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De koffiebus was hier!

B

ij de ingang van Winkelcentrum
Rijkerswoerd stond 7 oktober een
partytent. Op een bord op de stoep
werden passanten uitgenodigd een
kop koffie te komen drinken.
Er was gelegenheid met die kop warme koffie even te gaan zitten en een
praatje aan te knopen met één van
de aanwezige dames, Bianca Roelink
van SWOA en Carla Rosink initiatiefneemster van De Koffiebus.

In 2018 startte Carla in de wijk Het
Duifje met open koffiebijeenkomsten
op straat. Zij ontving op 20 donderdagen buurtbewoners en raakte met
hen aan de praat over het wel een
wee in de wijk, om zo eventuele
behoeften en problemen boven tafel
te krijgen. Het bleek dat men vooral een plek miste waar mensen bij
elkaar konden komen om een praatje
te maken en wat dichter tot elkaar
te komen. Als resultaat en tot volle
tevredenheid is er nu een buurthuiskamer in Het Duifje.

Toen de gemeente Arnhem om ideeën
en initiatieven vroeg voor het oplossen van de sociale armoede (lees
eenzaamheid) van mensen, onder
andere als gevolg van de coronapandemie, aarzelde Carla geen moment
om haar idee in te dienen. Ze schreef
het plan voor De Koffiebus en dat
werd door de gemeente gehonoreerd
en gesubsidieerd. Carla heeft inmiddels al 13 wijken bezocht.
De 13e keer in Rijkerswoerd dus.
Onder de zoete klanken van de aanwezige accordeonist vertelde Carla
dat dit getal toch een beetje ongeluk
betekende, daar ’s morgens de bus
ermee stopte, precies voor het raam
van bakker Hilvers. Gelukkig hebben

een aantal buurtbewoners geholpen
de bus aan de kant te duwen en
heeft ’s middags de Wegenwacht het
euvel kunnen verhelpen.
Gedurende de dag worden passanten
die het winkelcentrum bezoeken
uitgenodigd om even te komen zitten
met een kop koffie of thee en te
vertellen over hoe het wonen is in
Rijkerswoerd en, of ze iets missen
in hun wijk. ‘De resultaten van deze
gesprekken worden uitgewerkt en
aangeboden aan Team Leefomgeving
Arnhem, Rijnstad en SWOA. Die
gaan kijken wat ze daadwerkelijk
kunnen doen met de geuite behoeftes.’ verklaart Carla.
‘Er zijn al wel een paar quick wins,’
gaat ze verder: ‘Ook Rijkerswoerd
heeft behoefte aan een ontmoetingsplek.’ Het Pluspunt blijkt een aantal
malen genoemd te zijn als gelegenheid, alleen zijn er niet genoeg vrijwilligers om daar de boel draaiende
te houden. ‘Er kwam een dame bij de
bus die dit juist erg leuk vond om te
doen. Bingo!’
Parkeerproblemen en de toegenomen hoeveelheid verkeer zijn ook
genoemd. ‘Al met al een nuttige
dag.’ besluit Carla.
Misschien is het een idee De Koffiebus
nog een keer uit te nodigen.
We zijn benieuwd wat u daarvan
vindt. Laat het ons weten via
redactiehetwoerdje@live.nl!
Frans Lommen
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Salon knip it
Joyce
06-41699483
Platohof 16
6836 GH Arnhem

www.salonknipit.nl
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B

ij deze puzzel is het de bedoeling aan de hand van aanwijzingen de goede combinatie van gegevens
te vinden. In het schema kunnen de aanwijzingen worden verwerkt, bijvoorbeeld door een √ te
plaatsen als bepaalde aanwijzingen bij elkaar horen en een - als dit niet het geval is.
Prettige feestdagen, Hetty

Kerstdiner

Kerstboom

8 gangendiner

WinterBBQ

Nordmann van 2 meter
Klassieke kerstboom
Kunstkerstboom
Stamppotbuffet
Voor de
oplossing van de
puzzel in

WinterBBQ

Het Woerdje

8 gangendiner

uitgave 6 zie de
volgende pagina.
Ondanks de twee
fouten in de
puzzel zijn toch
nog 30 goede
oplossingen
ingestuurd.

Winterwandeling

Activiteit

Kerstdiner

Stamppotbuffet

Pyamadag en
gezelschapsspelletjes

Kerstcircus

Winerwandeling

Activiteit

Pretzel

Duivekater

Familie

Panetone

De families Panetone, Pretzel
en Duivekater hebben zin in
de Kerst. Kunt u achterhalen
welke familie die enorme
Nordmannspar in huis heeft
gehaald?

Kerstcircus
Pyamadag en
gezelschapsspelletjes

•
•
•
•

Elk van de 8 gezinsleden van de familie Pretzel verzorgde een gang van het exclusief diner.
De familie Pretzel had dit jaar geen Nordmann.
De familie met de Nordmannspar ging niet naar het Kerstcircus.
De familie Duivekater had een pyamadag. Na Monopoly speelde de familie nog Catan en Mens, erger
je niet. Een barbecue stond niet bij deze familie op het program.
• Het was schrikken bij de familie met de klassieke kerstboom. Tijdens de barbecue was het
engelenhaar bijna in brand gevlogen. De wandeling erna deed iedereen gelukkig goed.

Familie

het woerdje

Kerstboom

Activiteit

Kerstdiner
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Inleveren

U

kunt de oplossing van de puzzel uiterlijk VRIJDAG 28 JANUARI inleveren
in de groene bus bij de Jumbo tegenover de klantenservice of sturen
naar redactiehetwoerdje@live.nl. Vergeet niet uw naam en adres te vermelden!
Uit de juiste inzendingen wordt een winnaar getrokken die een waardebon
ontvangt. Vishandel Heeren van de Zee stelt de bon ter beschikking. Bij 50
of meer goede inzendingen worden twee winnaars geloot.

Oplossing
Op de vorige puzzel zijn 30 inzendingen binnengekomen waarvan 30 goed.
De juiste oplossing van de puzzel in het woerdje nummer 6 is:
APPELSCHIL
De winnaar is mevr. M.L. Segers, H.P. Marchantstraat.
Van harte gefeliciteerd!
De prijs zullen wij binnenkort bij u afgeven.

Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.
Medewerkers van wijkblad het woerdje en hun familieleden
zijn uitgesloten van inzending.

Kerstavond in Rijkerswoerd

O

p kerstavond (24 december)
start om 18.30 uur vanaf het
winkelcentrum Rijkerswoerd een
kerstwandeling met lampionnen en
muziek. De herders wijzen de weg
naar Stadsboerderij De Korenmaat,
op zoek naar de ster. In de stal van
onze stadsboerderij vindt een mooi
kerstspel plaats met kerstliederen en
in het middelpunt natuurlijk Jozef,
Maria en hun baby. Voor alle deelnemers is er chocolademelk en beschuit
met muisjes.
Verzamelen aan de voorzijde van
het winkelcentrum (tegenover de
ingang van de Jumbo). Om 18.30
uur vertrekt de stoet naar de stadsboerderij. Daar start om 19.00 uur
het kerstspel. Uiteraard worden de
geldende coronavoorschriften in acht
genomen. Iedereen is welkom en
vergeet je lampion niet!

het woerdje

Column
Tegeltje

T

eksten van Arnhems
eigen Loesje kom ik tegenwoordig geregeld tegen. Ook op
tegeltjes. En er wordt ook geregeld
gezegd ‘die kan zo op een tegeltje’. Bij mijn grootouders hingen
geen tegeltjeswijsheden aan de
muur. Tenminste, niet dat ik mij
kan herinneren. Wel hing er een
moppenboek ‘Jiddisch fruit’ van
Max Tailleur op het toilet. En een
verjaardagskalender waarop doorgaans ook werd bijgehouden of
iemand getrouwd was of inmiddels
was overleden.
Ik weet dat op ons eigen toilet ook
zo’n kalender staat. Doorgaans
staat die, op de verkeerde maand
in het zicht, achteloos achter een
zeeppomp-mannetje op de ombouw
van de stortbak. Ik kijk er eigenlijk
nooit naar. Maar we hebben wel
heel veel tegeltjes, kleine blauwe,
op ons toilet. En op het magneetbord naast de spiegel kleine magneetjes met teksten. Lege ruimte,
of het nu ‘niets te doen hebben
op de pot’ is of ‘een kale muur is
eng’… we vullen de stilte en leegte
graag in.
‘Van het concert des levens…’
Iedereen die de zin kan afmaken
heeft dus ooit het tegeltje gezien,
denk ik dan. ‘… heeft niemand een
program.’ En dat lijkt precies waar
we de afgelopen anderhalf jaar aan
zijn overgeleverd: we weten niet
wat ons te wachten staat en telkens
als we denken dat we er zijn… is het
toch weer anders.

De lampionnentocht en de levende kerststal worden georganiseerd
door de kerken in Rijkerswoerd en
Natuurcentrum Arnhem. Voor meer
informatie, ga naar www.natuurcentrumarnhem.nl.

Het koor waar ik bij zing heeft haar
concert van juni 2020 moeten uitstellen, najaar 2020, voorjaar 2021,
na de zomer dan? Terwijl ik dit stuk
tik weet ik dat vrijdag, tijdens de
generale repetitie, ook de persconferentie is… extra maatregelen?
Gaat ons concert de zaterdag wel
door? Over één ding hoef ik me niet
druk te maken: er is in ieder geval
een program. In een boekje.
Patrick van Hoof
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Ingezonden brief: Pumptrack

D

e redactie ontving de onderstaande brief met betrekking op de pas
geopende Skate Park en Pump Track
die de zorgen van een aantal (aanwonende) buurbewoners onder woorden
brengt.
Vooropgesteld, ik ben geen tegenstander van een Pumptrack en heb
met belangstelling de aanleg hiervan
gevolgd. Het is een goede zaak de
jongeren in beweging te krijgen en
dit is er uitermate geschikt voor. lk
begin inmiddels wel mee te voelen
met de tegenstanders. Zij hadden
waarschijnlijk al verwacht dat er
iedere dag veel rotzooi opgeruimd
moest worden. De bomen, baan enz.
volgespoten zouden worden met
graffiti. Er gedealt zou worden en tot
overmaat van ramp de zware klappen
van het afgestoken vuurwerk een
prachtig geluid geven bij het terugkaatsen van de omliggende appartementen. Dit is waarschijnlijk nog
maar het begin. Dan nog de manuren
van politie en handhaving die iedere
avond aanwezig zijn. De pakkans is
bijzonder klein zeker als het donker
is bij de baan en bij het zien van een
politieauto of handhaving ze naar
alle kanten de benen nemen. Jammer
dat een klein aantal het plezier van
jongeren en omwonenden verpesten.
Je gaat je afvragen of de baan niet
beter in de omgeving van de sportvelden op zijn plaats was geweest.
Natuurlijk wil ik niet de zeur zijn en
heb vroeger ook kattenkwaad (zoals

het genoemd werd) uitgehaald maar
laten we alles in perspectief zien.
Toen negeerde je het bordje verboden zich op het gras te bevinden
en kwam de wijkagent die je pakte
en je honderd strafregels moest
schrijven ‘het is verboden om zich
op het gras te bevinden’ inleveren
op de wijkpost. We pikten appels
en peren, we aten waterknolletjes,
we knokten met andere wijken met
stenen, katapult en slingers. We
waren zeker geen lieverdjes maar
hadden geen spuitbussen, vuurwerk
en drugs en vernielden niet wat de
bewoners uiteindelijk weer moeten
betalen, evenmin de manuren politie
en handhaving. Laten we hopen dat
het Park uiteindelijk niet verpaupert.
Het trekt steeds meer groepen en
elementen aan die niets op de baan
doen. Verlichting zou een goede zaak
zijn als het overleeft.
wijkbewoner
Reactie van het wijkplatform
Over dit onderwerp kon Jolien Dekkers, portefeuillehoudster Veiligheid
In De Wijk binnen het Wijkplatform
Rijkerswoerd ons het volgende mededelen:
Na een aantal onrustige weken met
vuurwerk en dreigende taal naar
buurtbewoners toe, is de rust teruggekeerd op het groene plein. Dankzij
de goede samenwerking tussen politie, handhaving, onze jongerenwerker en Pactum die beurtelings ieder
uur zijn langsgegaan. Er zijn jongeren
aangesproken en een aantal is naar
bureau HALT verwezen.
Hoewel het nu rustig is, is het niet
ondenkbaar dat de komende periode weer vaker vuurwerk zal worden
afgestoken. Dit is ieder jaar het geval
in de aanloop naar oud en nieuw.
Blijf zeker vernielingen melden via
Fixi en overlast bij politie en handhaving.
Bij deze een bedankje aan alle
betrokken partijen die de overlast
hebben teruggedrongen!

Nieuwe JOP

De nieuwe JOP

H

et is alweer een tijdje geleden
dat er een plek was ingericht
waar jongeren ongestoord – en
zonder iemand te storen – bij elkaar
konden komen.
Helaas kwam aan alle pret een eind
toen de grond waarop deze JOP
stond, nodig was voor de uitbreiding
van de parkeergelegenheid voor ESA.
Tja en waar moet je dan heen als je
even met je matties wil chillen?
Twee jaar lang is er gezocht naar een
nieuwe plek. Er is overleg geweest
tussen Team Leefomgeving, Politie,
Jongerenwerk, lokale bedrijven,
verenigd in het Bedrijfsoverleg en
het Wijkplatform. Er was echter
geen plek te vinden waar bewoners
en bedrijven geen overlast zouden
ondervinden en waar de jongeren het
toch naar konden chillen en muziek
draaien. De komst van het Skate Park
en Pump Track op het Groene plein
en de overlast die deze plek aantrok
noopte op een snelle oplossing. Je
kunt jongeren daar niet wegsturen,
zonder een alternatief te bieden en
dus zijn er snel knopen doorgehakt.
En nu is hij er, ruwweg in de hoek van
de Burgemeester Matsersingel en de
Marga Klompélaan in Rijkerswoerd,
door een brede sloot gescheiden van
het CBR aldaar. Jongeren kunnen
zich weer terugtrekken op hun eigen
plek. Lekker chillen en naar muziek
luisteren.
Het heeft lang geduurd maar nu is
het dan zover.
We wensen onze jongelui veel plezier
op hun nieuwe hangplek!
FL
Foto’s Yvonne Nuis

Mocht u ideeën hebben over de
inrichting van het groene plein, of
verbeterpunten zien zoals verlichting
en begroeiing, mail dan naar vidw@
rijkerswoerd.net o.v.v. groene plein.

Toegang naar de JOP

het woerdje
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Kijk ook op www.arnhem.nl/Inwoners/zorg_en_welzijn/Meldpunt_voor_gedupeerde_ouders_kinderopvangtoeslagaffaire

Vogels in Waterrijk

D

eze jager ‘slaat’ vogels na een lange, snelle
stootduik (van meer dan 200 km per uur) of na
een volhardende achtervolgingsvlucht. De soort is
sterk toegenomen nadat bijna alle exemplaren waren
verdwenen door vervolging en het gebruik van pesticiden. De vogel heeft sterk geprofiteerd van beschermende maatregelen. Opvallend is dat de slechtvalk
zelf geen nest bouwt, maar vaak broedt op gebouwen
(Ohra-gebouw!), in een nestkast of een oud kraaiennest. Hij wordt aangetrokken door grote concentraties
vogels. Geen wonder dus dat hij af en toe in Waterrijk
opduikt, of liever gezegd: neerduikt.

71

LV
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

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

Achter de Coulissen 9 6836 NC Arnhem
026 327 19 12
happyanimals@petsenco.com
www.petsenco.com

het woerdje

Jongeren maken graffiti-kunst bij Stadslandbouw Mooiweg

Z

o’n 12 jongeren in de leeftijd van
10 – 16 jaar stonden op woensdag
13 oktober in een grote tent aan de
Mooieweg 17, met een spuitbus in de
hand. Ze staan klaar om vijf grote
panelen te bespuiten met kleurrijke
verf. Vandaag maken ze een graffiti
kunstwerk: een prachtig ontwerp met
bloemen, bijen en groenten, bestemd
voor op de bijenstal en de keet van
Stadslandbouw Mooieweg. Het motto
is dan ook ‘Kunst op de Keet’.

De week ervoor, op zaterdag 9 oktober, konden bezoekers van de Open
Dag bij stadslandbouw Mooieweg
stemmen op een van de twee ontwerpen voor de bijenstal. Vandaag
wordt het ontwerp met de meeste
stemmen door de jongeren uitgevoerd.
Kwestie van ‘schwung’
In de grote tent, waar normaal de
schapen van Dutchmoors verblijven,
liggen nu plastic zeilen op de grond.
De Arnhemse street-art kunstenaars

Nou, wie weet…?!

stellenden zijn daarbij aanwezig.
Coördinator Gytha van der Veer
roemt het werk van de deelnemers
en kunstenaars en bedankt Jongerenwerk Rijnstad voor de samenwerking
en de wijkplatforms Rijkerswoerd en
Vredenburg en het Postcodeloterij
Buurtfonds voor de financiële steun.
Hans Kemper spreekt namens het
Wijkplatform Rijkerswoerd zijn waardering uit voor het resultaat en vindt
dat er wel meer van dit soort kunstwerken in de wijk mogen komen.

Geconcentreerde gezichten
Daarna volgt het echte werk: ze gaan
de ontwerpen, die ze in eerdere
workshops samen met Sander en Erik
maakten, op de panelen spuiten. De
ene groep werkt volgens de stencilgraffiti techniek en spuit op voorgesneden sjablonen. De andre groep
kleurt de tekening in die Sander even
tevoren als een soort mega-kleurplaat op de panelen heeft gezet.
Prachtig resultaat
Na een kleine 2 uur hard werken
staat er een prachtig resultaat, klaar
om nog even officieel ‘geopend’ te
worden. Enkele ouders, Stadslandbouw-vrijwilligers en overige belanghet woerdje

Iedereen kan de kunstwerken komen
bewonderen op het terrein van
Stadslandbouw Mooieweg. Als het
hek openstaat ben je welkom. Meer
informatie vind je op
www.stadslandbouwmooieweg.nl/
kunst-op-de-keet.

Stadskracht Arnhem

U

Sander Dolstra en Erik Snelder lopen
druk rond en leggen de jongeren uit
hoe je met een spuitbus echte graffiti-kunst maakt. Een flinke klus!

Kom langs om de kunstwerken te
bekijken!
In Rijkerswoerd en andere wijken
in Arnhem-Zuid is relatief weinig te
doen voor jongeren. Daarom organiseerden Rijnstad Jongerenwerk
en Stadslandbouw Mooieweg samen
het project ‘Kunst op de Keet’ Het
project daagde jongeren uit om
samen iets moois te maken en op een
positieve manier bij te dragen aan
hun eigen buurt.

heeft het al kunnen lezen in de
Arnhemse Koerier van 6 november. Een drietal organisaties in
Arnhem, namelijk de Ideeënmakelaars, de AdviesBrigade en Praktische
Zaken, hebben de handen ineen
geslagen in een nieuwe organisatie:
Stadskracht Arnhem. Doel van dit
nieuwe kennisplatform is elkaars
diensten aan te vullen en versterken op het gebied van adviseren en
ondersteunen van bewonersinitiatieven en vrijwilligersorganisaties in
Arnhem.
Wellicht dat u reeds bekend was met
Onderaf.nl, dat een aantal jaren
geleden was opgestart vanuit Praktische Zaken. Samen met de Ideeënmakers en de AdviesBrigade heeft dit
platform een nieuwe boost gekregen
en opereert nu in gezamenlijkheid.
Nieuwe kennisartikelen, praktische
informatie en inspirerende verhalen vinden een plek op de site met
de toepasselijke naam Stadskracht
Arnhem.

Ook bij het inzichtelijk maken van
hoe de gemeente en andere ondersteunende organisaties die je van
dienst kunnen zijn help Stadskracht
Arnhem de burger graag.
Op www.stadskrachtarnhem.nl vindt
u ook een link naar video op YouTube,
waar alles nog eens wordt toegelicht.
Op de site zijn ook voorbeelden te
vinden van initiatieven waarbij het
platform heeft geholpen.

‘Hoe richt je een stichting op, waar
kan ik financiering krijgen?’ ‘Hoe
schrijf je een projectplan?, hoe inspireer ik mensen voor mijn plannen?’
Een kleine greep uit de vragen waarbij Stadskracht Arnhem kan helpen
met informatie en adviezen.

Vanaf deze winderig plek wensen de
initiatiefneemsters alle Arnhemmers
veel inspiratie toe.
De redactie van Het Woerdje wenst
hen ook hetzelfde en veel succes!

v.l.n.r. Annet Elzinga (Praktische Zaken),
Sonja Meijer en Hanneke de Jong
(Ideeënmakelaars)
en Josee Briaire (Adviesbrigade)

FL
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OPENINGS
AANBIEDING
XL ZAK KIBBELING
€ 10,00
5 HOLLANDSE
NIEUWE
€ 10,00
GEROOKTE
MAKREEL
€ 3,50

- 16 -

het woerdje

Heerlijk zo’n moestuin

H

et was ook dit jaar weer heerlijk
tijdens al het thuiswerken er
regelmatig even tussenuit te kunnen.
Om te wroeten in de aarde, om te
zaaien en te poten. En om slakken te
vangen, want die waren er dit jaar in
overvloed vanwege de vele regen. We
hebben weer een mooie oogst binnengehaald, zeker in de tweede helft
van de zomer: boontjes, rode kolen,
groene kolen, broccoli, courgettes,
allerlei soorten sla, prachtige koolrabi’s en venkel, aardbeien, bessen en
ga zo maar door. Artisjokken, pepers,
waterkers en bloemen.
Doordat de vruchtbare kleigrond in
de afgelopen zeven jaren al mooi
bewerkt en rul geworden is, kan de
oogst overvloedig zijn als het weer
een beetje meewerkt.

Gezellige contacten
Het hebben van een moestuin is niet
alleen gezond maar ook erg gezellig. Ervaren tuinders geven tips aan
nieuwe tuinders en wie wil kan een
praatje met andere tuinders maken.

Vier keer per jaar hebben we als
vereniging gezamenlijke Opruim- en
Tuinmaatjesdagen en steken we met
z’n allen de handen uit de mouwen
om ook de gemeenschappelijke
paden en de picknickplek weer toonbaar te maken. Lekker in de buitenlucht, met koffie/thee en wat lekkers
er bij.
Toekomstplannen
Vorig jaar dachten we dat in 2021
duidelijk zou worden of en wanneer
we naar onze nieuwe plek zouden
gaan verhuizen. Er is inmiddels wel
een ontwerpbestemmingsplan voor
Gaardenhage ter inzage gelegd. Daarin is voor De Tuinmaat een nieuwe
plek gepland aan de Huissensedijk,
tussen het Zeegbos en het fietspad
langs woongemeenschap Arneco. Pas

begin volgend jaar zal de gemeenteraad daar een besluit over nemen. In
2022 blijven we daarom dus nog op
de huidige locatie moestuinieren.
Iets voor jou?
Ook eens proberen of een moestuin
iets voor jou is? Voor komend seizoen
zijn er op ons complex aan de Nel
Klaassenstraat (tegenover Stadsboerderij De Korenmaat) een aantal
tuinen vrij voor nieuwe huurders. Dus
lijkt het je leuk om komend jaar ook
je eigen groente, fruit en/of bloemen
te kweken, laat het dan weten op
tuinmaat@gmail.nl. Je ontvangt dan
snel alle informatie over het lidmaatschap van onze gezellige vereniging.
Biologische tuinvereniging
De Tuinmaat

Minibieb

H

et aantal minibiebs in de wijk neemt nog steeds toe. Er zijn twee gezien
in de Fien de la Mardreef en in de Spencerstraat.

het woerdje
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Inloopdagen bij de Petersborg

H

et is een prachtige herfstachtige
donderdagmorgen. Het is een
uurtje of tien en het is al druk in de
Petersborg aan de Slochterenweg.
In een van de ruimtes zit een aantal
dames en heren gezellig te kletsen
rondom de klaar liggende sjoelbakken. ‘Hé, doe je mee?’ wordt er
geroepen.
In de wat grotere hal zijn tafels aan
elkaar geschoven waarop allerlei
knutselmaterialen worden uitgestald.
Het gonst er van de gesprekken. Even
verderop zit een heer een roostertje
te maken voor de verdeling van de
tafels van de biljartclub. De koffie
wordt me aangereikt door een dame
die zich verontschuldigt: ‘Ik hoop dat
ie goed is, ik ben hier nèt begonnen
als vrijwilligster.’ De koffie is prima.

Ik raak in gesprek met de dame die
dit alles coördineert. ‘Hier in de
Petersborg is er vijf dagen per week
vrije inloop.’ vertelt ze. Ze laat
me een rooster zien, waarop staat
wat er allemaal te beleven is op
die inloopdagen. En dat is een hele
lijst: biljarten, eetcafé, kaartclub,
bridgen, sjoelen tekenen en schilderen, handwerken, een Hindoestaanse
cultuurclub, het is slechts een kleine
greep van wat er te beleven valt. Alle
activiteiten op de inloopdagen, legt
mijn gids uit, worden georganiseerd
door mensen uit de buurt zelf, er
zijn veelal geen kosten aan verbon-

O
De Petersborg Slochterenweg 40

den, soms wordt een vergoeding voor
materiaal gevraagd. Voorwaarde is
dat alle activiteiten vrij toegankelijk
zijn voor iedereen. ‘En soms is het
niet eens een georganiseerde activiteit,’ gaat ze verder, ‘maar kunnen
mensen gewoon een kopje koffie
drinken en een praatje maken.’ Op
mijn vraag hoe het dan werkt, vertelt
ze dat mensen met ideeën of initiatieven langskomen of bellen en dat
zij dan samen met hen de mogelijkheden onderzoekt en hen eventueel
helpt met de opstart.
Uit gesprekken met bewoners van
Rijkerswoerd is trouwens gebleken
dat ook daar behoefte is aan iets
in het hart van de wijk. ‘Men kan
gewoon met ons bellen, er is ook
vast een heleboel te organiseren bij
jullie in Rijkerswoerd. Er zijn ideeën genoeg hoorde ik!’ besluit ze bij
het afscheid. Ik heb nog even mee
gesjoeld. Ik had 76 punten.
Meer weten of ideeën aandragen voor
onze wijk, of zin om als vrijwilliger
mee te helpen?
Bel met SWOA: 06 83 92 59 00.
FL
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Weer een
Kunstcafé in
Rijkerswoerd

D

it is verreweg de meest algemene
en meest waargenomen roofvogel van ons land. Je ziet hem vaak
in open land, zittend op een paal of
omhoog schroevend op de thermiek,
terwijl hij een hoog, miauwend
geluid maakt. Hij jaagt vooral vanaf
zijn zitplaats laag boven de grond
en vangt dan kleine prooien, zoals
muizen, jonge konijnen en kikkers.
Ook zie je hem wel ‘bidden’ in open
gebieden. De buizerd bouwt een
groot nest van takken en twijgen,
tot wel een meter in doorsnee: een

p donderdag 16 december is er
een Kunstcafé 55+ in het Sporten Wijkcentrum Rijkerswoerd, De Pas
44. Het Kunstcafé wordt georganiseerd door Rozet Kunst 55+.
Onder het genot van een kopje koffie
kunt u genieten van een presentatie
door Truus Verwielen, beeldend kunstenares en bewoonster van de wijk
Rijkerswoerd. Zij maakt prachtige
beelden van brons en gaat u vertellen
over het maakproces en de verhalen
achter haar werk. Laat u door haar
en haar werk inspireren!

De livemuziek wordt verzorgd door
Sander Essers, zang en gitaar.
Tijd: 10.30 tot 12.00 uur, toegang
gratis. Voucher voor onbeperkt koffie
en thee: € 5,-.
In verband met de aangescherpte
Coronaregels vragen wij u om uw
Corona Check QR code en een mondkapje te dragen tot u op uw stoel zit.
Daarnaast vragen wij u om zich van
tevoren aan te melden via: kunst55plus@rozet.nl.
Voor meer info kunt u terecht bij de
projectleider Kunst 55+ van Rozet,
Ineke Tegelaar
Ineke.tegelaar@rozet.nl
06 22 95 90 80

zogenaamde ‘horst’. De soort is erg
gevarieerd qua kleur en tekening:
van donkerbruin tot bijna wit.
LV
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it is een krachtige roofvogel, gespecialiseerd in het
overrompelen van andere vogels. Meestal zijn de
prooien middelgrote vogels van ongeveer duifgrootte,
maar hij vangt ook kleinere (spreeuw) of veel grotere,
tot en met het formaat van een kleine gans. Hij nestelt
hoog in de kruinen van loof- en naaldbomen. Zijn ‘home
range’, te omschrijven als het gebied waarin voedsel
wordt gezocht, is honderden hectare groot. De havik was
in de jaren zestig nog beperkt tot grote, stille bosgebieden als de Veluwe, maar komt nu in heel Nederland voor,
tot in steden toe.
LV
het woerdje

Activiteitenkalender
Vanwege het coronavirus kunnen activiteiten vervallen. RIVM-maatregelen worden gehanteerd.
elke maandag		
elke dinsdag		
elke woensdag
elke donderdag
elke donderdag
elke vrijdag		
DECEMBER
dinsdag
zaterdag
donderdag
vrijdag
maandag
dinsdag
zaterdag

7
11
16
17
20
21
25

JANUARI
dinsdag
dinsdag
vrijdag

11
25
28

FEBRUARI
dinsdag
vrijdag
dinsdag

8
18
22

Sjoelen
GymFit Actief 45+
Knutselen
Jeu de boules
Jokeren
Klaverjassen

‘t Pluspunt 10.00 - 12.00 uur
Kemphaan 20.00 - 21.30 uur
‘t Pluspunt 14.00 - 16.00 uur
naast ‘t Pluspunt 14.00-16.00 uur
‘t Pluspunt 19.30 - 22.30 uur
‘t Pluspunt 19.30 - 23.00 uur

Wandel je Fit
Stadslandbouw Zelfoogst
Kunstcafé 55+
Gezamenlijke disco 6+, kosten € 1
Wijkplatformvergadering
Wandel je Fit
Stadslandbouw Zelfoogst

Hooijmaat 13.30 - 15.30 uur
Mooieweg 17 13.00 - 14.00 uur
SWR 10.30 - 12.00 uur
Kemphaan 19.00 - 21.00 uur
SWR 20.00 - 22.30 uur
Hooijmaat 13.30 - 15.30 uur
Mooieweg 17 13.00 - 14.00 uur

Wandel je Fit
Wandel je Fit
Tienerdisco 9+, kosten € 1

Hooijmaat 13.30 - 15.30 uur
Hooijmaat 13.30 - 15.30 uur
Kemphaan 19.00 - 21.00 uur

Wandel je Fit
kinderdisco 6-11 jaar, kosten € 1
Wandel je Fit

Hooijmaat 13.30 - 15.30 uur
Kemphaan 19.00 - 21.00 uur
Hooijmaat 13.30 - 15.30 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 de overige adressen zie volgende pagina (Servicepagina Rijkerswoerd bij Activiteitencentra).

Collectieve ziektekostenverzekering via de gemeente

I

edereen in Nederland moet een
basiszorgverzekering afsluiten.
Inwoners met een laag inkomen of
een uitkering komen in aanmerking
voor de collectieve ziektekostenverzekering via de gemeente. Dit heet
de gemeentepolis. De gemeente
betaalt een deel van de premie en u
krijgt korting. Inwoners betalen dus
minder.
Voordelen van de gemeentepolis zijn:
- U krijgt korting en meer vergoedingen dan bij andere verzekeringen.
- Kinderen onder de 18 jaar zijn gratis meeverzekerd.
- Als u een tandartsverzekering
afsluit zijn kinderen ook meeverzekerd voor een beugel.
Eigen risico
Niet alle zorgkosten worden vergoed
door de zorgverzekering. Van alle
kosten die u maakt moet iedereen
het woerdje

per jaar € 385,- zelf betalen. Dit heet
het eigen risico. Bij de gemeentepolis kan ook dit bedrag in maandelijkse
termijnen worden betaald in plaats
van het hele bedrag in één keer. Als
u weinig of geen zorgkosten heeft
gemaakt, ontvangt u het bedrag dat
over is, in het voorjaar van 2023
weer terug.
Eigen bijdrage
Naast de basiszorgverzekering en het
eigen risico is er ook nog de “eigen
bijdrage”. Dit betekent dat sommige zorgkosten voor een deel door u
zelf moeten worden betaald. Via de
zorgverzekering kunt u daar een deel
van terugkrijgen. Het bedrag dat
u bij de gemeentepolis terug kunt
krijgen, is hoger dan bij veel andere
zorgverzekeringen. Op www.menzis.
nl/gemeentepolis kunt u bij de Vergoedingenwijzer zien, hoe hoog dit
bedrag is.

Voor meer informatie
Heeft u al een collectieve verzekering via de gemeente bij Menzis
lopen, en voldoet u nog aan de voorwaarden; dan krijgt u vanzelf een
brief met daarin de nieuwe poliskosten.
Als u denkt dat u in aanmerking komt
voor de gemeentepolis, kunt u dit
zelf controleren. Dat kan op de site
www.gezondverzekerd.nl/arnhem.
Natuurlijk kunt u ook bellen met de
Menzis Klantenservice: 088 2224080.
Op www.gezondverzekerd.nl/arnhem
leest u meer over alle mogelijkheden.
Let op!
U kunt zich tot en met 31 december
2021 aanmelden.
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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
https://huisartsrijkerswoerd.onzehuisartsen.nl
026 323 63 23
Huisartsenpraktijk De Graaf & Bos
locatie Rijkerswoerd
Mr. P.J. Oudsingel 198, 026 323 17 66
https://huisartsendegraafenbos.
onzehuisartsen.nl
Huisartsenpost Regio Arnhem
Arnhem-Zuid 026 389 96 96
Mr. D.U. Stikkerstraat 122
van 17.00 tot 23.00 uur
weekend & feestdagen 8.00-23.00 u.
Arnhem-Noord 026 389 96 96
Wagnerlaan 55
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 afnemen e.d.
Dr. Willem Dreessingel 311
www.sho.nl, 088 999 77 99
TANDARTSEN

Dhr. R. Kapper
Darwinstraat 2, 026 323 49 99
www.tandartspraktijkkapper.nl

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
http://dehooijmaat.nl/wp
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
RKV@leefomgevingarnhem.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
Dhr. R.M. Thürkow
Edwin Addink en Mandy Oudendag
Mooieweg 148, 026 383 10 09
wijkagenten-rijkerswoerd@politie.nl
www.tandartsthurkow.nl
Instagram @wijkagenten_rijkerswoerd
SENSOOR		
0900 0767 (24 uur per dag)
RIJNSTAD Opbouwwerk
ehulp@sensoor.nl
Jongerenwerk
Mascha Kop, 06 46 73 75 94
ZONNEBLOEM ARNHEM ZUID-OOST
m.kop@rijnstad.nl
Dhr. T.E. Möller
Dr. J. den Uylsingel 33, 026 323 10 35
www.moller.tandartsennet.nl

06 19 12 64 59

gerrysmink@hotmail.com

WELZIJN OUDEREN ARNHEM (SWOA)

Anja van Hal, 06 55 18 75 54
a.vhal@rijnstad.nl
Jongerencentrum De Madser
Kronenburgsingel 25, 026 327 25 97
www.jcdemadser.nl
WIJKPLATFORM RIJKERSWOERD

p/a Sport- en Wijkcentrum
De Pas 44 6836 BK
www.rijkerswoerd.net
info@rijkerswoerd.net

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.pieterdejong-Kemp.nl
Pythagorasstraat 3, 026 327 24 00
www.pieterdejong-Pyth.nl
De Rank
Pythagorasstraat 9, 026 389 02 47
www.ebs-derank.nl
BIBLIOBUS Jeugd
Emily Brontësingel
donderdag 14.45 - 16.00 uur
Mr. J.M. de Kempenaersingel
vrijdag 14.00 - 15.00 uur
026 354 35 25
RELIGIE

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-geloofsgemeenschapde-regenboog/

Ambulant jongerenwerk
Timo van Middendorp, 06 52 64 69 05
t.vmiddendorp@rijnstad.nl

Slochterenweg 40, 026 327 22 66
DIERENARTS

Mooieweg 102, 026 323 33 08
Dierenambulance
026 364 91 11 (24/7)
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Kinder- en meidenwerk
Liesje van Haaren, 06 46 73 19 64
l.vhaaren@rijnstad.nl
Activiteiten voor volwassenen
het woerdje

Team palliatieve zorg Wijkplatform
Rijnstate werkt
Rijkerswoerd
Algemeen dagelijks bestuur
graag samen met
Voorzitter a.i.
vrijwilligers
Dick van Kleef 06 53 42 06 06

‘I

k ben blij dat de Vrijwilligers
Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ)
er is. Ons team van palliatieve zorg
Rijnstate werkt al heel lang samen
met VPTZ. De vrijwilligers voegen
iets toe aan de zorg van patiënten,
maar vooral ook aan hun mantelzorgers.” Josien Schoo van het team
palliatieve zorg Rijnstate is positief
over het werk van de vrijwilligers
van VPTZ. “Vaak als onze hulp wordt
ingeroepen, benoemen we de VPTZ
en geven we een folder mee, want
ze merkt dat lang niet iedereen VPTZ
kent, ook professionals niet.’
Het Consultteam Ondersteunende
& Palliatieve Zorg Rijnstate ging
1 januari 2007 van start. Collega
Jolanda van Loenhout werkt vanaf
die beginperiode bij het team, dat al
vrij snel werd versterkt met Josien.
Zij werkte bij Hospice Rozenheuvel
in Rozendaal, maar wilde iets meer
dan terminale patiënten bijstaan. ‘Ik
heb palliatieve zorg altijd erg interessant gevonden en wilde eerder
bij dit traject betrokken worden. Je
kunt veel toevoegen. Ook al is de tijd
soms kort. Als jij de goede dingen
doet, kun je de kwaliteit van leven
en sterven verbeteren.’
Samenwerken
In haar werk ziet ze het grote belang
van mantelzorgers. Maar ze ziet ook
dat die het hiermee zwaar hebben.
‘We moeten samen proberen de
beste zorg te regelen voor patiënt
en mantelzorger. Iedereen, professional en vrijwilliger, levert zijn eigen
bijdrage om een totaal plaatje te
kunnen bieden.’ Om die (palliatieve) zorg zo goed mogelijk te kunnen
leveren, ziet Josien het belang van
een proactieve zorgplanning. ‘Je
moet niet wachten tot het zover is.
Je moet samen met de huisarts of
andere professionals tijdig bespreken
wat je wensen nú zijn, maar ook voor
het einde van je leven. Wat zou je
graag willen en wat niet? Wat is voor
jou belangrijk: wil je thuis sterven of
niet? Welke professionele hulp is er
en hoe kan die worden ingezet?’
VPTZ is vrijwilligerswerk, maar
het woerdje

bestuur@rijkerswoerd.net

Vice-voorzitter
Dick van Kleef 06 53 42 06 06
bestuur@rijkerswoerd.net
Secretaris
Yvonne Nuis 06 29 07 16 97
info@rijkerswoerd.net
Penningmeester
Bea Boor 06 20 89 45 67
administratie@rijkerswoerd.net
rekening NL73 RABO 0355 3908 33
rekening NL36 INGB 0003 4859 40
KvK 54128552
Algemeen bestuurslid
Steven de la Fosse
portefeuillehouder Veilig in de Wijk
vidw@rijkerswoerd.net
Algemeen bestuurslid
Hans Kemper 06 33 56 23 86
energietransitie en cultuur
info@rijkerswoerd.net
Hans@rijkerswoerd.net

Colofon
Het Woerdje is het wijkblad voor

Rijkerswoerd en wordt gratis huisaan-huis verspreid in de wijk met
uitzondering van Appelgaard.
Jaargang 31
Redactie
Emma Dorenbosch
Robèr Goed
Frans Lommen
Hans Geerlings
Medewerkers
Hetty Reebeen, puzzel
Patrick van Hoof, column
Inleveren kopij
redactiehetwoerdje@live.nl
of de groene bus bij de Jumbo
Advertenties
Voor informatie en opgave
Hans Geerlings 026 327 41 05
vormgevingwoerdje@kpnmail.nl
Vormgeving
Hans Geerlings 026 327 41 05
vormgevingwoerdje@kpnmail.nl

Teamleden Veilig in de Wijk
Petra Willemsen
verkeersveiligheid en parkeren
vidw@rijkerswoerd.net
Jolien Dekkers
Het Groene Plein, jongeren
vidw@rijkerswoerd.net

Coördinatie bezorging
Familie W.B. Vis 026 327 19 09

Redactie
website, Facebook, Instagram
Yvonne Nuis & Manouk Grootaarts
redactie@rijkerswoerd.net
(foto’s horizontaal aanleveren)

Oplage 5100
Verschijnt 7x per jaar
© Wijkplatform Rijkerswoerd

Donaties (voorheen leden) kunt u
overmaken naar:
NL73 RABO 0355 3908 33
t.n.v. Wijkplatform Rijkerswoerd
Zie voor verdere invulling van
‘projecten’ onze website en
wie daarvoor aanspreekpunt is op
www.rijkerswoerd.net.
beslist niet vrijblijvend. Dat is
bekend en ze werken voortdurend
aan een professionele uitstraling
en naamsbekendheid. Dit betekent
natuurlijk wel, dat als je meer inzetten krijgt, je die wel moet kunnen
waarmaken.
Bron: Nieuwsbrief VPTZ Midden
Gelderland en VPTZ Arnhem,
Jaargang 4, nummer 15.

Drukwerk
CP GrafiMedia Groep, Didam
0316 29 44 26

De redactie behoudt zich het recht
voor artikelen te weigeren danwel
in te korten. Wij staan open voor
alles, mits een afzender wordt vermeld. Personen op een ingezonden
afbeelding geven hiermee toestemming tot plaatsing.
Het wijkblad is een uitgave door
en voor bewoners van de
wijk Rijkerswoerd.

Geen Woerdje ontvangen?
Bel de fam. Vis: 026 327 19 09
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