. De toplaag bestaat nu uit een 
geluiddempend soort asfalt. Fiets-
oversteekplaatsen zijn nu verbreed 
en verhoogd waardoor de steile op- 
en afritten zijn verdwenen.

Op vrijdag 6 november vond de 
kiellegging van de nieuw te 

bouwen elektrische voetveer plaats 
bij scheepswerf Sepers in Dreumel. 
Uit®waarde heeft bekend gemaakt 
dat zij hun veerboten duurzaam 
willen maken door middel van emis-
sieloze veerponten voor maximaal 12 
passagiers. 
Samen met Marin uit Wageningen 

en Huisman Etech uit Druten is een 
schetsontwerp ontwikkeld van een 
elektrisch aangedreven veerpont die 
qua accucapaciteit nog uitgebreid 
kan worden. Het is een veerpont 
voorzien van laadklep, maar die ook 
als zijlader kan worden ingezet. 
Hiermee is een standaard-veerpont 
ontwikkeld die overal in Nederland 
maar ook daarbuiten ingezet kan 

worden. 
Samen met de gemeenten Over 
Overbetuwe en Renkum is besloten 
het eerste elektrische voetveer met 
ingang van het nieuwe vaarseizoen te 
laten gaan varen tussen Renkum en 
Heteren. Het voetveer zal ’s nachts 
worden opgeladen bij Smurfit Kappa 
Parenco in Renkum die enthousiast 
haar volledige medewerking heeft 
verleend. Het schip zal 1 maart 2021 

worden opgeleverd.

Op de foto staan R.H. 
(Rob) Huisman, direc-
teur Huisman Etech 
GroepOp de foto staan 
R.H. (Rob) Huisman, 
directeur Huisman 
Etech Groep BV en A.J. 
(Alex) Kwakernaak, 
directeur Uit®waarde. 
Heeft u vragen over 
de dit persbericht dan 
kunt u contact opne-
men met de heer A.J. 
Kwakernaak, directeur 
Uit®waarde via
ak@uiterwaarde.nl of  
0344 68 16 44.

Tussen de Mooieweg en 
de Marius van Beeklaan is 
de bestaande bestrating 
op het fietspad vervangen 
door asfalt.

de redactie

Betegeling van het fietspad aan beide zijden
vervangen door rood asfalt
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Activiteitenkalender
Vanwege COVID-19 kunnen activiteiten vervallen. RIVM-maatregelen worden gehanteerd.

DECEMBER
dinsdag 8 Wandel je Fit Hooijmaat 13.30 -15.30 uur
vrijdag 18 t/m 28  Op weg naar kerst in Rijkerswoerd QR-codes, zie pagina 5
dinsdag 22 Wandel je Fit Hooijmaat 13.30 - 15.30 uur
vrijdag 27 Brei- en Haakcafé Hooijmaat 14.00 - 16.00 uur
vrijdag 27 Disco 8 t/m 13 jaar Kemphaan 19.00 - 21.00 uur

JANUARI
dinsdag 12 Wandel je Fit Hooijmaat 13.30 - 15.30 uur
maandag 25 Wijkplatform netwerkbijeenkomst (onder voorbehoud) SWR 20.00 - 22.00 uur
dinsdag 26 Wandel je Fit Hooijmaat 13.30 - 15.30 uur
vrijdag 29 Brei- en Haakcafé (onder voorbehoud) Hooijmaat 14.00 - 16.00 uur
vrijdag 29 Kinderdisco 6 t/m 10 jaar, aanmelden via e-mail *) Kemphaan 19.00 - 21.00 uur

FEBRUARI
dinsdag 10 Wandel je Fit Hooijmaat 13.30 - 15.30 uur
dinsdag 23 Wandel je Fit Hooijmaat 13.30 - 15.30 uur
vrijdag 26 Brei- en Haakcafé (onder voorbehoud) Hooijmaat 14.00 - 16.00 uur
vrijdag 26 Tienerdisco 10 t/m 13 jaar, aanmelden via e-mail *) Kemphaan 19.00 - 21.00 uur

MAART
zaterdag 6 Tweedehands Kinderkledingbeurs Lente-Zomer EBdR 13.00 - 15.00 uur
dinsdag 8 Wandel je Fit Hooijmaat 13.30 - 15.30 uur
dinsdag 22 Wandel je Fit Hooijmaat 13.30 - 15.30 uur
vrijdag 26 Brei- en Haakcafé (onder voorbehoud) Hooijmaat 14.00 - 16.00 uur
vrijdag 26 Kinderdisco 8 t/m 10 jaar, aanmelden via e-mail *) Kemphaan 19.00 - 21.00 uur

EBdR = Evangelische Basisschool de Rank, Pythagorasstraat 9. 
Korenmaat = Stadsboederij De Korenmaat, Marius van Beeklaan 5, 026 702 90 00.
Rijkershof = Flat Rijkershof, Otis Reddingplein.
WCR = Winkelcentrum Rijkerswoerd, Op het Toneel e.o.
Voor overige adressen zie Servicepagina Rijkerswoerd bij Activiteitencentra (volgende pagina).
*) aanmelden disco via m.kop@rijnstad.nl of l.vhaaren@rijnstsad.nl

‘Mijn hemel! Wat is er met jou 
gebeurd?’ lijken de twee 

figuren die nog overeind staan tegen 
hun gevallen makker te roepen. En 
zo zullen ook veel wandelaars in 
Waterrijk verrast zijn geweest toen  
van het vertrouwde drietal ‘Moeras 
Hoeders’ op een dag in september 
opeens nog maar twee op wacht 
stonden…

Sinds 2015 moesten de drie erop toe-
zien dat de door jarenlang agrarisch 
gebruik veranderde bodem in het 
nieuwe Park Lingezegen op natuurlij-
ke wijze kon herstellen. Dat was wat 
Dijanne van Engelen destijds voor 
ogen stond toen ze het kunstwerk 
ontwierp en hielp oprichten. De val 
van die ene Moeras Hoeder, onder 

meer gemaakt van een elders in 
Lingezegen weggehaalde boomstam, 
was ook onderdeel van natuurlijke 
processen: verrotting en wind. Daar-
om ligt het niet zo voor de hand dat 
hij weer op zijn ene been zal worden 
geholpen. Zijn taak zit erop, zal de 
kunstenares waarschijnlijk denken.

LV

Moeras Hoeder gestruikeld
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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
RKV@leefomgevingarnhem.nl
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

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
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BESTUUR

Voorzitter
Dick van Kleef  06 53 42 06 06
dvkleef@ssr-arnhem.nl

Secretaris
Yvonne Nuis
info@rijkerswoerd.net

Penningmeester
Bea Boor
administratie@rijkerswoerd.net
rekening NL36 INGB 0003 4859 40
t.n.v. Wijkvereniging Rijkerswoerd
KvK 40124220

Wijkwebsite & muurkrant
redactie@rijkerswoerd.net
https://rijkerswoerd.info

Facebook
redactie@rijkerswoerd.net
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

Algemeen: info@rijkerswoerd.net
(bprijkerswoerd@gmail.com) 
Bestuur: bestuur@rijkerswoerd.net
Redactie: redactie@rijkerswoerd.net
Administratie:
administratie@rijkerswoerd.net
Team Veilig in de Wijk:
vidw@rijkerswoerd.net

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
Hans Geerlings

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 door
en voor bewoners van de
wijk Rijkerswoerd.

Wijkvereniging 
Rijkerswoerd

De redactie zoekt 
een redacteur m/v

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 ver-
slagen. Maar het is natuurlijk ook 
mogelijk daarnaast af en toe zelf een 
stukje te schrijven over een onder-
werp dat de wijk en haar bewoners 
aan gaat. Het redigeren van de bin-
nengekomen kopij kost niet veel tijd. 
Enige kennis van e-mail en tekstver-
werken 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 contact opnemen via 
e-mail redactiehetwoerdje@live.nl 
of ook een keer aanschuiven bij onze 
redactievergadering.

De redactie

Nieuwe minibieb  
Glenn Millerstraat

Er is een nieuwe minibieb in de
Glenn Millerstraat. Hier kunt u 

boeken ruilen of lenen om te lezen.

Vriendelijke groeten,
Pieter Booij




