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Telkens bij het verschijnen van een 
editie van de wijkkrant zal aan één 
van de leden van de Wijkvereniging 
Elderveld een bloemetje worden 
uitgereikt. Het doel hiervan is het 
leveren van een bijdrage aan de 
onderlinge band tussen leden, bestuur 
en wijkkrant. Het lot beslist wie er voor 
een bloemetje in aanmerking komt! 

Dit keer is de gelukkige...
Mevrouw S. Buijinck

MEVROUW S.  BUIJINCK

C U R S U S S E N  E N  W O R K S H O P S

E E N  B L O E M E T J E  V O O R  E E N  L I D !

-  Bloemschikken - Workshop Werken met bolletjes  
- donderdag 19 maart

-  Bloemschikken - Paasstuk  
- woensdag 8 of donderdag 9 april

-  Computergebruik voor beginners 
-  dinsdagochtend/-middag  

of woensdagochtend/-middag
-  Digitale fotobewerking voor beginners  

- dinsdagavond
-  Digitale videobewerking met Pinnacle Studio  

- woensdagavond
-  Eerste hulp aan kinderen + bijscholing  

- maandag- of donderdagavond
-  Hartreanimatie + bijscholing  

- maandag- of donderdagavond
-  Hartreanimatie (bijscholing)  

- maandag- of donderdagavond
-  Kleding maken  

- maandag- of woensdagavond
-  Schilderen en tekenen  

- dinsdagavond

U kunt nog instromen bij:

-  Active Body  
- woensdag 18.15 - 19.15 uur

-  Conditiegym 
-  donderdagochtend

-  Engels conversatie  
- maandagavond

-  Frans conversatie voor gevorderden  
- donderdagavond

-  Spaans voor beginners plus (A1 ERK)   
- zaterdag 11.00 - 13.30 uur

-  Yoga  
- maandag- of donderdagavond

Voor nadere informatie over deze cursussen en/of 
workshops kunt u de Wijkvereniging Elderveld bellen, 
tel. 381 07 98 of e-mailen: wijkver.elderveld@hetnet.nl.

Houders GelrePas 2020 krijgen 50% korting op maximaal 2 cursussen/workshops per jaar!

Van harteproficiat!

Editie Kopijsluiting Verschijningsdatum
Ed. 2 27 maart c. 18 april
Ed. 3 29 mei c. 20 juni
Ed. 4 7 augustus c. 29 augustus
Ed. 5 16 oktober c. 7 november
Ed. 6 27 november c. 19 december

Kopij kan worden gezonden naar:
Wijkvereniging Elderveld
Leimuidenplaats 22a - 6843 HG  Arnhem
E-mailadres: wijkver.elderveld@hetnet.nl

ELDERVELD NIEUWS IN 2020

Lijkt het u leuk om één keer per twee weken op  
donderdagavond te bridgen? Dat kan bij Elderbridge.
Wij vormen een gezellige bridgegroep in Wijkcentrum 
Elderveld, Breezandpad 15. 

Inlichtingen: Wijkvereniging Elderveld
Tel. 026-3810798. E-mail: wijkver.elderveld@hetnet.nl.

BRIDGEN IN ELDERVELD

Het lidmaatschap* van de vereniging kost per huisadres 
slechts € 10 per jaar. Door lid te worden ondersteunt  
u de verenigingsactiviteiten in onze wijk. Voorts  
ontvangen leden bij deelname aan één of meerdere van 
onze cursussen korting op het lesgeld. Mogen wij op u 
rekenen? Voor aanmelding als lid kunt u contact met 
ons opnemen: Wijkvereniging Elderveld,  
Leimuidenplaats 22a, 6843 HG Arnhem. Tel. 026-3810798; 
e-mail: wijkver.elderveld@hetnet.nl.
*  Door lid te worden machtigt u de wijkvereniging tevens voor 

automatische incasso van de jaarlijkse contributie. Inning van 

de contributie vindt in het eerste kwartaal 2020 plaats.

LID WORDEN VAN DE WIJKVERENIGING?
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GEZELLIGE KERSTMARKT OP 

WINKELCENTRUM ELDERHOF 

GEEN KERSTBOOMVERBRANDING 

IN 2020

PAASEIEREN ZOEKEN 13 APRIL  

EN KONINGSDAG 27 APRIL

Op 21 december jl. zijn vrijwilligers van de  
Wijkvereniging zeer actief geweest met het optuigen 
van een gezellige Kerstmarkt. 

Kramen werden geplaatst, kerstbomen neergezet en  
versierd, muziek uitgetest en alles in gereedheid gebracht 
voor de soep- en zopiekraam. Ook werd een wensboom 
geplaatst, waarin bezoekers een kaart konden hangen met 
de naam van een persoon, die een opkikker verdiende. 
Rond 8.00 uur begon Bert’s Animal Verhuur met het  
opbouwen van de kerststal, mede mogelijk gemaakt  
door JUMBO. De kerstman vrolijkte het geheel op met 
zijn aanwezigheid. De kraamhouders deden goede zaken 
en aan het eind van de middag hing de wensboom vol 
met kaartjes.

 
Iedereen kan terugkijken op een geslaagde dag.  
Uit de kaartjes die in de wensboom hingen werd een  
aantal getrokken. De gelukkigen hebben hun door de 
winkeliers van Elderhof en Kronenburg beschikbaar  
gestelde attenties ontvangen. Wijk TV heeft van deze dag 
een impressie gefilmd, dat via de site www.elderveld.nl 
kan worden bekeken.

Voor de liefhebbers van een kerstboomverbranding 
startte 2020 met een grote teleurstelling.  
Op het laatste moment afgelast!

De Wijkvereniging, als organisator, werd in de eerste  
week van het nieuwe jaar onaangenaam verrast met de 
mededeling dat de Brandweer dit evenement niet  
meer ondersteunde. Voor ons was het derhalve niet  
verantwoord om het door te laten gaan. Het risico op 
een mogelijke calamiteit was te groot. 

Navraag leerde dat het een landelijk besluit was.  
Gezien wat een jaar eerder was gebeurd in Scheveningen 
een logisch besluit, maar wat ons wel enorm stoort is dat 
de Gemeente Arnhem in gebreke is gebleven in de  
communicatie hierover naar de verschillende  
wijkverenigingen, die zo’n evenement wilden organiseren...

Op 13 april (2de Paasdag) is het weer paaseieren  
zoeken voor de kinderen t/m 8 jaar van 11.00 tot  
12.00 uur. 

Deze zoektocht zal georganiseerd worden rond de  
Biologische Tuinbouw Vereniging, Hannesstraatje 2a  
(naast de Pannenkoekenboerderij).

27 april de jaarlijkse Koningsdag van 10.30 tot 17.00 uur 
met o.a. spelletjes voor de jeugd, poppenkast, optreden 
van diverse bands, verhuur van tafels en kleedjesmarkt  
voor de kinderen.  
Dit festijn vindt plaats rond het Wijkcentrum,  
Breezandplaats 15.

P A A S E I E R E N  Z O E K E N  I N  E L D E R V E L D
Op 2e Paasdag kom ik, de Paashaas, op bezoek in Elderveld! 
Locatie: Biologische Tuinbouwvereniging Hannesstraatje 2

Kinderen kunnen eieren zoeken in 3 leeftijds
categorieën: t/m 3, 46 en 78 jarigen.
Naast de witte eieren zijn er ook per
categorie 3 gouden eieren verstopt.  
De vinders van de gouden eieren krijgen 
een prijsje.

Maandag 13 april 2020  
van 11.00 tot 12.00 uur

Dit evenement wordt georganiseerd door de 
Wijkvereniging Elderveld
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Op 30 december hebben mijn vriend en ik gewandeld in 
Meinerswijk. Heerlijk was dat. Het is een uniek gebied,  
hopelijk valt de bebouwing met 400 huizen mee. De  
Konikpaarden en Galloway runderen hebben meer ruimte 
gekregen om te grazen. Jammer is wel dat er mensen zijn 
die geen respect hebben voor deze dieren. Wij zagen daar 
een triest voorbeeld van, zie de foto van 30 december.  
Deze actie zal zeker zonder “kwade” opzet zijn gebeurd, het 
is gewoon uit de verkeerde dierenliefde ontstaan. Wat  
gebeurt er ieder jaar: selectie van paarden en runderen 
door de mens om te voorkomen dat er overbevolking  
ontstaat. Er zijn geen predatoren, vandaar. Echter wanneer 
de paarden te mak en aaibaar worden naar mensen toe, 
worden deze OOK weggehaald. DUS DOE DIT NIET, ook al 
zijn deze paarden en vooral de veulens nog zo aandoenlijk 
om te zien. De Galloway runderen hebben daar veel minder 
last van, want die doppen hun eigen boontjes wel. 
Leven en laten leven met respect voor elkaar en de natuur 
is mijn credo. 
Over bovenstaande stonden later in de Gelderlander ook 
een aantal artikelen.

Puk van de Petteflet  

Wij, Heemtuin vrijwilligers Elderveld, hopen dat jullie het 
Nieuwe Jaar goed zijn begonnen. De goede voornemens, 
nou die staan in de sterren, toch. Het heeft geen zin, denk 
ik, om daar moeilijk over te doen. Gewoon lekker bezig 
zijn met je leven van alle dag. Genieten van de kleine  
dingen in ons leven. 
De winter wil maar niet komen en daar hebben onze bijen 
het ook ietwat moeilijk mee. Zij vliegen al uit de kasten 
(15-01-2020) in onze tuin, echter er is nergens nectar  
te vinden voor onze bijen! Berichtje zenden naar de 
weergoden, misschien?  
Trouwens ons project van kippengaas op de brug is geen 
succes geworden. Helaas: het hout is te hard om dit op 
een goede manier te bevestigen. Wij zoeken naar een  
andere oplossing. Wij zijn bezig met wilgenstammen om 
de kruidentuin van een “afrastering” te voorzien. Is nog 
een heel werk, gompie nog aan toe.  
Maar de aanhouder wint!   
Onze trouwe makkers, de cyclamen staan weer heerlijk te 
bloeien. Kom zelf maar kijken.

Groeten, Mimi en de Heemtuingroep

D A G  E L D E R V E L D E R S D A G  B U U R T B E W O N E R S

Op 9 november 2018 is ons unieke project “de Thuyn” 
in “de Schuur”, het clubgebouw van de Biologische 
Tuinbouwvereniging Elderveld gestart. We gaan nu ons 
tweede jaar in. Dit project was wijkgericht maar nu open 
voor iedereen uit Arnhem. We zitten in een mooi gebied 
waar alle ruimte is en toch overzichtelijk. Dit maakt ook 
dat er veel contacten zijn tussen de mensen van de tuin-
bouwvereniging en mensen uit de buurt. 
Er is professionele begeleiding aanwezig.

In “de Thuyn” is iedereen welkom die gezelligheid zoekt, 
graag in de tuin of buiten bezig is of gewoon op een andere 
manier actief bezig wil zijn. Centraal staat ontmoeting en  
bezig zijn. We hebben geen vast programma dus is het 
iedere keer weer een verassing wat we kunnen of gaan 
doen. Hierbij zijn we natuurlijk ook afhankelijk van het 
weer en de tijd van het jaar. Activiteiten variëren van 
wandelen tot in de tuin of kas werken, spelletje, creatief 
bezig zijn, iets lekkers maken of een gesprek bij de koffie 
en vele andere dingen. Voorop staat dat iedereen het 
naar zijn zin heeft en iedereen het op eigen tempo doet. 
Niets moet maar alles mag. In februari beginnen we weer 
voor de liefhebber met het zaaien van plantjes voor de 
verkoop van de Biologische tuinbouwvereniging in de 
kas. Zoals een van onze deelneemsters zegt: “Ik voel me 

weer nuttig en leer weer dingen en niet onbelangrijk: het 
is hier gezellig.” “De Thuyn” is voor iedereen die om welke 
reden dan ook behoefte heeft aan meer sociaal contact 
en of activiteit. Voor mensen met beginnende geheugen-
problemen of die een beetje hulp nodig hebben bij het 
invullen van de dag. Ook voor mensen die om welke  
andere reden graag deel willen nemen. Leeftijd speelt 
hierbij geen rol. Momenteel bestaat de groep bezoekers 
uit mensen van 18 tot 80 jaar.  
Wij zijn er elke dinsdag en donderdagmiddag van 12.00 
tot 16.00 uur. We beginnen altijd eerst met koffie of thee 
en overleggen dan wie wat wil gaan doen. Ook gebruiken 
we samen een lunch. De kosten hiervan zijn 2,50 of je kan 
je eigen brood meenemen.

“De Tuyn” is in samenwerking met de SWOA, kosten  
deelname zijn 2,50. 
 
We zijn een voorliggende voorziening wat betekent dat  
er geen indicatie nodig is. Iedereen is welkom dus kom 
gerust eens binnen lopen en een kijkje nemen.  
Aanmelden hoeft niet. Je kunt komen wanneer je wilt en 
bent van harte welkom.“De Thuyn”, Hannesstraatje 2a 
(naast de Pannenkoekenboerderij). 
Begeleidster: Karin van Lier, telefoon 06-13764530

GEZELLIG BEZIG ZIJN BIJ “DE THUYN”
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Tijdens de oudejaarsnacht van 2012 naar 2013 brandde het 
scholencomplex aan het Breezandpad volledig af. In het 
novembernummer van Elderveld Nieuws lieten we directeur 
Mette Spruit aan het woord over het nieuwe gebouw van 
IKC De Klimboom dat binnenkort opgeleverd wordt.  
Nu is het de beurt aan Esther Schreuder, directeur van  
Kindcentrum de Kringloop, de tweede basisschool die  
Elderveld rijk is. Sinds 1 augustus 2017 is deze school  
gehuisvest in een mooi, nieuw gebouw.

Wie is Esther Schreuder?  
Sinds 1986 werk ik in het onderwijs. 
Eerst als leerkracht en later als 
directeur van diverse basisscholen. 
Vanaf 1 augustus 2018 ben ik 
werkzaam als directeur van  
Kindcentrum de Kringloop.  
De Kringloop heeft momenteel 
ongeveer 300 leerlingen. 

Wat is het Kindcentrum de Kringloop voor een basisschool?
Op basisschool de Kringloop staan de kernwoorden rust  
en structuur centraal. Binnen een veilige en plezierige 
schoolsetting beogen wij een optimale ontwikkeling van elk 
kind. Dat doen we via een klassikale aanpak, met zowel een 
groepsgerichte als opbrengstgerichte benadering.  
De school probeert dus zoveel mogelijk uit de kinderen te 
halen. Onze leerlingen vinden in het vervolgonderwijs ruim 
voldoende aansluiting.
Volgens de vastgestelde norm van de onderwijsinspectie is 
het niveau van basisschool de Kringloop naar het voortgezet 
onderwijs toe goed.

Hoe is het onderwijs georganiseerd? 
Vanaf groep 3 werken we zoveel mogelijk met jaargroepen. 
Dit betekent dat de kinderen het grootste deel van de dag 
doorbrengen in een groep met kinderen van ongeveer  
dezelfde leeftijd. Voor de groepen 1 en 2 kiezen we bewust 
voor combinatiegroepen. Wij vinden het belangrijk dat er tijd 
gevonden wordt voor kinderen die als 4-jarige instromen, 
zodat ze veel van elkaar en van de oudere kleuters leren.  
Elk kind heeft 1 of 2 vaste leerkrachten. Daarnaast krijgen de 
kinderen gym- en muzieklessen van vakleerkrachten.

Hoe volgen jullie hoe leerlingen zich ontwikkelen? 
Wij maken, naast toetsen uit de lesboeken, gebruik van  
onafhankelijke landelijke toetsen en observatiesystemen.  
Wij volgen hiermee niet alleen de leerprestaties, maar ook  
het welbevinden van elk kind. 

En hoe vinden de leerlingen het hier op school?
Onlangs hebben wij bij de leerlingen uit de groepen 6 t/m 8 
een tevredenheidspeiling afgenomen. Zij geven onze school 
een (gemiddeld) rapportcijfer van 8,2. Een mooi compliment.

Hoe oordeelt de Onderwijsinspectie over de school? 
In 2017 heeft de Onderwijsinspectie een onderzoek naar de 
kwaliteit van het onderwijs op onze school uitgevoerd.  
In haar rapport wordt o.a. onze kwaliteit op het gebied van  
de leerlingenzorg met een ‘goed’ beoordeeld.  
Daar zijn wij trots op.

Waar kun je meer informatie over deze school vinden?
Voor meer informatie over de Kringloop verwijs ik naar de 
website www.dekringloop.nl. 
Daar vind je bijvoorbeeld ook onze schoolgids met  
aanvullende informatie over onder meer onze visie, het  
onderwijs, het leerlingvolgsysteem en de communicatie  
met de ouders. Het is ook de moeite waard om  
www.scholenopdekaart.nl te bezoeken. Hier vind je ook  
veel data over onze school en andere scholen. 

Ben je nieuwsgierig geworden?
Belangstellende ouders kunnen een afspraak maken via  
026 3830651 voor een rondleiding en een vrijblijvend  
kennismakingsgesprek.

IN GESPREK MET

DIRECTEUR ESTHER SCHREUDER OVER

KINDCENTRUM DE KRINGLOOP
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Met zorg en aandacht voor u. Voor de regio Arnhem.

Monuta Jacqueline Reijers
Eimerssingel-West 7 
T  026 - 442 42 25
I monutajacquelinereijers.nl Jacqueline Reijers

Afscheid nemen zoals iemand was.

MASSAGEPRAKTIJK

ANJA
AARNS

Voor intensieve en
ontspannende massages

Ontspannings-, hotstone
en sportmassage

Voor vrijblijvende info:  

www.massagepraktijkanjaaarns.nl



7ELDERVELD NIEUWS

Bouw seniorencomplex aan de Leidenweg 
In Elderveld wordt weer druk gebouwd. Zelfstandig, veilig, 
comfortabel, gezellig en betaalbaar wonen. Dit is de  
gedachte achter het de 71 appartementen die bouwbedrijf 
Van Wijnen gaat bouwen in onze wijk. Het appartementen-
complex komt te staan aan de Leidenweg en grenst aan de 
Burgemeester Matsersingel en de Gorinchemstraat.  
Het gebouw krijgt een laag op de begane grond met drie 
verdiepingen er bovenop. Het wordt een bijzonder gebouw, 
met veel groene openbare ruimtes op het terrein.  
De appartementen zijn levensloopgeschikt en betaalbaar 
voor mensen met een laag en middeninkomen. 

Stadsbos voor nieuwbouw opgeofferd 
Op de plek waar het gebouw komt te staan bevond zich een 
parkachtig landschap met grasland, bosschages en hoge bomen. 

Buurtbewoner Carolien van der Waarde wijst erop dat de  
wijziging van het aangepaste bestemmingsplan nog niet in de 
gemeenteraad was besproken (zie De Gelderlander van  
9 december 2019). Volgens haar heeft de gemeente hiermee 
de regels overtreden. Uit een rapport maakte zij bovendien 
op dat de kap voorzichtig moest gebeuren. De dieren die in 
het bosje zaten moesten de kans krijgen om te ontsnappen. 
Maar er was geen ontsnappen aan, aldus Carolien. Zij denkt 
dat alles levend door de shredder is gegaan waaronder de 
dwergvleermuizen in hun winterslaap. Een woordvoerder 
van wethouder Cathelijne Bouwkamp (Groen, Ruimtelijke 
Ordening en Omgevingswet) erkent dat de gemeente hier 
steken heeft laten vallen. Zij voegt daar echter aan toe dat 
voor deze bomen geen kapvergunning nodig was. De bomen 
bezitten geen monumentale status of bescherming vanuit het 
bestemmingsplan. De grond aan de Leidenweg heeft geen 
groenbestemming. Het is een bouwlocatie voor kantoren of 
maatschappelijke voorzieningen. 

Extra hittestress 
Het complex is bedoeld voor senioren. Voor hen is extreme 
hitte soms een levensbedreigend probleem. Al voor de 
boomkap lag een deel van de Burgemeester Matsersingel in 
de hittestress zone urgent. Met het kappen van de bomen zal 
de hittestress in de wijk verder toenemen, ook al voorziet het 
bouwplan in een groen dak met vetplanten. 

Opnieuw dreigt natuur verloren te gaan 
Het aangepaste bestemmingsplan staat sociale woningbouw 
aan de Leidenweg niet in de weg. De bouw van het senioren-
complex lijkt daarom een gelopen race. Toch zijn veel  
bewoners van Elderveld er niet blij mee. De laatste jaren is er 
immers al veel natuur in Elderveld opgeofferd. In totaal zo’n 
27.500 m2 stadsbos. Denk aan het zonnepanelenpark bij  
de rioolzuiveringsinstallatie aan de Drielsedijk en het Lorentz 
Lyceum bij het station.  De decembereditie van Elderveld 
Nieuws bevatte een artikel over de bouw van een  
blijf-van-mijn-lijf huis aan de Wassenaarweg (die vlak bij de 
Leidenweg ligt). Ook voor deze nieuwbouw dreigt weer een 
flink stuk stadsbos opgeofferd te worden (circa 2500 m2). 
Bewoners vrezen voor herhaling van de omstreden kap van 
de bomen aan de Leidenweg. Zij hebben het bosperceel aan 
de Wassenaarweg inmiddels afgezet met lint in de hoop zo 

‘illegale kap’ te voorkomen. Ook is er al een brief aan college 
B&W verzonden. 

Volgens het nieuwe, nog vast te stellen bomenplan van de 
Gemeente Arnhem is voor bomen met een omvang vanaf  
80 cm een kapvergunning nodig. Helaas waren de bomen 
aan de Leidenweg nog niet geïnventariseerd. De bomen aan 
de Wassenaarweg zijn inmiddels door buurtbewoners  
opgemeten. Er blijken 64 bomen met een omvang vanaf  
80 cm te staan, waarvan 18 bomen met een stamomtrek  
tussen de 2 en 3,53 meter.

Handtekeningenactie tegen kap bomen Wassenaarweg 
Omwonenden zijn een handtekeningenactie begonnen op 
www.petities.nl om de houtkap te voorkomen. Het verkeer 
neemt toe, het stadsbos helpt de wijkbewoners gezond te  
blijven. Er is al veel groen opgeofferd voor nieuwbouw.  
Dit terwijl er elders zoveel leegstand is. Alle Eldervelders 
worden opgeroepen de petitie te ondertekenen. Inmiddels zijn 
er al meer dan duizend handtekeningen binnen. U vindt de  
petitie op petities.nl en dan zoeken op “kappen met kappen”.

Verdere informatie vindt u op de webpagina  
www.elderveldgroen.nl.  
We hopen u in het volgende nummer hier verder over  
te berichten. 

BEBOUWING OF NATUUR 
IN ELDERVELD? 
Het gevecht om de schaarse ruimte

Het terrein aan de Leidenweg voor (links) en na (rechts) de kaalslag
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www.fysiotherapie-elderveld.nl  

Fysiotherapie • Bekkenfysiotherapie • Kinderfysiotherapie • Geriatrie Fysiotherapie • Manuele therapie 
Fysiofit • Zwangerfit • Shockwave therapie • Claudicatio Training • Dry Needling 
Medical Taping • Revalidatie na operaties • Acupunctuur • Diëtist • Counselling

Elderveld: Dordrechtweg 14 • 6843 DM Arnhem • Elden: Dolceplein 4 • 6842 DJ Arnhem • Tel. 026 - 381 09 34

Meerdere 

specialism
en

op één 

locatie!
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S T U U R  I N  E N  W I N

O P L O S S I N G  V O R I G E  P U Z Z E L

PUZZELDERVELD

Stuur uw oplossing 
vóór 27 maart 2020

o.v.v. PUZZELDERVELD naar

Redactie Elderveld Nieuws 
Leimuidenplaats 22a 
6843 HG Arnhem

Onder de inzenders van 
goede oplossingen wordt een 
cadeaubon van € 25 verloot.

Winnaar vorige puzzel 

R.E. VAN DEN BERG

Horizontaal 
3. ind. gewoonterecht; 6. els; 9. monumentaal verhaal; 11. handvat; 12. verven; 14. verzetje; 16. melkklier; 17. populier; 
19. schutsluis; 20. meisjesnaam; 23. boodschappentasje; 25. bereidingswijze; 26. strot; 28. sudderen;  
29. dumpverkoop; 32. deel van Portugal; 35. filmdecor; 37. haspel; 38. dagdelen; 39. rotzooi; 40. adrem; 41. speelkaart;  
42. ver (in samenst.); 43. boek; 44. delfstof.

Verticaal 
1. terugwedstrijd; 2. belemmering; 4. hoofdstad van Senegal; 5. laten zien; 6. onding; 7. beetje; 8. vogel;  
10. hoofdstad Europees land; 13. vervoermiddel; 15. kwarts; 18. Engelse adellijke titel; 21. dierengeluid; 22. bengel;  
24. meisjesnaam; 26. geleerd; 27. bekend; 29. Rolls-Royce; 30. vettige aarde; 31. page; 33. haaksteek; 34. oplettend;  
35. hemellichaam; 36. leidsel; 37. koppel.
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Per 1 juli 2020 veranderen de kosten voor afval. U betaalt 
dan een lager vast tarief en een bedrag per afvalzak. Door 
afval goed te scheiden heeft u invloed op de hoogte van 
uw afvalkosten. Hier leest u meer over de veranderingen.

Kosten afval tot 30 juni 2020 
Alle Arnhemse huishoudens betalen voor de periode 1 januari 
- 30 juni 2020 een vast bedrag (afvalstoffenheffing). Dit vaste 
bedrag is voor al uw afval, ook voor het restafval. U betaalt dus 
niets extra’s als u afval weggooit in de ondergrondse container

Te veel restafval  
Afval is waardevol. Als afval goed gescheiden wordt, kan er 
veel hergebruikt worden, waarmee het een grondstof voor een 
nieuw product wordt. Daarom heeft het Rijk de ambitie voor alle 
gemeenten om op 75% hergebruik van afval te komen en 100 
kg restafval per inwoner per jaar. Arnhem blijft op dit moment 
achter in deze doelstelling en produceert nog steeds veel (rest)
afval. Arnhemse inwoners hebben in 2018 50% hergebruik van 
afval en 221 kg restafval. In het restafval, dat verbrand wordt, 
zitten nog veel grondstoffen die hergebruikt kunnen worden.  
Er is dus nog veel te winnen voor Arnhem. 

Minder restafval, meer hergebruik grondstoffen 
Per 1 juli 2020 veranderen de kosten voor afval. Doel is min-
der restafval, meer hergebruik van waardevolle grondstoffen 
en ‘de vervuiler betaalt’. Arnhem heeft de ambitie om in 2020 
te komen op 68% hergebruik van afval en 137 kg restafval per 
inwoner. Dit is beter voor het milieu, want door afvalscheiding 
en recycling worden grondstoffen gespaard en hoeft er minder 
afval verbrand te worden.

Invloed op de hoogte van uw afvalkosten  
Per 1 juli 2020 veranderen de kosten voor afval. Uit een vast 
lager tarief betaalt u de kosten om gescheiden afval zoals 
groente- fruit- en tuinafval, papier, plastic verpakkingen, blik en 
drinkpakken, glas in te zamelen en te verwerken.  

Daarbovenop betaalt u per keer een bedrag (80 cent) als u 
restafval in de ondergrondse container gooit. Hoe beter u afval 
scheidt, hoe minder restafval u heeft, hoe lager de afvalkosten. 
Kortom: Afval scheiden loont!

Afvalkosten 2020 
Per 1 juli 2020 veranderen de kosten voor afval. Dit betekent 
dat u in 2020 voor twee perioden aan aanslag afvalstoffen-
heffing ontvangt: 
Afvalstoffenheffing 1 januari - 30 juni 2020 (één vast tarief) 
• Eenpersoonshuishouden € 99,72 
• Meerpersoonshuishouden € 134,88 
Afvalstoffenheffing 1 juli - 31 december 2020 (vast + variabel tarief) 
• Vast tarief voor alle huishoudens € 81,30 
• Variabel tarief (per 30 liter afvalzak) € 0,80 
 
Op basis van registratie op uw afvalpas ontvangt u begin 2021 
een aanslag voor het aantal keren dat u afvalzakken heeft  
weggooit. Het uiteindelijke tarief dat u gaat betalen is afhankelijk 
van het afvalscheidingsgedrag. Hoe beter u afval scheidt, hoe 
minder restafval u heeft, hoe lager de afvalkosten.  
 
Fictieve voorbeelden gebaseerd op het nieuwe  
betaalsysteem (1 juli - 31 december 2020) 
Wat dit nu concreet financieel voor eenpersoonshuis houdens 
of een meerpersoonshuishouden betekent is lastig aan te  
geven omdat er geen inzicht is in de persoonlijke  
situatie. Onderstaand een paar fictieve voorbeelden: 
•  Piet en Fatima hebben 2 kinderen in de leeftijd van 12 en 14 

jaar. Ze proberen in hun huishouden zo goed mogelijk afval 
te scheiden. In de keuken hebben ze speciale afvalbakken 
voor PBD-afval, gft-afval en restafval. Ook verzamelen ze 
glas voor de glasbak en papier gaat in de papiercontainer. 
Gemiddeld hebben ze 3 zakken van 30 liter per maand  
(3x 6 maanden = 18 restafvalzakken). Zij betalen dan € 81,30 
vast tarief en een variabel tarief van € 14,40  
(18 restafvalzakken x € 0,80) = € 95,70.

•  Jeffrey en Petra hebben 3 kinderen in de leeftijd van 1, 3 en 
5 jaar. Ook zij proberen in hun huishouden zo goed mogelijk 
afval te scheiden. Alleen hebben zij tijdelijk extra restafval, 
omdat ze voor hun jongste kind wegwerpluiers gebruiken. 
Gemiddeld hebben zij hierdoor 70 restafvalzakken in een 
half jaar. Zij betalen € 81,30 vast tarief en een variabel tarief 
van € 56,- (70 restafvalzakken x € 0,80) = € 137,30.

•  Henk woont alleen. Hij wil best afval scheiden en heeft een 
aparte papierbak in zijn huis staan en hij brengt het glas naar 
de glascontainer. Hij houdt het plastic afval een beetje apart 
in een zakje, maar er verdwijnt regelmatig wat in de  
restafvalzak. Gemiddeld heeft hij 23 restafvalzakken per half 
jaar. Henk betaalt dan € 81,30 vast tarief en een variabel  
tarief van € 18,40 (23 restafvalzakken x € 0,80) = € 99,70.

•  Peter en Kelly hebben geen zin om afval te scheiden en  
kiezen ervoor om al het afval in 1 restafvalzak te gooien.  
Gemiddeld hebben zij 5 restafvalzakken van 30 liter per 
week (3 x 26 weken = 78). Zij betalen € 81,30 vast tarief en 
een variabel tarief van € 62,40 (78 restafvalzakken x € 0,80) 
= € 143,70.

AFVAL SCHEIDEN LOONT
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AUTEUR: PIET JANSSEN

VERKEERSOVERL AST HOLL ANDWEG

Bewoners ervaren verkeers- 
en geluidsoverlast
Uit onderzoek uitgevoerd door de 
gemeente Arnhem in 2016 blijkt dat 
op een gemiddelde werkdag 9711 
voertuigen gebruik maken van  
deze weg. Tevens blijkt uit deze  
rapportage dat ruim 23% hiervan 
geen bestemmingsverkeer voor de 
wijk is. Veel verkeer bedoeld voor de 
Schuytgraaf, De Laar, Driel, Heteren 
en richting A50 maakt inmiddels  
gebruik van de Hollandweg.  
Nu er in de Schuytgraaf steeds meer 
woningen en andere voorzieningen 
gerealiseerd worden, zal de verkeers-
druk op de Hollandweg de komende 
jaren alleen maar toenemen.  
Uit het leefbaarheids- en veiligheids-
onderzoek 2017, uitgevoerd door  
de gemeente Arnhem (zie De Gelder-
lander van zaterdag 5 mei 2018),  
geven bewoners aan hinder te ervaren 
door de verkeersoverlast in hun wijk. 
Door de toegenomen verkeersdruk is 
de verkeersveiligheid afgenomen en 
de geluidsoverlast toegenomen.

Probleemverkenning en  
eerste verbeteringen
In mei 2016 start, na overleg met  
bewoners uit de wijk en op initiatief 
van het Wijkplatform Elderveld, een 
groep met enthousiaste bewoners  
als werkgroep Hollandweg. Het doel 
is de situatie rondom de Hollandweg 
in kaart te brengen en na te gaan of 
en wat er aan deze problemen te 
doen is. Na een eerste schouw komt 
de werkgroep met een lijstje met 
knelpunten. In de periode juni 2016 – 
oktober 2017 volgen er diverse  
bijeenkomsten van de werkgroep 
waarin de knelpunten worden  
besproken. Bij een aantal van  
deze bijeenkomsten zijn een 
verkeers deskundige van de gemeente 
Arnhem en twee leden van het  

Wijkteam Leefomgeving Elderveld 
aanwezig. In diezelfde periode  
worden er een aantal knelpunten op 
de Hollandweg opgelost.  
Er worden twee extra zebrapaden  
ter hoogte van de Alkmaarsingel en  
Stenenkamerplantsoen aangelegd. 
Er worden waarschuwingsborden bij 
de oversteekplaatsen geplaatst. De 
verlichting op de Hollandweg wordt 
verbeterd en enkele verkeersborden, 
onveilige situaties op fietspaden en 
belijning worden aangepakt.

Werkgroep stopt maar een van  
de leden gaat door
In oktober 2017 stopt de werkgroep 
Hollandweg met haar werkzaam-
heden. Een aantal leden van de  
werkgroep is van mening dat de  
resultaten te bescheiden zijn en zien 
nauwelijks nog perspectief dat zaken 
verder zullen verbeteren. Ze maken 
dit kenbaar bij de gemeente, het 
Team Leefomgeving en het  
Wijkplatform. Het bestuur van het 
Wijkplatform Elderveld besluit echter 
de werkgroep op te heffen.

In het voorjaar 2019 richt ik mij op 
persoonlijke titel tot de gemeente 
Arnhem. Er volgen een aantal  
gesprekken op locatie met ambte-
naren van milieu, geluid en verkeer. 
Daarnaast komt de wegbeheerder  
van de gemeente zich ter plekke  
oriënteren op de staat van onderhoud 
van de Hollandweg. In augustus 2019 
heb ik een gesprek met wethouder  
R. v.d. Zee van verkeer gemeente  
Arnhem. In dit overleg met de  
gemeente komen er drie zaken aan  
de orde. 

1. Groot onderhoud Hollandweg
Oorspronkelijk was de gemeente 
Arnhem van plan om de Hollandweg 
in de periode 2022 - 2026 aan te 
pakken. De wegbeheerder van de 
gemeente Arnhem laat, op basis van 
zijn bevindingen, in een mail van  
23 september 2019 weten dat het 
groot onderhoud van de Hollandweg, 
vanaf Batavierenweg tot  
Bussumstraat, is vervroegd naar 2021. 
Voor het resterende deel van de  
Hollandweg wordt in de mail  
geen periode aangegeven. Bij de  
uitvoering van het groot onderhoud 
zal hetzelfde asfaltmengsel worden 
toegepast als op de Apeldoornseweg 
en Utrechtseweg. Door het  
aanbrengen van dit type wegdek 
(SMA - 08G+) zal er een geluids-
reductie van meer dan 2 dB t.o.v. het 
huidige asfalt worden gerealiseerd.  
Bij de voorbereiding van dit groot  
onderhoud zal de gemeente Arnhem 
via het Team Leefomgeving met  
bewoners kijken naar eventuele  
verbeterpunten in de inrichting  
van de weg. Dit betreft geen  
reconstructie, maar er zal bekeken 
worden of eventuele kleine  
aanpassingen/wensen meegenomen 
kunnen worden. Aldus de mail van de  
gemeente.

NB: de werkgroep Hollandweg heeft 
in de periode mei 2016 - oktober 
2017 ook een aantal actiepunten 
m.b.t. het groot onderhoud van de 
Hollandweg benoemd. Deze zijn o.a. 
aanleggen middenberm, verlichting 
middenberm en het tegengaan van 
geluidsoverlast. Deze actiepunten  
zijn bij het Wijkplatform Elderveld  
en het Team Leefomgeving  
Elderveld bekend.  

Het doel van dit artikel is de buurtbewoners van Elderveld te informeren  
over de stand van zaken rondom de Hollandweg tot 1 december 2019.
De Hollandweg in de wijk Elderveld start op de T-kruising met de  
Batavierenweg en eindigt op de kruising Burgemeester Matsersingel.  
Deze weg is oorspronkelijk bedoeld als wijkontsluitingsweg voor de  
bewoners van Elderveld. De laatste jaren is de Hollandweg meer en meer  
een doorgaande (snel) weg geworden waar de afgelopen jaren verschil-
lende ingrijpende ongelukken hebben plaatsgevonden.
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2. Verplaatsing verkeersbord 
Al eerder was de suggestie gedaan 
om het verkeersbord op het Eldens 
viaduct (nabij AZC) te verplaatsen 
naar een punt vóór de kruising  
Batavierenweg / Hollandweg.  
De reden hiervoor is dat dan zoveel 
mogelijk verkeer dat niet in Elderveld 
hoeft te zijn rechtdoor kan rijden 
richting Schuytgraaf, De Laar, Driel, 
Heteren en A 50. Dit zou de verkeers-
druk op de Hollandweg verlichten. 
Tijdelijk heeft op de Batavierenweg 
een matrixbord gestaan met daarop 
de verwijzing naar de Schuytgraaf. 
Later aangevuld met twee bordjes 
richting Schuytgraaf rechtdoor.  
Inmiddels zijn deze borden weg-
gehaald en vervangen door een bord 
“Doorgaand verkeer” met verwijzing 
rechtdoor. Helaas is dit het maximale 
wat de gemeente Arnhem hieraan wil 
doen. Hun standpunt is dat nergens 

in de gemeente Arnhem wijken op 
verkeersborden worden aangegeven.  

3.   Afstemming verkeerslichten 
Hollandweg / Bussumstraat 

Op de Hollandweg staan twee  
verkeerslichten. Een bij het  
winkelcentrum, het andere ter  
hoogte van de Bussumstraat.  
Beide staan anders afgesteld.  
Het verkeerslicht ter hoogte van de 
Bussumstraat geeft alleen rood als er 
een voetganger e/o fietser aangeeft 
te willen oversteken. Het voorstel was 
om dit verkeerslicht regelmatig ook 
rood te laten aangeven zodat het  
verkeer rustiger zal rijden. Echter, de 
gemeente is van mening dat standaard 
groen de meest veilige instelling is.

Conclusie
Samengevat kan worden gesteld dat 
de gemeente Arnhem bereid is het 

groot onderhoud aan de Hollandweg 
in Elderveld eerder aan te pakken. 
Het groot onderhoud is vijf jaar naar 
voren gehaald. De gemeente Arnhem 
zegt dit samen met de bewoners uit 
de wijk te willen doen.
Hierbij roep ik het bestuur van het 
Wijkplatform Elderveld en het Team 
Leefomgeving Elderveld op om op 
de uitnodiging van de gemeente in te 
gaan. Alleen via deze samenwerking 
is het mogelijk om de verkeersdruk  
en de verkeersveiligheid op de  
Hollandweg te verbeteren.

Buurtpreventie Alblasserdamstraat/Barendrechtstraat e.o.  
De Voorbereidingsgroep Buurtpreventie Alblasserdamstraat/
Barendrechtstraat en omgeving heeft samen met omwonen-
den een AED-apparaat gekocht. Het is geplaatst in de carport 
van Barendrechtstraat 1.  

Buurtpreventie Medemblikhof/Katwoudehof/Aalsmeerhof. 
De voorbereidingsgroep is bezig met de aanschaf van een 
AED-apparaat. De bewoners zijn op de hoogte gesteld. 

Samenwerkingsverband Buurtpreventie Groepen.  
Beide hiervoor vermelde groepen treffen voorbereidingen 
voor een bijeenkomst met personen uit andere delen van  
Elderveld. Het doel is van gedachten te wisselen over  
mogelijke samenwerking.  
Op de agenda staan onder meer doelstelling, samenstelling, 

preventie (o.a. veiligheidsgevoelens, 
brand, diefstal, inbraak, overval,  
ongevallen) en mogelijke acties.  
Dit initiatief zou kunnen leiden tot een 
Werkgroep Buurtpreventie Elderveld van 
het Wijkplatform Elderveld.

Voorbereidingsgroep ABMKA

Vanaf 1 januari is de gemeente Arnhem gratis bereikbaar via  
0800-1809. Arnhem is een gastvrije gemeente en daarbij hoort 
een kosteloos telefoonnummer. 
De gemeente heeft alle contactinformatie op borden, flyers,  
posters, websites en brieven zoveel mogelijk aangepast.  
Maar het kan zijn dat we iets over het hoofd hebben gezien.  
Ziet u nog ergens een oud 0900-nummer laat het ons weten via 
www.arnhem.nl/melding, www.fixi.nl of 0800-1809.

Halfjaar wennen 
Arnhemmers krijgen een half jaar de tijd om aan de overgang van 
0900-1809 naar 0800-1809 te wennen. Wie in die periode naar 
het oude nummer belt krijgt een bericht te horen dat het nummer 
is gewijzigd naar een gratis 0800-nummer. Vanaf 1 juli 2020 is  
het 0900-nummer niet meer bereikbaar.

STAND-VAN-ZAKEN AANSCHAF AED-APPARATEN IN ELDERVELD

BEL GRATIS MET GEMEENTE ARNHEM VIA 0800-1809
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JUBILEUMJAAR WIJKPLATFORM

Een stukje geschiedenis over 
werkgroep Verkeer 
We kunnen, als we kijken naar de afgelopen 25 jaar,  
wel zeggen dat deze werkgroep altijd zeer actief was  
voor de wijk. 
Werkgroep Verkeer vroeg in 1995 de Gemeente Arnhem 
om haar beloftes (sneller) waar te maken. 

In de maand juni 1995 ging de werkgroep Verkeer samen 
met werkgroep Veiligheid & Buurtpreventie aan de slag 
met het verbeteren van de verkeersveiligheid in het  
gebied op en rond de Alkmaarsingel. In de Arnhemse 
Koerier van 28 juni 1995 stond dan ook een artikel waarin 
de werkgroep de Gemeente vroeg om deze keer de  
beloften waar te maken.

In oktober 1995 was de werkgroep ook alweer druk.  
Deze keer met het voorbereiden van schoolroutes.  
Er bevonden op dat moment drie basisscholen in de wijk. 
De werkgroep Verkeer wilde een schoolroute creëren 
om zo te zorgen dat de jonge wijkbewoners veilig op 
school zouden kunnen aankomen. Denk aan bijvoorbeeld 
het verbeteren van oversteekplaats bij de Bussumstraat / 
Pettenstraat. De schoolroute werd door wethouder Van 
Doorne geopend in mei 1996

Sinds 1998 is de werkgroep Verkeer zich voornamelijk 
gaan inzetten voor de Hollandweg. De voet- en  
fietspaden bij de Hollandweg waren daarbij ook van groot 
belang. De werkgroep Verkeer ging in oktober 1999 het 
gesprek aan met de Gemeente over de plannen om van 
de Hollandweg een voorrangsweg te maken.  
De werkgroep heeft naar aanleiding daarvan slechts 500 
handtekeningen opgehaald tegen deze plannen. 

Toen er bericht kwam van de Gemeente Arnhem dat ze 
in onze wijk Elderveld 30 km zones wilden gaan instellen 
(buiten de Hollandweg), ging de werkgroep Verkeer in 
overleg met de Gemeente Arnhem hierover.  
Ook over verdere aanpak Hollandweg ging de werkgroep 
in 2000 in gesprek met diverse ambtenaren van de  
Gemeente Arnhem. 

Verbeteren verkeerssituatie Hollandweg bleef een 
agendapunt voor de werkgroep in de jaren na 2000.  
Er werden wijkschouwen georganiseerd om de  
verkeerssituatie in de wijk en Hollandweg te bespreken. 
De knelpunten kwamen naar voren en werden – waar 
mogelijk – opgepakt samen met de Gemeente Arnhem. 
Bijvoorbeeld in 2002 zette de werkgroep zich in voor de 
Gorinchemstraat, dit in verband met het afsluiten van het 
woonerf. Eind 2004 – begin 2005 organiseerde de  
werkgroep Verkeer opnieuw een handtekenactie.  
Deze keer voor het creëren van een voetpad langs de 
Hollandweg. De handtekenactie werd in februari 2005 
ingeleverd bij toenmalig wethouder Veenstra. 

In maart 2005 kreeg het Wijkplatform bericht van het 
overlijden van Albert-Jan Johannes. Albert-Jan was de 
trekker / voorzitter van de werkgroep Verkeer. Na zijn 
overlijden werd de berichtgeving van de resultaten van 
de werkgroep Verkeer minimaal, waardoor wij nu in 2020 
hierover geen informatie meer hebben kunnen vinden.

Foto van Albert-Jan Johannes

Pas in mei 2016 werd er weer een nieuwe werkgroep 
opgericht, deze keer specifiek gericht op de Hollandweg. 
Pas in oktober 2018 kwam er weer een nieuwe werk-
groep Verkeer vanuit het Wijkplatform. 

In december kon u lezen in de wijkkrant dat dit jaar het Wijkplatform Elderveld 25 jaar bestaat.  
Een van de eerste werkgroepen was de werkgroep “Snelheid en Verkeer”. In deze wijkkrant gaan wij het  
specifiek hebben over hetgeen het Wijkplatform en/of werkgroep “Verkeer” (evt. andere namen zijn  
Hollandweg, Snelheid en Verkeer) bereikt heeft in deze 25 jaar. 

Artikelen over het jubileum jaar staan ook op Elderveld.nl

U I T  ‘ T  W I J K P L A T F O R M
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WIJKACTIEPLAN- 
WERKGROEP HOLLANDWEG

Begin 2016 kwam de roep vanuit de wijk om iets aan de 
verkeersdruk c.q. veiligheid op de Hollandweg te doen. 
Dit naar aanleiding van een tragisch ongeval, vermeend 
structureel te hard rijden en de groene golf op de  
Burgemeester Matsersingel richting Schuytgraaf.  
Dit veroorzaakte sluipverkeer via de Hollandweg richting  
De Laar en de Schuytgraaf. Om inzicht te krijgen in de 
verkeersdruk werd er een werkgroep Hollandweg  
opgericht door het wijkplatform vanuit het wijkactieplan. 
Hierin zaten bewoners, lid van Wijkplatform,  
Team Leefomgeving en een vertegenwoordiger verkeer 
van de gemeente.

Allereerst werd er een herkomst en bestemmingsonder-
zoek gedaan in combinatie met een snelheidsmeting.  
Het resultaat hiervan was dat er ongeveer 9.100  
vervoersbewegingen werden geteld per dag. Dit betekent 
dat er ongeveer 5.100 richting Schuytgraaf reden en in de 
avondspits was 43% uitsluitend richting Schuytgraaf.  
De gemiddelde snelheid kwam echter niet boven de  
50 km na de 85% regeling, wel waren er enkele  
uitschieters maar deze vonden in de nacht na  
24.00 uur plaats. 

Vervolgens is er een schouw geweest waarin gekeken 
werd waarin de Hollandweg niet voldeed, zoals geen 
haaientanden, geen 2 richtingen fietspad ter hoogte van 
de Bussumstraat. Allereerst werden de armaturen bij de 
zebrapaden vervangen voor armaturen met een hogere 
lichtopbrengst. Dit werd niet als een verbetering ervaren. 
Daarop besloot de toenmalige wethouder alle armaturen 
op de Hollandweg te vervangen. De belijning werd  
opgefrist, de zebrapaden ook op de rijwielpaden  
aangebracht, een parkeerverbod in de Bussumstraat om 
het oversteken te vergemakkelijken. Verder kwamen er 2 
zebrapaden ter hoogte van het Hannesstraatje en de  
Alkmaarsingel. Verder werden deze op verzoek van het 

Wijkplatform Elderveld allen voorzien van grote gele  
reflecterende voetgangers oversteekborden. De eerste  
in Arnhem, welke hierna navolging kregen op andere  
locaties in de gemeente. 

Resumé, 9 oversteekplaatsen waarvan 2 met  
verkeerslichten en de overige met duidelijke reflecterende 
voetgangers oversteekborden (de oude bebording is ook 
nog aanwezig). Dit alles op een weg van ruim 1.76  
kilometer. Uitkijken blijft het toch. 

U I T  ‘ T  W I J K P L A T F O R M

DE WERKGROEP 
IN 2020

Bij de laatste wijkactieplan inventarisatie kwamen er  
weer punten naar voren met betrekking tot  
verkeersituaties in de algehele wijk. Om die reden is er in 
februari 2019 gekozen om verder te gaan met een  
nieuwe samenstelling voor werkgroep Verkeer.  
Vanaf 2019 is er dus weer een nieuwe werkgroep  
Verkeer & Veiligheid.  
De werkgroep Verkeer & Veiligheid is van plan om (kleine) 
wijkschouwen te organiseren specifiek voor verkeer  
gerelateerde aandachtspunten in de wijk.  
Heeft u aandachtspunten? Stuur deze dan in voor 1 april 
2020 door een e-mail te sturen naar  
wijkplatform.elderveld@gmail.com. 

Na inventarisatie van alle punten wordt er gekeken waar 
(voldoende) aandachtspunten zijn om in Elderveld  
diverse wijkschouwen te organiseren vanuit de werkgroep 
Verkeer & Veiligheid. Meer informatie volgt later op de 
wijkwebsite Elderveld.nl 
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Wie denkt dat de jeugd van tegenwoordig niet  
nadenkt over alles wat op de wereld speelt, heeft het 
mis. Zeker als het de leerlingen van de Elderveldse 
basisschool IKC de Klimboom betreft. Op deze school 
leren kinderen dat zij een onderdeel zijn van een  
groter geheel en daarin een eigen bijdrage hebben.  
Ze worden gestimuleerd om te denken, te doen en 
vooral om verder te kijken met het hart in plaats  
van alleen met de ogen. En dat is precies wat de  
leerlingen Dahlia en Lisanne deden. Dankzij hun  
initiatief om bruikbaar speelgoed in te zamelen, kan 
Stichting Speelstoet een heleboel minderbedeelde 
kinderen blij maken met gratis speelgoed.  
Tegelijkertijd werden bewoners van Siza het Dorp  
verrast met originele kerstkaarten

Het begon allemaal met een ideeënbus op school. 
Zoals gebruikelijk koppelt IKC de Klimboom altijd een 
goed doel aan de kerstfestiviteiten. En ditmaal werden 
de leerlingen van de bovenbouw uitgedaagd met leuke 
en uitvoerbare ideeën te komen. Uit de vele aanmel-
dingen werden twee leerlingen uit groep zes gekozen: 
Dahlia en Lisanne. Zij kwamen niet alleen met het plan 
om kerstkaarten te schrijven aan de bewoners van Siza 
het Dorp om eventuele ‘eenzaamheid’ tegen te gaan, 
ook wilden zij minderbedeelde kinderen helpen. En dan 
vooral met leuk speelgoed, want beide meisjes vinden 
het oneerlijk dat er kinderen zijn die niets of bijna niets 
krijgen met Sinterklaas en/of Kerstmis. 

Niets voor lief nemen  
“Je mag je eigen leven nooit zomaar voor lief nemen. 
Alles wat jij hebt, heeft een ander misschien niet, ook 
al zou hij of zij dit juist wel graag willen. In Nederland 
zijn er kinderen die in armoede leven en bijna nooit 
iets krijgen omdat hun papa en mama het niet kunnen 
betalen, ook al willen ze dat nog zo graag. Dat vind ik 
heel erg”, zegt Lisanne nadenkend. “Daarom wilden wij 
mooi en goed speelgoed inzamelen om weg te geven 
aan die kinderen.” Dahlia valt haar bij: “Echte rijkdom is 
niet het hebben van geld, maar liefde en het geven aan 
anderen”, zegt Dahlia vol vertrouwen. “Als jij iets geeft 
aan een ander, dan krijg je daar een warm plekje van in 
je hart. En dat voelt fijn.” 

Stichting Speelstoet 
Er werden dozen op school gezet en de donaties  
volgden elkaar in rap tempo op. Een kleine zoektocht 
volgde, want eenmaal bedacht moest er ook een  
vervolg worden gegeven. IKC de Klimboom kwam uit 
bij de Arnhemse Stichting Speelstoet. Deze organisatie 
zet zich al jaren in voor kinderen uit financieel  
kwetsbare gezinnen, wil verspilling van speelgoed  
tegengaan en hergebruik stimuleren. Speelstoet werkt 
voor de inname, controle, reiniging en uitgifte van 
speelgoed samen met Siza. Op de dag dat Dahlia en 
Lisanne het speelgoed dat door de leerlingen van de 

Klimboom was ingezameld (en dat was een flinke kar 
vol!) bij Speelstoet kwamen brengen, keken zij hun ogen 
uit. Niet alleen kregen zij een rondleiding door de winkel, 
maar kregen zij ook een kijkje achter de schermen en 
konden ze alle vragen stellen die ze maar wilden.

Overtuigd 
Beide meisjes zijn unaniem overtuigd van het goede 
doel. “We zagen dat al het speelgoed wordt gesorteerd 
en schoongemaakt. Puzzels worden gemaakt om te 
kijken of ze nog compleet zijn. Er is zelfs een mevrouw 
die nieuwe poppenkleertjes maakt. Hoe geweldig is 
dat!” Hetzelfde gevoel kregen de meisjes bij het uitdelen 
van de kerstkaarten op Het Dorp. Bewoners waren  
aangenaam verrast en ontroerd door de actie.  
Zelfs nu nog in het nieuwe jaar hangen de kaarten nog 
op koelkastdeuren, prikborden en andere duidelijk 
zichtbare plaatsen. Bij het uitdelen ervan werden Dahlia 
en Lisanne geholpen door Isri-Lara en Amber zoals op 
de foto te zien is.  Het mag duidelijk zijn: IKC de  
Klimboom mag trots zijn op haar leerlingen! 

LEERLINGEN IKC DE KLIMBOOM DONEREN  
SPEELGOED AAN STICHTING SPEELSTOET
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EEN JAARTJE GEEN BLOESEMFIETSTOCHT

KERSTMARKT BTV ELDERVELD HEEFT  
DE WIND IN DE ZEILEN!

WORKSHOP: CREATIEF BLOEMENSCHIKKEN 
VOOR PASEN

SCHAAK- INSTUIF BIJ SV DE TOREN

De 11e BTV-bloesemfietstocht laat nog even een jaartje 
op zich wachten. Waarom dan niet dit jaar? Aan de  
organisatie en veiligheid van de deelnemers worden 
steeds grotere eisen gesteld. Alle gemeenten waardoor 
de fietstocht leidt, moeten apart vergunning verlenen.  
Op meer kruispunten moeten gediplomeerde  
verkeersregelaars komen. De te volgen route moet  
volledig digitaal worden bijgevoegd. Meer werk dus bij  
de voorbereidingen. Tom Arns heeft vele jaren mooie 
routes weten samen te stellen. Hij draagt nu het stokje 
over aan???
Vacature! Wij zoeken iemand die graag fietst, goed  
bekend is in de Betuwe en het leuk vindt om verrassende 
fietsroutes samen te stellen. Handigheid met computer 
en kennis van de verkeersregels is een pre. Vindt u het fijn 
om in een team te werken en stelt u graag wat van uw 
vrije tijd beschikbaar, dan bent u voor ons de ideale  
teamspeler. Meld u aan via evenementen@btv-elderveld.nl. 
Menno Logtmeijer (coördinator)

8 december 2019. Bij de opbouw regende het en het 
waaide zo hard dat met man en macht gewerkt moest 
worden om de zeilen goed vast te zetten. Met veel klem-
men en tegels lukte het om de kraamhouders beschutting 
te bieden tegen de weergoden. Gelukkig klaarde het  
tijdig op en verscheen de zon. Het startsein om de knus-
se markt met veel kraamhouders, kerstbomenverkoop, 
Scouting-kinderactiviteiten en prachtige zang/muziek in 
onze Schuur te bezoeken. Het is zelden zo druk geweest! 
De vele positieve reacties van zowel kraamhouders als 
bezoekers is voor ons een stimulans om de kerstmarkt dit 
jaar nog gezelliger te maken. 

De lente begint te  
kriebelen. Doe mee 
met deze workshop 
om zelf een paasstuk 
te maken. Creatief 
bezig zijn met  
bloemen, groen en 
decoratiematerialen. Gesine Lange begeleidt de work-
shop, iedereen gaat met een mooi resultaat naar huis. 
Dinsdag 7 april, inloop: vanaf 19.00u. We starten om 
19.30u. In de Schuur van BTV Elderveld, Hannesstraatje 
2a. Prijs: € 25,00 pp (incl. materialen) te voldoen op  
7 april. Aanmelden t/m 1 april bij Gesine per e-mail:  
info@hetguldenbloemetje.nl 

Kom naar onze schaakinstuif om geheel vrijblijvend te 
schaken! Maak op een leuke manier kennis met de mooie 
schaaksport. Periode 17 febr. t/m 30 mrt. Deelname is 
gratis. Aanmelden niet nodig, kom op een maandag om 
19:45 uur naar de Schuur, Hannesstraatje 2a.  
Waar je door het bestuur zal worden ontvangen.  
Info: voorzitter@schaakverenigingdetoren.nl of  
06-42067014. www.Schaakverenigingdetoren.nl

B E R I C H T E N  V A N  D E  B T V

COUNTRY EN BLUEGRASS OP DE BOERDERIJ

Vrijdag 13 maart vindt bij BTV-Elderveld, een uniek  
optreden plaats van de band “Cashmoore”. Een avond om 
niet te willen missen. Deze veelzijdige vijf personen tellende 
band brengt een breed repertoire aan Country en Bluegrass 
songs. Het belooft dan ook een avond te worden met een 
groot aantal nummers van onder andere Johnny Cash,  
Old Crow Medicine Show, Common Linnets, Mumford and 
Son, Lyle Lovett, Smokey & the Bandit en anderen.  
Heerlijke meezingers en muziek waarbij stilzitten haast niet 
mogelijk is. De toegang is niet alleen voor BTV-leden maar 
ook voor wijkbewoners Elderveld die houden van een  
gezellige nostalgische muziekavond.
Wanneer/waar: Vrijdag 13 maart 2020. BTV-Elderveld,  
in onze gezellige Boerderijschuur, Hannesstraatje 2a,  
6843 NV Arnhem. Er is voldoende parkeergelegenheid.  
U bent welkom vanaf 19:45u. De band speelt vanaf 20:30u. 
De bar sluit om 24:00u. Betalen met PIN is niet mogelijk.
Entree alléén via voorinschrijving (incl. een kopje koffie/
thee); BTV-leden € 8,- niet-leden € 10,- Reserveer z.s.m. 
(vol=vol) via email: evenementen@btv-elderveld.nl of via 
whatsapp 06-20499252 Vermeld a.u.b. uw naam, adres, 
tel-nr, wel of geen lid BTV en met hoeveel personen  
(max 4) u komt. Na ontvangst reservering ontvangt u een 
bevestiging en een betaalverzoek via IBAN.  
 
Graag tot ziens op deze swingende vrijdag de dertiende. 
Activiteitenteam, Menno Logtmeijer
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Hollandweg 52-54  |  6843 JP Arnhem
Tel: 026-3811436
(receptie tussen 8.00 en 14.00 uur)
info@demobielefysio-enhuidtherapeut.nl

www.demobielefysio-enhuidtherapeut.nl

DE MOBIELE FYSIO- EN
HUIDTHERAPEUT, LOCATIE
DE BEHANDELBANK,
IS VERNIEUWD!

• Oncologische revalidatie
• Inloopspreekuur (ma 9-10 uur)
• COPD beweeggroep
  (di en do 10.30-11.30 uur)
• Fysiofitness onder begeleiding
  van een fysiotherapeut
  (ma 10.30-11.30 uur)
• Claudicatio (etalagebenen)
• Medical taping
• Dry-Needling

OVERIGE DISCIPLINES AANWEZIG

Bloedprikken Rijnstate Ziekenhuis, 
Vaccinaties op reis, Diëtistenpraktijk
Vitasens, Haar- en hoofdhuidspecialist
Sjaak ten Velde, Ergo advies kan!

• Oedeemtherapie
• Oncologische (na) zorg
• Aanmeten steunkousen
  klittenbandsysteem e.d.
• Acnetherapie
• Littekentherapie
• LPG Endermologie
• CelluM6 Alliance
• IPL ontharen
• Camouflagetherapie
• Peelingbehandelingen
• Microneedling Dermapen
• Permanente Make-Up
• Dermatografie
  En nog veel
  meer!

FYSIOTHERAPIE HUIDTHERAPIE

“Uw huid
en mobiliteit

zijn onze
prioriteit!”

Meerdere
specialiteiten
onder 1 dak!

INSCHRIJVING 70E EDITIE  

OME JOOP’S TOUR GESTART 

Ome Joop’s Tour is een gezellige fietstocht voor  
kinderen van 9 t/m 12 jaar. Je fietst tien dagen lang met  
je eigen fiets door Nederland. Elke dag kun je  
winnaarstruien en medailles verdienen.  
In een lange stoet met fietsbegeleiders en volgauto’s  
word je veilig begeleid door politiemotoragenten.  
Er worden leuke activiteiten georganiseerd zoals een  
bezoek aan de Efteling. 

Op zondag 26 juli 2020 gaat de Ome Joop’s Tour van 
start. De kosten bedragen € 70,00 en voor kinderen  
met een Gelrepas € 20,00. Voor meer informatie en  
aanmelden ga naar www.omejoopstour.nl. 
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Nu het winter is, gaan in Elderveld weer veel open  
haarden en houtkachels aan. Gezellig, warm en lekker 
goedkoop. Maar de rook die ontstaat als de houtkachel 
of open haard in huis aan gaat, bevat schadelijke stoffen. 
Die vervuilen de lucht en brengen schade toe aan de  
gezondheid van uzelf en anderen in uw omgeving.  
Ook als de rook niet meer te zien is. De roep om het 
stoken van hout in huis volledig te verbieden wordt dan 
ook steeds sterker (zie bijvoorbeeld De Gelderlander 
van 1 februari jl.). Maar als alle stokers zich aan de regels 
houden, lijkt een verbod niet nodig. Dit artikel geeft tips 
over hoe u de schadelijke stoffen kunt beperken. 

Hout stoken veroorzaakt naast geuroverlast, ook  
schadelijke stoffen zoals fijnstof en kankerverwekkende 
koolwaterstoffen (PAK’s), benzeen en koolmonoxide. Dat 
is voor iedereen ongezond, maar kinderen, ouderen en 
mensen met een longziekte hebben er extra last van.  
Bovendien is het niet milieubewust om je huis te  
verwarmen met een open haard of houtkachel: bij het 
verbranden komt kooldioxide (CO2) vrij en een groot  
deel van de warmte vliegt via de schoorsteen naar  
buiten. Uit onderzoek blijkt dat een op de drie  
Nederlanders last heeft van houtstook, maar ook dat twee 
van de drie houtstokers desgevraagd rekening willen  
houden met de buren. Ze willen de open haard of  
houtkachel dan bijvoorbeeld minder vaak aan doen. 

Een vlijtige buurtgenoot!

Tien stooktips voor houtkachel en open haard 
Hoeveel schadelijke stoffen er vrijkomen, hangt af van de 
manier waarop je stookt. Steek je toch een keer de haard 
aan? Lees dan de tien tips om minder ongezond te stoken.  
 
1.  Laat de open haard of kachel wat vaker uit en stook hooguit 

vier uur op een dag. Zo blijf je vrienden met de buurt.
2.  Laat het vuur uit bij windstil of mistig weer. Bij dit soort weer 

blijft de rook namelijk lang hangen waardoor de lucht rond 
je huis erg ongezond wordt. Op www.stookwijzer.nu kun je 
zien of het verantwoord is om te stoken; je kunt ook checken 
of er een stookalert geldt op rivm.nl/stookalert.

3.  Stook alleen droog hout, dat geeft de minste fijnstof en rook. 

Droog hout herken je aan barsten of een schors die loslaat. 
Hout dat je zelf gehakt hebt moet je minstens twee jaar  
laten drogen. Met een vochtmeter kun je checken of het 
hout droog genoeg is: onder de 20 procent is goed.

Kletsnat hout in afwachting van minstens  
twee jaar drogen? 

4.  Stook nooit hout dat is geverfd, gebeitst of geïmpregneerd: bij 
de verbranding komen zware metalen vrij. Daarom is het  
verboden om bewerkt hout te verbranden. Ook (spaan)plaat en 
laminaatvloeren horen níét in de haard of kachel vanwege de 
lijm die erin zit. Stook ook geen papier en karton. Het geeft veel 
rook en vliegas en is daarom zelfs verboden als brandstof.

5.  Maak het vuur aan met de Zwitserse methode: leg de kleinste 
houtjes bovenop de stapel en steek het vuur van bovenaf 
aan. Dit is dus anders dan de meeste mensen gewend zijn. 
Stapel het hout kruislings op elkaar, begin met dikke blokken 
onderin en eindig met dunne houtjes en een aanmaakblokje 
bovenop. Gebruik geen spiritus of andere brandbare  
vloeistoffen om het vuur aan te steken, dat is gevaarlijk.

6.  Laat de schoorsteen minstens één keer per jaar goed vegen, 
zodat de rook goed naar buiten kan. Dat is ook veiliger: je 
hebt minder kans op een schoorsteenbrand.

7.  Zet de luchttoevoer in de kachel helemaal open, net als de 
klep in de schoorsteen. Het hout kan dan beter verbranden 
waardoor je minder schadelijke stoffen hebt (zoals kanker-
verwekkende koolwaterstoffen (PAK’s) en koolmonoxide). 
Schuif de luchttoevoerklep nooit dicht om het vuur te  
‘smoren’: het hout verbrandt dan niet volledig waardoor er 
extra veel schadelijke stoffen ontstaan.

8.  Houd de ventilatieroosters in huis tijdens het stoken open 
(of zet een raampje open). Het vuur kan dan lucht (zuurstof) 
aantrekken en de rook kan via de schoorsteen naar buiten. 
Wordt het binnen te warm met de houtkachel aan? Stook 
dan met minder hout.

9.  Controleer of je goed stookt: een goed vuur heeft gele, 
gelijkmatige vlammen en er komt bijna geen rook uit de 
schoorsteen. Oranje vlammen en donkere rook geven aan 
dat de verbranding niet goed is: zet dan een raampje open.

10.  Gebruik haardhout met het FSC- of PEFC-keurmerk.  
Dat garandeert dat het uit verantwoord beheerd bos komt. 

GEZOND EN 
MILIEUVRIENDELIJK 
STOKEN VAN HOUT  
IN ELDERVELD

©ANP
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Wiggers Mediation
Scheidingsmediator

Gratis spreekuur

Praktijk: Wassenaarweg 40, 6843 NW Arnhem
 www.wiggersmediation.nl
 tel. 0653 384983  of 026 3890855

KUNSTGEBITTEN
Specialistisch team staat garant 

voor kwaliteit en zorg!
 

o.a. reparaties, rebasing, nieuwe prothese, 
implantaat prothese

Wij werken voor alle zorgverzekeraars
Bel voor een afspraak

P. ANDRIESSEN - TANDPROTHETICUS
Wassenaarweg 5a Arnhem 

026 - 362 04 55   -   06 - 13 96 29 50
www.peterandriessen.nl
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COLOFON

Nieuws

OPENINGSTIJDEN:
 MAANDAG T/M VRIJDAG  VAN 15.00 UUR TOT 21.30 UUR
 ZATERDAG EN ZONDAG VAN 14.00 UUR TOT 21.30 UUR
 ALLE FEESTDAGEN VAN 14.00 UUR TOT 21.30 UUR

Vanaf € 10,00 p.p. cateren wij graag uw feest of evenement met 

Tegen inlevering van deze waardebon ontvangt u bij afhalen:
FOE YONG HAI MET KIP +

BABI PANGANG + SATÉ AJAM +
TSIN TAO LOEMPIA’S - met nasi, bami of rijst

voor twee personen
van € 17,20 voor € 14,00

Geldig van 1 maart tot 1 mei 2020
Max. 2x per bon; niet geldig op zon- en feestdagen

 
minimaal 15 personen. Wij informeren u graag over alle mogelijkheden.

Alarmnummer Ambulance/Brandweer/Politie 112

Algemeen nummer politie Arnhem (Zuid) en gebiedsagenten Elderveld 0900-8844 

Gemeentelijke diensten

-  Stadhuis en Cluster Openbare Ruimte: Klant Contact Centrum 0900-1809 

(op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur; buiten kantoortijden 

wordt u alleen bij spoed doorverbonden met de meldkamer)

-  Meldingen openbare verlichting 

(defecte straatverlichting, aangereden masten) www.omgevingsdienst.nl

-  Omgevingsdienst Regio Arnhem (afgekort: ODRA) 026-3771600 

(voor milieuvragen en -meldingen) info@odra.nl

- Servicelijn SUEZ (grof- en tuinafval) 026-4460490

Gezondheidszorg: Dokterspost Arnhem 0900-1598

Karin Veldkamp: Coördinator Buurtbemiddeling 026-3519941

 Coördinator Buurtbemiddeling 06-29427944

 A. ma-do www.buurtbemiddelingarnhem.nl 

ORGANISATIES EN SERVICENUMMERS
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Activiteiten Wijkvereniging Elderveld 
Voor nadere informatie over vermelde activiteiten  
kan men terecht op werkdagen van 9.00 - 12.00 en  
13.00 - 17.00 uur op het kantoor van de vereniging,  
Leimuidenplaats 22A, Elderveld, tel. 3810798.
-  Active Body:  

woensdag 4, 11, 18 en 25 maart en 1, 8 en 15 april van 
18.15 tot 19.15 òf 19.30 tot 20.30 uur in het wijkcentrum 
Elderveld, Breezandpad 15.

-  Conditiegym:  
donderdag 5, 12, 19 en 26 maart en 2, 9 en 16 april van 
8.45 tot 9.45 uur in de sporthal Elderveld, Breezandpad 13.

-  Elderbridge:  
donderdag 5 en 19 maart en 2 en 16 april van 19.00 tot 
23.00 uur in het wijkcentrum Elderveld, Breezandpad 15.

-  Paaseieren zoeken:  
maandag 2e Paasdag, 13 april van 11.00 - 12.00 uur bij 
de Biologische Tuinbouwvereniging Elderveld,  
Hannesstraatje 2. Voor kinderen t/m 8 jaar.

Activiteiten overige clubs, organisaties en  
verenigingen in Elderveld
•  Jeu de Boules op maandag en woensdag van 13.30 tot 

15.00 uur en zaterdag van 11.30 tot 13.00 uur achter  
de sporthal Elderveld, naast het Richard Krajicekveld  
(Jeu de Boulesclub Elderveld).

•  Steunpunt voor Ouderen “De Gaanderij”,  
Driemondplein 1, Elderveld, Arnhem heeft elke maand  
een uitvoerig standaardprogramma voor 55+.

•  Bridge. Elke maandag van 13.30 tot 16.30 uur  
(m.u.v. 13 april) in de Gaanderij”, georganiseerd door 
Bridgeclub “Elderveld”.

•  Klaverjassen en jokeren. Elke dinsdag van 19.30 tot 
23.00 uur in “De Gaanderij”, georganiseerd door  
Kaartclub “Het Stuk”.

•  Sjoelen. Elke dinsdag vanaf 19.30 uur in het  
wijkcentrum Elderveld, Breezandpad 15, Arnhem.  
De competitie start om 20.00 uur. Georganiseerd door 
Sjoelvereniging Arnhem.

•  Bingo. In De Gaanderij op  
vrijdag 6 en 20 maart en 3 en 
17 april van 13.30 tot 16.30 uur. 
Kosten per plankje € 2,50.  
De toegang is gratis. 

•  Prijsjokeren. In De Gaanderij op vrijdag 28 februari en 
27 maart van 14.00 tot 16.00 uur. 

•  Swoa resto. Iedere laatste woensdag in de maand in de 
Gaanderij samen eten met een informatief tintje.  
Toegang: 5 euro; 3 euro met Gelre Pas.

•  Rommelmarkt. In de Gaanderij op zaterdag 29 februari 
en zondag 1 maart. De deuren staan open van 10.00 
tot 16.30. Entree is gratis. Er zijn op beide dagen nog 
tafels te huur. Per tafel betaalt u € 7,- per dag. U kunt 
zich opgeven bij Lidy Janssen, tel. 06-19914305 of  
De Gaanderij, tel. 026-3810265.

•  De Eetkamer komt naar De Gaanderij! Vanaf februari 
2020 geniet je elke eerste zaterdag van de maand van 
een heerlijke en betaalbare 3-gangenlunch. Heb je 
speciale (dieet)wensen, geef deze van tevoren even 
door, dan denken we graag mee! Kosten € 6,85  
(met GelrePas € 4,35). Meer informatie krijgen of zich 
opgeven kan via 026- 3810265. Opgeven voor de  
lunch kan t/m de donderdag van tevoren. 

WIJKAGENDA




