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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 J. Aanstoot-Bronsvoord 

MEVROUW J. AANSTOOT-BRONSVOORD 

ALLE CURSUSSEN EN WORKSHOPS WIJKVERENIGING GEANNULEERD

VRIJWILLIGERS GEZOCHT VOOR ORGANISEREN FESTIVITEITEN

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

Op deze plek bevond zich altijd het overzicht van de  
komende cursussen en workshops. Vanwege het corona-
virus zien wij ons genoodzaakt alle activiteiten af te  
gelasten. Waarschijnlijk net zo lang als het RIVM mensen 
adviseert om thuis te blijven. Actuele informatie over  
wanneer de cursussen en workshops weer beginnen, kunt 
u vinden op www.elderveld.nl. 

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

Zodra de coronacrisis voorbij is, zal  
de Wijkvereniging Elderveld weer  
vele activiteiten voor jong en oud  
organiseren, zoals Sinterklaasmiddag, 
Paaseieren zoeken, Koningsdag, 
verwelkoming wandelaars 4-daagse, 
kerstboomverbranding, wijkkrant 
Elderveld Nieuws en cursussen en 
workshops. Dergelijke activiteiten  
kunnen alleen doorgang vinden als er 

- naast de beschikbaarheid van financiële 
middelen - voldoende vrijwilligers  
zijn. De beperkte inzetbaarheid van 
vrijwilligers maakt het ook moeilijk 
nieuwe activiteiten te ontwikkelen.
Onze cursuscoördinator zou erg  
geholpen zijn met een vrijwilliger  
die haar kan assisteren bij haar  
werkzaamheden. Alle hulp is dus zeer 
welkom. Je wordt met open armen 

ontvangen. Heb je interesse in het 
(mede) organiseren van festiviteiten 
voor de wijk of heb je een geweldig 
idee, dat past binnen de doelstellingen 
(wijkgericht en bestemd voor jong en 
oud), laat het ons weten.  
 
Misschien ben jij er de volgende keer 
wel bij!! Telefoon wijkvereniging:  
026-3810798 of 06-26409419

Van harteproficiat!

Editie Kopijsluiting Verschijningsdatum
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

 

Het lidmaatschap* van de vereniging kost per huisadres slechts  

€ 10 per jaar. Door lid te worden ondersteunt u de verenigings- 

activiteiten 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.

LID WORDEN VAN DE WIJKVERENIGING?

BERICHT VAN DE REDACTIE
De redactie van Elderveld Nieuws wenst alle wijkbewoners  

veel sterkte toe in deze moeilijke tijden.  
Langs deze weg ook een woord van dank aan alle vrijwilligers die  

buurtbewoners helpen de problemen de baas te worden.

Ook de sponsors, die deze activiteiten mede mogelijk maken, worden hierbij hartelijk bedankt.
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BERICHT VAN DE VOORZITTER

VOOR ELKAAR IN ARNHEM

BUITENACTIVITEITEN VOOR  

INWONERS VAN ELDERVELD 

PAASEIEREN ZOEKEN EN VIERING 

KONINGSDAG GAAN NIET DOOR

Het Coronavirus heeft een enorme impact op het  
dagelijks leven van eenieder. 
Ziekenhuizen liggen overvol met patiënten en doctoren 
en verpleegkundigen doen wat ze kunnen. 
Veel bedrijven, winkels en scholen hebben hun deuren 
gesloten, nauwelijks mensen buiten en ook het  
verenigingsleven ligt plat. Dit geldt ook voor onze  
Wijkvereniging. Geen paaseieren zoeken op 2de Paasdag, 
geen viering Koningsdag en alle cursussen liggen stil  
tot nader order. Van zelfsprekend, want gezondheid  
gaat voor alles. Als de beperkende 
maatregelen opgeheven zijn, zullen  
wij de draad weer met vernieuwde  
energie oppakken. 
Het bestuur van de Wijkvereniging  
wenst allen het beste en voor  
getroffenen heel veel beterschap.

Het coronavirus vraagt veel van ons. We moeten  
zoveel mogelijk uit elkaars buurt blijven. En val je in de  
risicogroep? Dan is het advies zelfs om helemaal geen 
stap meer buiten de deur te zetten. Dat is makkelijker  
gezegd dan gedaan. Want hoe doe je boodschappen  
als je niet meer naar buiten mag? En met wie deel je je 
zorgen wanneer je alleen woont? 

Arnhemse organisaties voor sociaal werk bundelen daarom 
hun krachten. De afgelopen tijd zijn velen druk bezig  
geweest om te kijken hoe zij (kwetsbare) mensen in  
Arnhem nog wél kunnen helpen. Dit heeft geresulteerd in 

het initiatief “Voor elkaar in Arnhem”, een samenwerking 
tussen SWOA, MVT Arnhem, Gemeente Arnhem en  
Rijnstad. Met ‘voor elkaar in Arnhem’ brengen we  
buurtbewoners dichter bij elkaar. Heb je hulp nodig?  
Wil je graag je verhaal aan iemand kwijt? Of wil je juist iets 
betekenen voor een ander? Bel tussen 10:00 en 16:00 naar 
026-3127702 of kijk op www.voorelkaarinarnhem.nl.  
Daar vindt u drie invulformulieren waarop u kunt  
aangeven of u:  
• een helpende hand nodig heeft; 
• een buurtgenoot wilt helpen; 
• een luisterend oor nodig heeft.

SWOA organiseert in samenwerking met  
de Biologische Tuinbouwvereniging  
Elderveld buitenactiviteiten voor inwoners die  
behoefte hebben aan meer sociaal contact en  
activiteiten. De activiteiten bieden ruimte voor ieders 
wensen, tempo en mogelijkheden en zijn onder  
begeleiding van professionals en vrijwilligers.  
Denk hierbij aan zaaien, oogsten, onkruid wieden en  
lekker buiten bezig zijn. 

Plaats en tijd 
Iedere dinsdag en donderdag van 12 tot 16 uur. 
Locatie: De Schuur, Hannesstraatje 2a, 6843 NV Arnhem.

Kosten 
We vragen een kleine bijdrage voor deelname aan de  
activiteiten en aan de maaltijd. Je kunt bij de begeleiding 
een strippenkaart kopen. Deze kost € 12,50 voor  
5 strippen. Een activiteit kost een strip.  
De eenvoudige maaltijd kost ook een strip.

Meer informatie 
Lijkt je het wat? Kom dan gerust een langs.  
Aanmelden is niet nodig.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met  
06-13764530, mail naar dethuyn@swoa.nl of kijk op  
swoa.nl/dethuyn

Hopelijk tot ziens bij De Thuyn!

De maatregelen, die de regering 23 maart jl. heeft  
genomen, treffen ons ook. 
Wij zijn daarom genoodzaakt beide activiteiten af te blazen.  
Spijtig, maar noodzakelijk om de problemen de baas te 
worden en vooral gezond te blijven.  
Het bestuur en de vrijwilligers van  
de Wijkvereniging wensen eenieder 
een zo mogelijk Coronavrije  
periode tot aan betere tijden.
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Las ik toch een tijd 
geleden in de krant 
dat er mensen zijn  
die over bepaalde 
woorden struikelen. 
Neem nou het geval 
van het carnaval: dit 

moet een verkleedfeestje worden. Zo zijn er meer woorden 
waar zielige zielen over vallen. Hebben zij niks beters te 
doen? Terecht schreef Özcan Akyol in zijn column over de 
ramadan: moeten we dat hongerdagen gaan noemen?  
En er staan meer rake opmerkingen in deze column van  
zijn hand. Op diezelfde pagina een verhaal over het  
compenseren van de vuurwerkhandel. “Drie ministers doen 
na hard zoeken een duit in het zakje”. Zij hebben 3 miljoen 
gevonden. Te gek voor woorden, want in de zorg en  
andere sectoren in onze samenleving zit men te springen 
om meer geld. Dat is er niet, wordt alsmaar geroepen door 
de heren politici. Jakkie bah, ik word hier zo moedeloos 
van. Nu is er opeens wel veel geld beschikbaar: onze zakken 
zijn diep zegt Wopke. Tja, het bomen kappen in onze wijk 
gaat gewoon door om de boel aldaar vol te bouwen.  
Dit alles neemt niet weg dat ik hoop heb op betere tijden, 
want er zijn mensen die helpen waar mogelijk als een buur 
in nood is, zeker in deze tijd van de corona.

Liefs en veel sterkte in deze moeilijke tijd, 
Puk van de Petteflet  

De natuur ondergaat 
een grote verandering. 
De winter laat al heel 
lang verstek gaan. 
Komende week (vanaf 
22 maart) wordt er 
toch nog nachtvorst 

voorspeld.  Wij hebben al het één en ander gezaaid in 
de kruidentuin. Hopelijk zijn deze tere plantjes in staat 
om deze periode te overleven. De komende tijd gaan wij 
groenten voortrekken, en planten in mei. Onze rabarber 
steekt zijn koppie al boven de grond. De plant van de  
artisjok is ook goed bezig. Wij hebben ons pad in de  
kruidentuin voorzien van paaltjes met wilgenstammen. 
Dat was een zware klus. Nu de andere zijde nog. Hopelijk 
heeft de gemeente Arnhem nog takken welke wij kunnen 
gebruiken aldaar. De Gaanderij is gesloten, dus zetten  
wij zelf onze koffie. Heerlijk bezig samen op gepaste  
afstand, dat wel. De natuur laat zich niet beïnvloeden 
door een eng virus. Dus wij zijn op woensdagmiddag aan 
het werk, virus of niet. Ons cluppie van vrijwilligers wordt 
wel steeds kleiner, helaas. Mocht u zelf de handen uit  
de mouwen willen steken, meldt u aan bij ons. Uw en  
onze tuin kan deze hulp goed gebruiken.  
Iedere woensdagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur.

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

MEDEDELING VAN DE RIJKSOVERHEID

Deel deze maatregelen met je familie, vrienden en buren. 

Stop de verspreiding  
van het coronavirus

We krijgen het coronavirus alleen onder controle  
als iedereen het volgende doet:

Meer informatie: 
rijksoverheid.nl/coronavirus 

of bel 0800-1351

Schud geen handen. 

Hoest en nies in de  
binnenkant van je elleboog.

Gebruik papieren zakdoekjes.

Was vaker je handen.
Was je handen meerdere keren per dag met  

water en zeep. Zeker als je buiten bent geweest.

Blijf zoveel mogelijk thuis.
Ga alleen naar buiten als dat nodig is. 

Bijvoorbeeld om boodschappen te doen, of 

voor een frisse neus. Doe dat niet met meer 

dan drie personen. Werk thuis als het kan. 

Heb je last van verkoudheid of koorts?  

Blijf dan thuis. Blijf ook thuis wanneer iemand 

anders in huis verkouden is en koorts heeft. 

Nodig geen bezoek uit. 

Houd 1,5 meter afstand. 
Het coronavirus verspreidt zich vooral door 

hoesten en niezen. Houd daarom 1,5 meter 

afstand van anderen (twee armlengtes).  

Ook op straat, in de supermarkt en in het park.  

Zo word jij niet ziek, en zorg je ervoor dat je 

anderen niet ziek maakt.

1,5 m.
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Gemeente Arnhem
Het Corona-virus raakt ons allemaal. Met elkaar moeten 
we het virus zien te stoppen. Ook de gemeente past zich 
aan. U kunt nog steeds bij de gemeente terecht maar wel 
op een andere manier dan u gewend bent. Hier vraagt de 
gemeente uw begrip voor. 

GGD
De verspreiding van het virus zorgt voor veel aandacht en  
vragen. Heeft u vragen over het coronavirus?  
Neem dan contact op met de GGD via: 0800 8446 000.

Contact met Burgerzaken 
• Kan uw aanvraag wachten? Regel het later.
• Doe uw aanvraag zoveel mogelijk via arnhem.nl
•  Stel uw vragen via Facebook, Twitter of Whatsapp.  

Het nummer voor Whatsapp is +31 6 12 521 130. 
•  U kunt Burgerzaken bellen via 0800-1809. Mogelijk is de 

wachttijd langer dan normaal. Afspraken vinden alleen 
nog plaats op het Stadhuis. 

•  Loket Zuid is dicht. Heeft u een afspraak staan op  
Loket Zuid? Wij zoeken contact met u.

•  Aangevraagde documenten kunt u afhalen op het Stadhuis.
•  Het Loket in ziekenhuis Rijnstate is dicht. U kunt op het  

Stadhuis geboorteaangifte doen.

Contact met Werk en Inkomen
•  De gebouwen van Werk & Inkomen zijn dicht. Heeft u een 

afspraak staan? Wij zoeken contact met u via de mail of 
de telefoon. De betaling van de uitkeringen gaat gewoon 
door op de geplande datum.

•  Bent u dakloos en heeft u een postadres van de gemeente 
Arnhem? U kunt uw post niet ophalen, dat hoeft ook niet. 
U krijgt gewoon uw uitkering of weekvoorschot. 

•  Wilt u een uitkering aanvragen?  
Maak dan via www.arnhem.nl een afspraak voor een  
telefonische intake (eerste gesprek).

Ondernemers
•  Bent u ondernemer en heeft u vragen over het  

coronavirus? Kijk op het Corona-loket van de Kamer van 
Koophandel kvk.nl/coronaloket Staat uw vraag er niet 
tussen? Bel naar het Kamer van Koophandel Adviesteam: 
0800-2117 (werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur)

•  Heeft u vragen over financiële ondersteuning van  
de gemeente? Stuur een mail aan:  
bureauzelfstandigen@arnhem.nl  
Vermeld uw naam, telefoonnummer en vraag.

•  Is uw inkomen uit eigen bedrijf te laag om in uw levens-
onderhoud te kunnen voorzien? Dan heeft u misschien 
recht op een Bbz-uitkering (bijstand voor zelfstandigen).

U kunt de ondergrondse containers gewoon gebruiken.  
De kans dat u besmet raakt via het aanraken de container  
is erg klein. Buiten het lichaam kan het virus niet goed  
overleven. Zie verder www.arnhem.nl/coronavirus 

Meer informatie van de gemeente Arnhem
Op de website van de gemeente arnhem.nl vindt u meer 
informatie over het coronavirus en wat dit voor u betekent. 
U vindt deze informatie via de link www.arnhem.nl/actueel/
alle_nieuwsberichten/Informatie_over_het_Coronavirus 
Heeft u vragen? Kijk dan bij de veel gestelde vragen, mogelijk 
staat uw antwoord er tussen. Op de hoogte blijven? U kunt zich 
aanmelden voor de nieuwsbrief van de gemeente Arnhem.

RIVM, Gelderland-Midden en Rijksoverheid
•  Nog meer nieuws over het coronavirus leest u op rivm.

nl, de website van het RIVM. Hier ziet u ook het aantal 
besmettingen in Nederland en regio Arnhem. Heeft u een 
vraag? Bekijk dan de lijst met vragen en antwoorden van 
het RIVM. Deze vult het RIVM dagelijks aan. U kunt met 
vragen ook terecht bij het landelijk informatienummer van 
de RIVM: 0800 - 1351.

•  Op vggm.nl - de website van Veiligheids- en Gezondheids- 
regio Gelderland-Midden - leest u actuele informatie over 
corona in de regio Gelderland-Midden.

•  U kunt voor andere vragen ook terecht op rijksoverheid.nl, 
de website van de Rijksoverheid. Hier staat bijvoorbeeld 
informatie voor bedrijven, reizigers en scholen. 

Serviceapotheek Elderveld
Wij willen goede zorg blijven 
leveren. Op onze website 
vertellen wij hoe wij voor u 
klaar staan in deze bijzondere 
omstandigheden. Wij treffen 
extra maatregelen bovenop 
de maatregelen van de  
overheid en het RIVM.  
Helpt u ons medicijnen, medicijnadvies en hulpmiddelen 
beschikbaar te houden?  
Kijk voor onze voorzorgsmaatregelen op  
www.serviceapotheek.nl/elderveld/nieuws/8147/ 
belangrijke-informatie-coronavirus

Elderveld Actief
De werkgroep Elderveld Actief is telefonisch bereikbaar voor 
hulpvragen. Hiervoor werkt de werkgroep samen met Leger 
des Heils, die zich inzet voor hulp voor de bewoners tijdens 
de huidige ontwikkelingen rondom de Coronavirus.  
Het telefoonnummer is: 06-36058389. Uiteraard kan  
ook het formulier op de website gebruikt worden:  
www.elderveldnieuws.nl/wijkplatform-elderveld/elder-
veld-actief/

Sociale wijkteams 
Heeft u vragen over contact met de sociale wijkteams?  
Ga dan naar wijkteamsarnhem.nl. Veel Arnhemse  
maatschappelijke-, welzijns- en zorgorganisaties moeten 
ook maatregelen nemen door het coronavirus.  
Raadpleeg hun websites voor actuele informatie. 

WAAR VIND IK DE LAATSTE

INFORMATIE OVER 

HET CORONAVIRUS?
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In de periode maart-april-mei 2020 zal de gemeente 
Arnhem de inwerp-openingen van alle ondergrondse 
restafval containers verkleinen. In plaats van 60 liter 
zakken, kunnen er dan alleen nog maar 30 liter zakken 
in. Daardoor hoeft u restafval niet lang op te sparen  
in huis en loopt u met een kleinere afvalzak naar de 
container.

Vanaf 1 juli 2020 gaat u voor een restafvalzak € 0,80. 
Bij de huidige inwerp-opening was u dan € 1,60 kwijt 
geweest, ook al gooit u er minder in. Dus dit is ook 
voor inwoners die minder afval hebben eerlijker. 

Volgens de gemeente heeft u als u afval goed scheidt 
minder restafval. En dus ook lagere kosten.  
Velen vragen zich af of regelongevoelige mensen  
niet toch zakken naast de container zullen plaatsen. 
De gemeente wil bewoners daarom goed informeren, 
maar zal toezicht en handhaving niet vergeten.

Het scheiden van afval en alles wat er mee te maken heeft 
is voor velen lastig. Vertel mij bijvoorbeeld de onderlinge 
verschillen van plastic, wat wel en wat niet als plastic gezien 
moet worden. Als ik op het internet probeer uit te vinden hoe 
het nu precies zit zie ik door de bomen het bos niet meer. 
In Arnhem is vooral de uitleg hoe je het moet betalen waar 
vraagtekens bij gezet kunnen worden. Elke gemeente in  
Nederland heeft weer een andere uitleg en benadering hiervoor.

Ik heb al vele jaren een adoptie-afvalbak in de buurt in beheer. 
Inhoud daarvan 60 liter. Daar komen alle soorten afval in  
terecht van groen tot grijs. Brood, plastic, textiel, honden-
poep, batterijen, blik, flessen, kranten, noem maar op.  
Het afvalscheidingsidee wringt hier wel heel erg. Ik heb die 
vraag wel eens aan de gemeente voorgelegd. Antwoord: 
‘Daar heeft u wel een punt.’ En daar bleef het bij. Nooit meer 
wat van gehoord. Nu moet u straks met 30 liter zakken uw 
restvuil in de grondcontainer doen. Waarom? Door het vele 
denken over dit afvalprobleem ben ik iets voorover gaan  
lopen. Ik voel mij een vraagteken. Telkens wil ik het begrijpen. 
Ben ik nu zo dom of is de gemeente...

Sta ik straks met een 60 literzak die ik uit mijn adoptiebak  
heb gehaald voor de container waar alleen 30 liter zakken  
in passen. Vragen een heleboel zwerfvuil-vrijwilligers:  
‘Hoe nu verder?’

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.

INWERP-OPENING  

ONDERGRONDSE CONTAINERS 

WORDT VERKLEIND

(INGEZONDEN BERICHT VAN EEN WIJKBEWONER)

AFVALVRAAGTEKENS
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Elderveld is een van de groenere wijken van Arnhem-Zuid. 
De afgelopen maanden hebben wijkbewoners zich  
ingezet om dat zo te houden. Helaas niet altijd met succes. 
Zo moest een fraai stuk groen aan de Leidenweg wijken 
voor de bouw van een appartementencomplex. Ook werd 
een perceel stadsbos aan de Wassenaarweg opgeofferd 
voor een blijf-van-mijn-lijfhuis. Toch is er ook positief 
nieuws te melden. In dit artikel laten we de werkgroepen 
Groen en Milieu en Elderveld Groen aan het woord over  
de succesjes die zij met veel moeite wisten te behalen.  
Ook plaatsen we een bijdrage van de gemeente die  
beterschap belooft en samen met bewoners een groenvisie 
voor Elderveld wil ontwikkelen. 

En toen was het bos opeens weg …….

Werkgroepen Groen en Milieu en Elderveld Groen 
Om plaats vrij te maken voor een opvangtehuis voor vrouwen 
en kinderen is een flink stuk stadsbos aan de Wassenaarweg 
gerooid. De houtkap vond plaats in de eerste week van maart, 
dus vlak voor de start van het broedseizoen. Dit ondanks een 
petitie tegen de houtkap die door maar liefst 1200 personen 
werd ondertekend. En ondanks een toezegging door de  
gemeente dat bewoners bezwaar konden aantekenen tegen 
de voorgenomen houtkap. Omwonenden zijn zwaar  
teleurgesteld en voelen zich overvallen en in de steek gelaten 
door de gemeente. 

Toch is er wel iets bereikt:  
•  Het bouwperceel is een stukje opgeschoven waardoor  

een aantal flinke bomen behouden werd. En er zijn  
waardevolle bomen verplaatst. Dankzij de bemoeienis  
van de wijk bleef er op het terrein van MOVIERA welgeteld 
één hele boom staan. 

•  Vlak voor de houtkap ontdekten bewoners het hol van 
een bunzing, een beschermde diersoort. Het hol is helaas 
vernietigd. Wel komt er nu een enorme houtwal om de 
bunzing zijn route te laten behouden.

•  Wethouder van der Zee heeft mondeling een ruimhartige 
compensatie voor het verlies aan bomen toegezegd.  
Of hij dat gaat waarmaken moet nog blijken.  
De gemeente heeft inmiddels via TLO laten weten de  

Leidenweg en Wassenaarweg te compenseren voor  
€ 14.000 voor 8000m2 stadsbos.  
Let wel: Eén te herplanten boom kost ongeveer € 1500.

•  Er wordt een landschapsadviseur ingezet om een eerste 
concept te ontwikkelen voor de nieuwe aanplant.  
Dit wordt voorgelegd aan de aanwonenden. 

•  De werkgroep Elderveld Groen heeft overleg gevoerd 
met vertegenwoordigers van alle politieke partijen in 
Arnhem om steun te krijgen. Er ligt nu een motie klaar 
om alle “groene” percelen met een bouwbestemming in 
Arnhem-Zuid in kaart te brengen. Wethouder van der Zee 
heeft verklaard dat hij deze motie in de gemeenteraad wil 
steunen. Het is nu nog de vraag wie hem wil indienen. 
Eventueel zal de Werkgroep dat zelf doen. 

•  De Werkgroep Elderveld Groen voert regelmatig overleg 
met de gemeente. Uitgangspunt is het boombeheerplan. 
Een aantal vragen over onlangs gekapte bomen heeft de 
gemeente reeds beantwoord. Zo bleken ogenschijnlijk 
gezonde essen en iepen te zijn gekapt vanwege  
respectievelijk essentaksterfte en de iepenziekte.  
De gemeente heeft toegezegd gekapte bomen weer terug 
te plaatsen. De meeste nieuwe bomen worden geplant in 
het najaar, als de omstandigheden gunstig zijn.  
Het ligt aan de situatie op welke plek precies, maar in ieder 
geval in de directe omgeving van de oude boom. 

•  Er wordt inmiddels samengewerkt met Team  
Leefomgeving van de gemeente (zie hierna).

Zie voor meer informatie elderveldgroen.nl

 
GROENVISIE ELDERVELD  
(ingezonden bericht Heleen de Lange, Team Leefomgeving Elderveld)

De gemeente Arnhem (vanuit wethouder Bouwkamp) wil  
samen met wijkbewoners een groenvisie ontwikkelen.  
Elderveld is de eerste wijk die daaraan mag bijdragen,  
samen met het Team Leefomgeving en studenten van Hall 
Larenstein. De gemeente wil met de ontwikkeling van een 
groenvisie vijf doelen nastreven:  
•  Alle bewoners krijgen de kans om mee te werken aan de 

inrichting van de groene ruimte; 
•  De wijk wordt uiteindelijk volledig gecompenseerd voor al 

het gekapte stadsbos; 
•  Het groen wordt beter bestand tegen de gevolgen van 

klimaatverandering, ziekten en plagen  
(zoals de eikenprocessierups); 

•  Er zijn duidelijke uitgangspunten voor beheer,  
onderhoud en kosten; 

• De bewoners zijn meer tevreden over het groen in de wijk. 

In de komende maanden zal de gemeente bewoners bena-
deren om mee te werken aan de groenvisie. Hiervoor zal ook 
een bewonersbijeenkomst worden georganiseerd. Ook wor-
den de scholen en kinderdagverblijven benaderd omdat zij 
mogelijk ook gebruik maken van de openbare ruimte en het 
groen in de wijk.

HOE HOUDEN WE ELDERVELD GROEN? 
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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 29 mei 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 

MINKE LATHOUWERS 

Horizontaal 
3. muziekspeler; 6. vreugderoep; 9. troep; 11. akkoord; 12. zegeteken; 14. leersoort; 16. jongensnaam; 17. spijkerstof; 
19. haver; 20. plaats in Gelderland; 23. heilwens; 25. etter; 26. ondergoed; 28. dundoek; 29. gnoom; 32. Europees land; 
35. weerstandseenheid; 37. reeks; 38. Ierland; 39. heteluchtbad; 40. aanhanger van het Agnosticisme; 41. passé;  
42. plaats in Japan; 43. eetpapier; 44. plaats.

Verticaal 
1. imposant; 2. tekstplaatje; 4. trekje; 5. manusje-van-alles; 6. bemanning; 7; jongensnaam; 8. gewoonterecht;  
10. plankier; 13. dorp in Noord-Brabant; 15. tegenovergesteld; 18. nougat; 21. bijwoord; 22. koddig; 24. meisjesnaam; 
26. kaassoort; 27. borstelig; 29. ja (Russisch); 30. filmmonteur; 31. tuingerei; 33. muze; 34. geldschieter;  
35. Europese hoofdstad; 36. afgestompt; 37. bijbelse naam;

1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11

12 13 14 15

16 17 18 19

20 21 22

23 24 25

26 27

28 29 30 31

32 33 34

35 36 37 38

39 40

41 42

43 44

 

OPLOSSING	VORIGE	PUZZEL

R M A D A T P R I E M
E P O S A O O R E E
T L A K K E N U I T J E
U I E R A B E E L S A S
R S A B R I N A S S
N E T J E K R E C E P T

S E K E E L H I
S T O V E N I R A M S J

H O A L G A R V E O
S E T S P O E L U R E N
T R O E P S N E D I G K
E O A A S R T E L E
R O M A N E R T S L R
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Als het thuis niet veilig is door jouw eigen gedrag of  
dat van anderen, dan is het goed om erover te praten.  
Ongeacht op welke wijze je betrokken bent.  
De wijkcoach van Wijkteams Arnhem luistert naar  
jouw verhaal en kan met je meekijken naar mogelijke  
oplossingen om het geweld te stoppen en het in de  
toekomst te voorkomen. Onze hulp is gratis voor alle  
inwoners van Arnhem. 

Voorbeelden van huiselijk geweld zijn schelden, vernederen  
of dreigen, emotionele chantage, vernielen, stalken, slaan, 
schoppen en duwen, geld verduisteren, dwingen tot seks en 
het uitbuiten of verwaarlozen van kinderen of ouderen.  
Huiselijk geweld kan ook buitenshuis plaatsvinden.

Ben je getuige of slachtoffer van huiselijk geweld?  
Bel gratis met Veilig Thuis via 0800 - 2000 of met  
Moviera via 088 - 3 744 744. 
 
Ben je slachtoffer van kindermishandeling?  
Bel gratis met Veilig Thuis via 0800 - 2000 of bel of chat met 
dekindertelefoon.nl. 

Is er direct gevaar?  
Bel 112.

Heb je nu hulp of advies nodig?  
Bel gratis met Veilig Thuis via 0800-2000. 

De eerste stap naar een oplossing 
Angst, schaamte of schuldgevoelens maken het moeilijk om 
erover te praten. Toch is erover praten de eerste stap naar een 
oplossing. In een vertrouwelijk gesprek denkt de wijkcoach met 
je mee hoe je de situatie kunt veranderen met behulp van men-
sen in je omgeving. 

Een plan maken 
De wijkcoach begeleidt je bij het maken van een plan, zodat je 
inzicht krijgt in de mogelijkheden die er zijn om het geweld te 
stoppen. Als hulp van specialistische zorgverleners nodig is, dan 
kunnen we die erbij betrekken. Vaak is hulp bij huiselijk geweld 
gratis, maar soms kan een eigen bijdrage gelden.

Wil je een afspraak met het wijkteam maken en heb je  
nog geen wijkcoach? Bel dan met het serviceteam via  
telefoonnummer 088 - 226 00 00.

Ik vermoed huiselijk geweld 
Maak je je zorgen om iemand en vermoed je huiselijk geweld? 
Dan is er altijd iets wat je kunt doen. Ook bij twijfel.  
Ga in gesprek met het slachtoffer of neem contact op met  
Veilig Thuis via telefoonnummer 0800 - 2000.

Over Wijkteams Arnhem 
De wijkteams vind je midden in de wijken. We zijn er voor alle 
inwoners van Arnhem. Voor als je het even niet meer ziet zitten, 
problemen ervaart met opvoeden of opgroeien.  
Als je zorgen hebt over je partner, ouders of kinderen.  
Maar ook als je moeite hebt om rond te komen, zelfstandig  
wil blijven wonen of weer mee wil doen in de buurt.  
Kom dan naar het wijkteam. We zijn altijd dichtbij. 

Actuele informatie over de Inloopspreekuren in de wijken vind 
je op www.wijkteamsarnhem.nl. Je kunt een afspraak via deze 
website of ons bellen via 088 - 226 00 00. 

HUISELIJK GEWELD. HET HOUDT 
NIET OP, TOTDAT JE IETS DOET.
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EIKENPROCESSIERUPS ALWEER
VROEG IN TOPCONDITIE!

Rupsen kruipen uit hun eitjes
Volgens het Kenniscentrum Eikenprocessierups hebben 
de eitjes van de eikenprocessierups zich ondanks de  
vele neerslag goed ontwikkeld. De rupsjes in de eitjes  
bewogen goed en de eipakketjes zaten ook goed vast aan 
de eikentakken. De eerste rupsen kropen begin april al uit 
hun eitjes. Als de rupsjes uit het ei kruipen, moeten zij het 
een tijdje zonder het malse jonge eikenblad stellen.  
Jonge processierupsjes kunnen het geruime tijd in de 
boom uithouden zonder eten. Ze zijn in die fase echter 
kwetsbaar voor natuurlijke vijanden, zoals allerlei  
vogelsoorten. Ook slechte weersomstandigheden zoals 
slagregens of hagelbuien kunnen de overlevingskansen 
van de rupsjes verminderen. Eind april heeft naar  
verwachting de helft van de eikenbomen in Nederland  
de eerste bladeren ontplooid. Een groot deel van de  
eikenprocessierupsen komt al uit het ei voordat de  
bladeren aan de bomen zitten.

Eerste jeuk door brandharen verwacht vanaf half mei 
Als ze uit hun eitjes komen, hebben de eikenprocessie-
rupsen nog geen brandharen. Die krijgen ze in de tweede 
helft van mei, zo verwacht het Kenniscentrum.  
Dat is ook het moment waarop ze de karakteristieke  
nesten gaan vormen. 

WAT KUNNEN BUURTBEWONERS DOEN?  
Meld nesten direct bij de gemeente
Voorkomen is beter dan genezen. Een nest dat niet  
wordt verwijderd kan zorgen voor tenminste een  
vervijfvoudiging van het aantal rupsen in de boom.  
U herkent de nesten aan een dicht spinsel van  
vervellingshuidjes, brandharen en uitwerpselen (zie foto). 
De spinsels aan de buitenzijde van het nest lijken op een 
witte nylonkous. Ook zijn de bladeren van de eikenboom 
vaak zichtbaar kaalgevreten. De nesten bevinden zich 
vooral aan de zonnige zuidkant van de boom.  

Ga nooit zelf aan de slag met bijvoorbeeld een brander,  
maar meld een nest direct bij de gemeente via de link:
www.arnhem.nl/Inwoners/wonen_en_milieu/dierenwel-
zijn/plaagdieren/Bestrijding_eikenprocessierups. 

De gemeente haalt het nest dan met voorrang weg. 

Stimuleer natuurlijke vijanden 
Eikenprocessierupsen hebben vele natuurlijke vijanden.  
Vogelsoorten die de rupsen eten, zijn onder meer  
koolmees, spreeuw, boomklever, specht, wielewaal, 
kauw, koekoek, winterkoning, roodborstje en  
boomkruiper. Andere vijanden zijn vleermuizen,  
vlinders en sluipvliegen/sluipwespen.  
U kunt meehelpen aan de bestrijding door nestkastjes op 
te hangen en uw tuin insectenvriendelijk in te richten.  
Sommige gemeenten delen vogelnestjes en bloemen- en 
kruidenmensgels uit om volgens en insecten te lokken  
voor wie de rups een smakelijk hapje is.

Verwijder (grond)nesten niet zelf
Eikenprocessierupsen kunnen in uitzonderlijke situaties  
de eikenbomen verlaten en in de grond kruipen om te  
verpoppen. Dit verschijnsel deed zich vorig jaar ook  
in Elderveld voor. Er is nog veel onbekend, maar  
deskundigen denken dat dit te maken heeft met de  
periode van grote hitte (boven de 32 graden). De rupsen 
verlaten dan de boom en zoeken verkoeling in de grond. 
Andere genoemde oorzaken zijn een voedseltekort door 
een overdaad aan rupsen boven in de boom, verstoring 
door natuurlijke vijanden zoals vogels, vleermuizen  
of sluipvliegen/sluipwespen en meeldauw waardoor  
rupsen het eikenblad minder lekker vinden. 

Als u een grondnest ziet, ga dan niet zelf aan de slag  
maar neem contact op met de gemeente. 

Vorige jaar zorgde de eikenprocessierups in Elderveld voor veel overlast. 
Dat varieerde van huiduitslag, jeuk, oogklachten, infecties (vooral na  
krabben) tot ademhalingsproblemen. Sommige buurtbewoners konden 
niet meer in de tuin zitten of een raam openzetten. De bestrijdingsdienst 
die de nesten wegzoog, maakte overuren en kon het werk amper aan. Op 
het hoogtepunt van de plaag waren verzachtende middelen bij de Service-
apotheek uitverkocht. Dit jaar zijn de eikenprocessierupsen alweer topfit, 
zo meldt het Kenniscentrum Eikenprocessierups uit Wageningen. 
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Schilder James aan het werk in zijn atelier aan de Koewei

Wie is James? 
James is 67 jaar, geboren in Schotland en woont sinds 2014 
in Elderhof. James: “Ik draai al lang mee in de wereld van  
de schilderkunst. Niet alleen als schilder, maar ook als  
galeriehouder in Glasgow en Manchester”.  

Hoe ben je in Elderveld verzeild geraakt? 
“Ik ging vroeg met pensioen, kocht in 2004 een 23-tons 
stalen zeilboot en zeilde tien jaar langs de Griekse kust.  
In 2014 heb ik mijn boot verkocht en ben ik naar Elderhof 
verhuisd. Tijdens mijn zeiltochten schilderde ik veel. Maar 
een zeilboot is natuurlijk geen atelier met alles wat je nodig 
hebt voor bijvoorbeeld olieverfschilderijen. Daarom heb ik  
in die tijd vooral schetsen en studies gedaan. Sinds mijn  
verhuizing naar Nederland schilder ik fulltime”.

Waarom Elderveld? 
“In de periode dat ik langs de Griekse kust zeilde, ontmoette 
ik ene Marjan uit Elderhof, een fantastische vrouw!  
Zij pendelde destijds tussen Nederland en Griekenland.  
Samen besloten we het wat rustiger aan te doen en 
zodoende kwam ik in 2014 naar Arnhem. 

Hoe denk je over kunst? 
“Wat is mijn kunstfilosofie? Allereerst denk ik dat kunst als 
liefde is. Het wordt alleen waardevol wanneer je het deelt 
met anderen. Het is mijn grootste genoegen om te weten 
dat iemand mijn werk leuk vindt en het thuis aan de muur 
wil hangen”. James vervolgt: “Niets is mooier dan  het kun-
stenaarschap. Het gevoel van totale vrijheid. Geen regels. 
Geen grenzen. De enige beperking is de verbeelding!”

Wat is jouw stijl van schilderen? 
“Mijn stijl? Ik weet niet zeker hoe ik het moet  
beschrijven. Het is  
impressionistisch, abstract, 
figuratief. Ik heb een idee 
wat ik wil doen. Ik begin te 
schetsen om te zien wat 
zich ontwikkelt. Ik breng 
dan de verf aan en volg  
mijn instincten en werk  
snel en los. Naarmate het 
zich ontwikkelt, vertraag  
ik en begin ik het te bestu-
deren. Ik begin het dan te 
‘finetunen’ en aan het einde 
hoop ik dat ik iets heb wat 
mensen mooi vinden. 

Welk schilderij heeft de grootste indruk op je gemaakt? 
“Tijdens een wandeling met mijn hond ontmoette ik een 
man, die me vertelde dat hij zijn hond moest laten inslapen. 
Ik was daardoor zeer geroerd en heb toen een schilderij van 
de hond gemaakt. De familie was heel blij met het schilderij 
en vindt het een dierbare herinnering.

Hoe kunnen we jouw schilderijen te zien krijgen? 
Vanwege het coronavirus zijn musea en galerieën gesloten. 
Maar gelukkig is er nog het internet:
www.jimsartforall.com/
www.kunstvoorjou.nl/james

Hoe kunnen buurtbewoners contact met je opnemen? 
James schildert uit liefde en daarom is zijn werk  
aantrekkelijk geprijsd. Heb je op internet iets moois gezien, 
stuur dan een mail naar jimsartforall@mail.com of bel  
06-23829421. Hij schildert ook in opdracht.   
Bijvoorbeeld als je dat leuke schilderij in andere kleuren  
wilt of een soortgelijk schilderij wilt. Ook is het mogelijk zijn 
werk voor een klein prijsje als print op canvas te ontvangen. 
James: “Ik ga mijn uiterste best doen om aan je wensen  
te voldoen”. 

In Elderveld wonen vele markante persoonlijkheden.  
In jaargang 2019 van Elderveld Nieuws  lieten we er 
twee de revue passeren: Henk Apotheker die scripts 
schrijft voor spannende tv-series en de 88-jarige  
graficus-schilder Hans Pieters. Deze keer richten we  
de schijnwerpers op schilder Jim Ewing, beter bekend 
onder de artiestennaam James. 

SCHOTSE SCHILDER VERLIEST ZIJN
HART AAN ELDERVELD
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U I T  ‘ T  W I J K P L A T F O R M

BERICHT VAN DAGELIJKS 
BESTUUR

DE START VAN  
ELDERVELD ACTIEF

JUBILEUMJAAR  
WIJKPLATFORM

WERKGROEP ELDERVELD  
ACTIEF VOOR BURENHULP  
IN DE WIJK

HOE BURENHULP
AANVRAGEN?

Door de ontwikkelingen met het coronavirus waren de 
werkzaamheden van het Wijkplatform stilgelegd. Alle 
ontwikkelingen hierover worden middels de wijkwebsite 
bekend gemaakt. De website is te vinden op Elderveld.nl

De werkgroep Elderveld Actief is in voorjaar 2002 opgericht 
vanuit het Wijkplatform Elderveld. De werkgroep Elderveld 
Actief hield zich in de begin jaren bezig met een project 
volgens de ABCD (Asset Based Community Development) 
- methode, waarbij op basis van vaardigheden van de eigen 
bewoners een intensievere betrokkenheid met hun  
woonomgeving werd gestimuleerd. Dit met als doel om 
meer samenhang aan de dag te leggen in hun wijk om de 
leefbaarheid in stand te houden en te bevorderen. 

Het project ging van start met een mooie folder, die eind 
2002 in de wijk werd verspreid. Het doel van het project 
was om te ontdekken wat u als wijkbewoner kunt en zou 
willen oppakken. Maar daar bleef het niet bij.  
De werkgroep zette zich ook in om dit dan vervolgens 
mogelijk te maken. In januari en februari van 2003  
werden de eerste van de vijf gepland wijkenquêtes ge-
houden. Wijkbewoners kregen een lijst met onderwerpen 
en zaken die ze zich kunnen interesseren en waar men 
wellicht ook ervaring of vaardigheden voor heeft/had.  
Ondanks de beperkingen (m.b.t. financiën en professionele 
ondersteuning) kan men wel zeggen dat het project 
Elderveld Actief een succes was. Tientallen bewoners 
hebben nieuwe activiteiten opgepakt, soms aangereikt en 
soms ook georganiseerd door de werkgroep. 

Tijdens deze wijkenquête(s) kwam er ook naar voren dat 
er wel behoefte was voor een burenhulp. De toenmalige 
leden van de werkgroep Elderveld Actief hadden naar 
aanleiding van deze behoefte ervoor gekozen om verder 
te gaan als de - huidige vorm - klussendienst/ burenhulp 
werkgroep van het Wijkplatform Elderveld. 

In vorige wijkkranten kon u lezen dat het Wijkplatform Elderveld 
dit jaar 25 jaar bestaat. In deze wijkkrant hebben wij aandacht 
voor twee werkgroepen van het Wijkplatform: de werkgroepen 
Elderveld Actief en Straat in Actie Elderveld. Artikelen over het 
jubileumjaar staan ook op Elderveld.nl

De burenhulp werkgroep van het Wijkplatform is al enige tijd 
actief. In deze werkgroep zitten diverse vrijwilligers die bereid 
zijn om hand- en spandiensten te verrichten voor bewoners in 
Elderveld, die dit zelf niet meer kunnen en/of geen familie in de 
buurt woonachtig hebben.

De klussen kunnen heel divers zijn en hebben meestal een 
tijdsduur van circa 2 uur. Daarna komt er eventueel een  
vervolgafspraak. Dit komt ook door de gemiddelde leeftijd van 
de vrijwilligers vrij hoog is. Vaak wordt er hulp gevraagd bij klein 
tuinonderhoud, kastjes in elkaar zetten, rol- c.q. gordijnen  
ophangen, een boodschap doen, hond uitlaten i.v.m. ziekte, etc.

Hond uitlaten voor zieke buurtgenoot

De laatste jaren hebben wij gemiddeld zo’n 60 aanvragen op 
jaarbasis. Op het moment kunnen wij nog enkele vrijwilligers 
gebruiken en bent u van harte welkom. Wel is het gewenst om 
de eventuele klus overdag en op een werkdag uit te voeren in 
combinatie met een andere collega. 

Normaliter heeft de werkgroep Elderveld Actief twee keer in  
de week inloopuren in de Gaanderij van SWOA aan de  
Driemondplein. De werkgroep is normaliter aanwezig op:

Dinsdagochtend van 10:00 tot 12:00 uur

Woensdagmiddag van 14:00 tot 16:00 uur

Daarnaast kunt u op de wijkwebsite een aanvraag indienen  
voor burenhulp. Dit doet u op: 

www.elderveld.nl/wijkplatform-elderveld/elderveld-actief/
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WERKGROEP STRAAT
IN ACTIE ELDERVELD

In september 2009 heeft het Wijkplatform Elderveld  
besloten tijdens een vergadering om een werkgroep op  
te richten om te faciliteren in de behoefte van  
straatactiviteiten. De eerste stap van deze werkgroep  
was een bezoek aan het project Straat in Actie in de wijk  
Malburgen. De werkgroep van Elderveld heeft daar  
informatie opgedaan betreffende het regelen van  
materialen t.b.v. straatfeesten en dergelijke.

Er is dus in de periode van 2009-2010 nagedacht over 
wat er aangeschaft zou moeten worden, wat gebruikt zou 
kunnen worden voor buurt gebonden activiteiten.  
Te denken aan een Buurt-BBQ, het organiseren van  
een straatfeest met als item het openen van een  
insectenhotel, maar ook medewerking aan markten van 
de Biologische Tuinbouw Vereniging, Wijkvereniging  
Elderveld en de werkgroep Elderveld Open.  
Ook werken we mee met een financiële bijdrage voor 
een buurt-kerstboom. 

Pagodetent van Straat in Actie tijdens een wijkactiviteit

Om dit alles kunnen verwezenlijken zijn er tenten, tafels, 
stoelen en geluidinstallaties, et cetera beschikbaar voor 
straatactiviteiten in onze wijk. 

Om een volledig overzicht van de materialen (lijst) te  
krijgen kunt u kijken op onze wijkwebsite:

www.elderveld.nl/wijkplatform-elderveld/straat-in-actie/

Op de hier boven genoemde pagina staat ook het  
reserveringsformulier. Ook kunt u contact opnemen bij 
de SWOA – locatie De Gaanderij, Driemondplein 1.

Op dinsdag van 10:00 tot 12:00 uur en woensdag van 
14:00 tot 16:00 uur. 

Wanneer er behoefte is voor een kleine financiële bijdrage 
dan is er de mogelijkheid om een aanvraag in te dienen 
bij het Wijkplatform Elderveld. Vergoeding is uitsluitend 
voor non-food artikelen met een maximale bijdrage van  
€ 200,- en verder ter beoordeling van het Dagelijks  
Bestuur van het Wijkplatform Elderveld. 

U I T  ‘ T  W I J K P L A T F O R M

HOE DIEN IK DAN EEN  
AANVRAAG IN?

Het Wijkplatform Elderveld beschikt over een jaarlijks 
budget. Een deel van dit budget wordt besteed aan de 
organisatie kosten van het Wijkplatform zelf, inclusief de 
PR van het wijkplatform en andere activiteiten voor, door 
en namens het wijkplatform in Elderveld. 

U kunt als bewoner van de wijk een aanvraag indienen 
voor uw wijkinitiatief. Het formulier en de enkele  
voorwaarden voor een aanvraag vindt u op de website, 
bijvoorbeeld dat het Wijkplatform geen vergoeding geeft 
voor eten en drinken. Zoals eerder geschreven, kan het 
Wijkplatform Elderveld maximaal 200 euro beschikbaar 
stellen voor een straat activiteit in onze wijk. 

Het aanvraagformulier vindt u op:  
www.elderveld.nl/wijkplatform-elderveld/ 
aanvraag-wijkbudget
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De uitvaartbranche neemt extra maatregelen  
vanwege het coronavirus. Zo adviseert Het  
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 
maximaal 30 personen bij een uitvaart. Indebuurt 
vraagt de Arnhemse uitvaartondernemer  
Stefan Boddenberg om een toelichting. 

Branchevereniging BGNU adviseerde in eerste instantie 
om vanaf dinsdag 17 maart alleen nog ouders, partners 
en kinderen bij de uitvaart aanwezig te laten te zijn. 
Zowel grote als kleine uitvaartondernemingen vinden 
de adviezen te ver gaan. Vanuit het RIVM zijn de laatste 
richtlijnen maximaal 30 personen bij een uitvaart.  
Stefan Boddenberg: ‘Dit is niet hoe ik families wil  
begeleiden, maar er is nu geen andere keuze’

Enorme impact 
Stefan: “Je kunt je voorstellen dat deze maatregelen 
behoorlijk impact hebben op mijn werk. Ik heb ervoor 
gekozen om zelfstandig uitvaartbegeleider te zijn.  
Een van de belangrijkste redenen hiervoor is dat ik alle 
aandacht aan families wil geven zonder belemmeringen. 
De huidige opgelegde werkwijze ligt mijlenver van mijn 
normaal gesproken zo persoonlijke aanpak. Toch zijn 
het drastische maatregelen die nu hard nodig zijn.  
Dit is niet hoe ik families wil begeleiden, maar op dit 
moment is er geen andere keuze. Mochten families 
mijn hulp nodig hebben in de komende tijd, dan ben ik 
er natuurlijk voor ze. Met heel mijn hart!”

Geen handen schudden 
Naast het maximum aantal mensen bij een uitvaart,  
zijn er nog meer maatregelen geadviseerd door  
de Branchevereniging BGNU. Zo geldt er voor  
condoleancebijeenkomsten ook een maximum van  
30 mensen. Verder wordt geadviseerd dat aanwezigen 
bij een uitvaart minimaal 1,5 meter afstand van elkaar 
houden en er mogen geen handen geschud worden. 
Ook moet de uitvaart vanaf vandaag, 16 maart,  
telefonisch met de uitvaartbegeleider besproken  
worden.

Waardevolle invulling van afscheid 
Voor Stefan betekent dit op een andere manier dan 
normaal zijn werk doen. “Samen zullen we blijven  
zoeken naar een zo mooi en waardevol mogelijke  
invulling van het afscheid. Dat is op dit moment dus  
alleen mogelijk in een beperkte familie en  
vriendenkring van maximaal dertig personen.” 
Stefan denkt aan oplossingen als het livestreamen van de 
afscheidsceremonie, zodat andere familieleden en  
belangstellenden vanuit huis de ceremonie kunnen  
volgen. Ook het inzetten van een afscheidsfotograaf/ 
-videograaf, zodat beelden vastgelegd worden en later 
terug te kijken zijn is een mogelijkheid. Ook kun je denken 
aan het organiseren van een herdenkingsmoment met 
meer mensen, later als alle beperkingen voorbij zijn.

We blijven in overleg hoe we samen toch 
een passend en waardevol afscheid 

kunnen realiseren voor families

Ceremonie in de open lucht 
Stefan voegt nog toe: “Bij mooi weer, en dat hebben 
we gelukkig deze week, kun je aan een ceremonie in de 
open lucht denken. Zodat nabestaanden toch aanwezig 
kunnen zijn en afscheid kunnen nemen, maar door de 
ruimte wel de mogelijkheid hebben om de aangeraden 
1,5 meter afstand tussen aanwezigen te bewaren.”

Gedoseerd rouwbezoek 
Volgens RIVM richtlijnen zijn zowel opbaringen thuis  
als in het uitvaartcentrum nog mogelijk.  
Stefan: “Dit maakt het voor nabestaanden gelukkig  
nog mogelijk om een gepaste keuze te maken en  
tijdens deze belangrijke laatste momenten toch bij hun 
overleden dierbare te kunnen zijn. Het blijft per situatie 
bekijken hoe het beste te handelen.  
Het zou bijvoorbeeld wenselijk zijn als rouwbezoek 
heel gedoseerd binnenkomt en vertrekt, zodat zo  
min mogelijk mensen elkaar tegenkomen.”

Stefan heeft goed contact met de verschillende  
samenwerkingspartners als bijvoorbeeld crematoria, 
begraafplaatsen, maar ook met de rouwvervoerder. 
“We blijven in overleg hoe we samen toch een passend 
en waardevol afscheid kunnen realiseren voor families, 
terwijl we daarbij de richtlijnen van het RIVM en  
de adviezen vanuit de branchevereniging in acht  
blijven nemen.”

Heb je vragen of onzekerheden over afscheid  
nemen en corona? Mail, bel of app Stefan gerust:  
contact@stefanboddenberg.nl / 06 8333 4824.

UITVAARTONDERNEMER STEFAN BODDENBERG UIT 
ELDERVELD OVER DE IMPACT VAN CORONA

OVERGENOMEN UIT WWW.INDEBUURT.NL - AUTEUR: JOLINDA VAN ALFEN
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BTV-ELDERVELD EN DE CORONA-CRISIS

De door de regering, vanwege de coronacrisis, afgekondigde 
verscherpte maatregelen hebben ook grote consequenties 
voor diverse activiteiten van de BTV. Evenementen en samen  
komsten tot 1 juni 2020 zijn, ongeacht de omvang, niet 
meer toegestaan. Voor de BTV betekent dit dat de volgende 
komende activiteiten c.q. evenementen zijn geannuleerd: 
Romeinse lezing op 6 mei, IJsheiligenmarkt op 9 mei, Kleine 
ijsheiligenmarkt op 16 mei, De kruidenworkshop op 24 mei. 
Al eerder waren afgelast: de muziekavond op 13 maart,  
de NL/Doet parkwerkdag op 14 maart (uitgesteld naar 7  
november) en de Paas-bloemschik-workshop op 7 april. 

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

PARKONDERHOUD DE STEENEN CAMER 
AFGELOPEN WINTER

IJSHEILIGENMARKT

WAT IS NOG WEL TOEGESTAAN?

MOESTUIN HUREN BIJ BTV ELDERVELD?
ROMEINSE ACTIVITEITEN IN 2020

ROMEINSE TUIN IN 2020

INTERNE VERBOUWING DE SCHUUR

Elk najaar vind er wel flink onderhoud plaats in het  
publieke park De Steenen Camer. Zo ook de afgelopen 
maanden. Alleen door de constante nattigheid hebben 
grote vrachtwagens en zeer grote tractoren onze paden 
en grasvelden helemaal stuk gereden. Het was ene grote 
blubberzooi geworden. Hier en daar kon nog amper  
worden gewandeld. Niet alleen wijzelf maar ook buurt-
bewoners hebben hierover flink geklaagd tot aan het  
College van B&W toe. Inmiddels hebben we wel excuses 
van de aannemers ontvangen, maar daarmee was de 
schade nog niet hersteld. Pas na  
enkele droge weken is men op  
27 maart gestart met herstelwerk-
zaamheden. Alle beschadigde  
plekken zijn weer geëgaliseerd  
en opnieuw met gras ingezaaid.  
Het gaat weer goed komen.

Wij vinden het heel erg jammer dat de IJsheiligenmarkt 
niet door kan gaan. Als alternatief bieden wij u de  
mogelijkheid aan om door middel van een bestellijst  
biologische groenteplantjes en kruiden bij de BTV  
Winkel te bestellen. Deze bestellijst kunt u via  
www.btv-elderveld.nl downloaden of afhalen op  
zaterdagochtend. U ontvangt dan bericht wanneer u  
uw bestelling tussen 9 en 16 mei kunt afhalen. Dit jaar  
dus geen kramen met Moederdag-cadeautjes, geen  
kinderactiviteiten, geen warme hapjes en helaas ook  
geen perkbloemenplantjes.

Wij mogen nog wel tuinieren in eigen tuin, maar we  
moeten minimaal 1,5 meter afstand van elkaar houden 
(dit geldt uiteraard in het hele park de Steenen Camer).
De Plantjesverkoop in de BTV-winkel gaat door. Wel is de 
procedure iets aangepast. Voor het afrekenen bij de BTV 
kassa moet u gebruik maken van een “BTV-boodschap-
penlijst“. Hierop moet u zelf uw aankopen vermelden.  
In het belang van anderen maar ook van u zelf vragen wij 
u dringend de tijdelijke gedragsregels in acht te nemen. 
Dus: Heeft u griepverschijnselen, moet je hoesten, bent u 
snotterig en/of heeft u koorts, blijf thuis! Ga direct na de 
aankoop naar uw eigen tuin of naar huis.
• Wij schudden geen handen.
•  Wij houden op alle momenten 1,5 meter afstand van elkaar.
•  Wij gaan dus niet in een kleine kring bij elkaar staan  

of zitten.
•  Niet meer dan 3-4 personen mogen gelijktijdig op  

gepaste afstand plantjes uitzoeken.
• Wij maken gebruik van het “Boodschappenlijstje”
•  Contant geld betalen doen wij nu via een bordje en  

dus niet van hand in hand.

Voor dit nieuwe jaar zijn alle moestuintjes verhuurd.  
Heeft u interesse voor een tuintje in 2021 dan kunt het 
inschrijfformulier downloaden vanaf www.btv-elderveld.nl 
en via email sturen naar Hans Knelissen 
ledenadministratie@btv-elderveld.nl 

Zondag 28 juni; een Romeinse middag met leuke kramen, 
een tentenkamp, activiteiten voor de jeugd, rondleidingen 
en weer veel figuranten. Zondag 23 augustus; tijdens  
de oogstmarkt ook weer een Romeinse markt.  
Zondag 11 oktober; “Dag van de Arnhemse Geschiedenis” 
Nadere informatie hierover volgt nog.

We zijn net als in de voorgaande vijf jaren weer druk bezig 
met de inrichting van onze Romeinse tuin. De akkers zijn 
weer ingezaaid of beplant met een grote collectie plan-
ten/groenten met een Romeinse achtergrond. Ook de 
korenvelden met winterspelt, -rogge en -gerst staan er 
mooi bij.

Elk nadeel heeft zo zijn voordeel. Door de Corona-crisis 
mogen we langere tijd geen activiteiten houden in  
ons verenigingsgebouw. In de zaal was de houten  
achterwand afgelopen winter dermate slecht geworden 
dat deze geheel vervangen moest worden.  
Een gigantische klus. Daar hadden we nu mooi ruim de 
tijd voor. Het is gelukt, 
dankzij enkele noeste 
vrijwilligers. Voor de 
afwerking laten we ons 
nog even verrassen.  

In juni mogen jullie  
komen kijken.
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Je ziet ze 
groeien bij 
Skar.

Dagopvang (0-4 jaar)
Peuterwerk (2-4 jaar)
Bso (4-13 jaar)

Nieuwsgierig?
Leer ons kennen via www.skar.nl

BEREIKBAARHEID SOCIAAL 
RAADSLIEDEN RIJNSTAD 

De Sociaal Raadslieden van Rijnstad zijn ‘gewoon’ aan 
het werk in deze tijden van Corona, maar wel op een 
andere manier. In verband met de coronacrisis hebben 
zij geen direct contact met inwoners. Inwoners van 
Elderveld kunnen wel bellen of e-mailen met hun  
vragen. Sociaal Raadslieden kunnen je helpen met  
vragen en problemen over onder andere:
• Uitkeringen;
•  Belastingen, toeslagen (o.a. huur- en zorgtoeslag) 

en kwijtschelding;
• Consumentenzaken (o.a. abonnementen);
• Regels rondom scheiding;
• Beslagleggingen;
• Geldzaken en schulden.  
Wat kan je van ons verwachten? 
De Sociaal Raadslieden geven informatie en advies 
en helpen bij het zelf invullen van formulieren. Als het 
nodig is, bemiddelen we met bepaalde instanties. Ieder 
probleem wordt individueel aangepakt waardoor wij de 
juiste ondersteuning en begeleiding kunnen bieden.  
Voorlopig bereikbaar   
De Sociale Raadslieden zijn telefonisch bereikbaar via 
026-3127999 van maandag tot en met vrijdag van 
9.00 -11.00 uur en van 13.00-15.00 uur. U kunt ons 
ook mailen via de website www.rijnstad.nl/hulponline 
(maandag tot en met vrijdag binnen 24 uur antwoord).

AUTOMAATJE ARNHEM
RIJDT 3000STE RIT!

AutoMaatje is een initiatief van de ANWB, waarbij  
vrijwilligers met hun eigen auto minder mobiele ‘buren’ 
vervoeren binnen de wijken. Door AutoMaatje kunnen 
mensen langer mobiel en actief blijven én leren ze 
mensen uit de buurt kennen. Iets meer dan een half 
jaar geleden reed AutoMaatje Arnhem de 1000ste rit. 
Sindsdien heeft de teller niet stilgestaan:  
de 3000ste rit is inmiddels gereden!  
Grote dank uiteraard aan alle betrokken vrijwilligers  
die het mogelijk maken deze mensen net iets  
mobieler te maken!

Meer informatie? Kijk op www.swoa.nl/automaatje
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De bever doet het goed in het rivierengebied. Dat is 
gunstig voor de natuur. Ook in het Noorden van  
Elderveld voelt de bever zich thuis, getuige de  
vraatsporen en doorgeknaagde loofbomen. Maar de 
bever is een risico voor de dijken langs de grote rivieren, 
waarachter een miljoen Nederlanders wonen en  
werken. Daarom bereidt het Waterschap Rivierenland 
een beverprotocol voor, waarover het Algemeen  
Bestuur deze zomer besluit. Een laatste redmiddel zou 
kunnen zijn dat een bever wordt afgeschoten.

Sinds de herintroductie van de bever in Nederland (1988) 
neemt het aantal bevers gestaag toe. We zien inmiddels 
vrijwel overal in ons werkgebied sporen, burchten en  
de bever zelf: in alle uiterwaarden en steeds vaker ook 
binnendijks. Het aantal bevers in het rivierengebied wordt 
geschat op ongeveer duizend.

Schade 
De groei van de beverpopulatie is voor de natuur een 
goede ontwikkeling. Maar de veiligheid kan in het geding 
komen. Het Waterschap Rivierenland heeft de wettelijke 
taak om de waterveiligheid te borgen; sterke dijken dus. 
Bevers zijn geweldige gravers en soms doen ze dat in  
dijken. De schade is soms indrukwekkend, maar acute 
risico’s doen zich in het werkgebied nog niet voor.

Een ‘beverglijbaan’ naar de waterkant

Beverprotocol 
Om goed voorbereid te zijn op een situatie waarin een 
bever gaten graaft in dijken, werkt het waterschap aan 
een beverprotocol. Daarin zijn tal van maatregelen  
mogelijk: van het onaantrekkelijk maken van de dijk als 
vestigingsplaats voor de bever, snoeien van begroeiing, 
steenbestorting, ingraven van gaas en uitgraven van  
bevergangen. Is dat niet afdoende en is ook herplaatsing 
geen alternatief, dan zou afschot van probleembevers 
een optie zijn.

Een beverhol 

Afschot nog niet aan de orde 
Omdat de bever een beschermde diersoort is, is voor elke 
maatregel ontheffing nodig van de Provincie (bevoegd 
gezag). Pas als alle andere maatregelen niet helpen om 
een bever uit de dijk weg te krijgen, zou afschot een 
laatste middel zijn. De Provincie Gelderland schat in dat 
schieten onvermijdelijk kan zijn. De Zoogdiervereniging 
onderschrijft dat. Afschot is op dit moment nog niet aan 
de orde. Een besluit wordt deze zomer verwacht, als het 
beverprotocol klaar is. 

BEVER DOET HET 
GOED, MAAR RISICO 
VOOR DIJKEN

TEAM LEEFOMGEVING SCHUYTGRAAF-ELDERVELD

Arnhem heeft een lange geschiedenis van wijkgericht 
werken, onder andere met wijkregisseurs, sociale  
wijkteams en sinds 2016 de teams Leefomgeving. 

Met het Team Leefomgeving Schuytgraaf-Elderveld wil de 
gemeente aansluiten bij wat er in deze twee wijken leeft 
en samen met wijkbewoners kijken wat nodig is. Zo krijgen 
bewoners meer invloed op wat in de wijk gebeurt en waar 
de prioriteiten liggen. Het team hoort graag welke ideeën 
of initiatieven u heeft voor onze wijk. 

Zij kunnen u daarbij helpen of in contact brengen met 
mensen en organisaties met dezelfde initiatieven of  
ideeën. Ook zorgt het team ervoor dat gemeente de taken 
goed uitvoert, onder andere met betrekking tot groen, 
wijkonderhoud, speeltuinen, veiligheid, welzijn, participatie, 
sport en cultuur in de wijken. 

Kijk voor de contactgegevens van het Team Leefomgeving 
en het wijkprogramma op
www.arnhem.nl/stad_en_wijken/Wijken/Mijn_wijk/elderveld
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Wiggers Mediation
Scheidingsmediator

Soms voorkomt een goed
gesprek het einde relatie.

De goedkoopste scheidingsbegeleider!
Gratis kennismaking; nu ook online via video.
Wassenaarweg 40, 6843 NW Arnhem-Zuid
www.wiggersmediation.nl
026 3890855 tel./WhatsApp 0653 384983

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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KOM JIJ ONS TEAM VERSTERKEN?

BEKIJK DE VACATURE OP ONZE WEBSITE
WWW.ZILVERZORG.COM/VACATURES/

WWW.ZILVERZORG.COM
INFO@ZILVERZORG.COM

WIJ ZOEKEN COLLEGA’S VOOR DE FUNCTIE:

HUISHOUDELIJKE HULP

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!
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COLOFON

Nieuws

OPENINGSTIJDEN:
Raadpleeg voor de actuele openingstijden

de website fongsho-elderveld.nl of neem voor
alle zekerheid telefonisch contact op via 026-3812293. 

  
  
  

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 0800-1809 

(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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De coronamaatregelen van de overheid volgen elkaar in 
snel tempo op. De Wijkvereniging heeft veel activiteiten 
en evenementen afgelast of uitgesteld. Over de agenda 
van andere clubs, organisaties en verenigingen is nog  
veel onduidelijk. Zie voor actuele informatie over wat  
wel en niet doorgaat www.elderveldnieuws.nl en  
www.elderveld.nl.

Hulp voor mensen met een Gelrepas 
Iedereen die een GelrePas heeft, kan gratis hulp krijgen bij het 
invullen van zijn of haar belastingaangifte. U kunt hiervoor te-
recht bij twee instanties: de sociale raadslieden van Rijnstad én 
bij de Belastingdienst. 
Afspraak maken
•  Sociale raadslieden van Rijnstad zijn telefonisch bereikbaar 

op (026) 312 79 98 of via www.rijnstad.nl/belastingafspraak
•  De Belastingdienst is telefonisch bereikbaar op 0800-0543 

(keuze 3). Op de site van de www.belastingdienst.nl staat 
aangegeven hoe de procedure in zijn werk gaat én wat u zoal 
moet meenemen.

Bijzonderheden 
Het loont in veel gevallen toch om (vrijwillig) aangifte te doen. 
Bijzonder is dat dit juist geldt voor mensen met een laag 
inkomen. U kunt voor de volgende onkosten vaak belasting  
terugkrijgen.
• Studiekosten voor uzelf of uw partner;
•  Levensonderhoud van kinderen, die geen studiefinanciering 

hebben en waarvoor u geen kinderbijslag ontvangt;
• Alimentatie;
•  Hoge extra medische kosten die niet of slechts gedeeltelijk 

worden vergoed.

De volgende medische kosten zijn aftrekbaar
• Voorgeschreven medicijnen;
• Hulpmiddelen, maar niet voor brillen en contactlenzen;
• Vervoer van een zieke;
• Een dieet op doktersvoorschrift;
• Extra uitgaven voor kleding en beddengoed.

Geen Gelrepas? Ga dan naar Rozet. 
Ook voor mensen zonder Gelrepas is er hulp. Samen met  
Rijnstad biedt Rozet belastingspreekuren om mensen uit  
Arnhem te ondersteunen. Deze service is gratis. De invulhulp 
gaat op afspraak en is steeds in een andere Rozet-vestiging: 
Rozet Centrum, Rozet Presikhaaf en Rozet Kronenburg. Sociaal 
raadslieden van Rijnstad verzorgen de daadwerkelijke hulp.  
Ze kijken ook mee of je gebruik maakt van alle regelingen en 
toeslagen die voor jou van toepassing zijn. Voor mensen die  
zelf aangifte willen doen, biedt de bibliotheek gratis computer- 
en internetgebruik. Hulp bij aangifte en computerfaciliteiten zijn 
voor iedereen beschikbaar, ook voor wie geen lid is van  
de bibliotheek.
Voor meer informatie en/of aanmelden: 
Telefoon 06-5180 6891, via e-mail: maria.dehaan@rozet.nl of 
via www.rozet.nl/bibliotheek/agenda

Op 11 mei 2020 zou de collecteweek van het Longfonds 
van start zijn gegaan. Helaas is deze collecte vanwege 
het Coronavirus uitgesteld. Maar ook dan zijn er weer 
collectanten nodig die in Elderveld op pad gaan om  
geld op te halen voor een wereld zonder longziekten.  
Help je dan ook mee?  
Collecteren doe je maar één keer per jaar en in je eigen 
buurt. Jouw bijdrage maakt echt het verschil! Ook als  
je niet zoveel tijd hebt. We zijn enorm dankbaar dat je  
je wilt inzetten. Voor 1,2 miljoen mensen met een  
longziekte in Nederland is ademen niet vanzelfsprekend. 
Daarom jaagt het Longfonds medische doorbraken aan 
om zieke longen te voorkomen en te repareren.  
We versnellen wetenschappelijk onderzoek, op zoek naar 
echte oplossingen. We willen mensen met een longziekte 
meer adem geven, meer regie over hun eigen leven.  
En we zetten ons in voor een rookvrije generatie.  
Voor een gezonde leefstijl. En voor lucht die schoon is. 
Geef je op via www.longfonds.nl/collectant

WIJKAGENDA

GRATIS HULP BIJ INVULLEN BELASTINGAANGIFTE 

HET LONGFONDS

ZOEKT COLLECTANTEN

IN ELDERVELD

SWOA stopt tijdelijk een deel van haar dienstverlening.  
Direct na de persconferentie op maandag 23 maart, is  
besloten om de adviezen van het RIVM op te volgen en 
onze maatregelen te verlengen tot 1 juni.  
Nog even op een rij wat dit betekent:
Wat gaat niet door? 
• Activiteiten op de locaties (de locaties zijn gesloten) 
• SWOA-activiteiten in de wijk 
• Vervoer (PlusBus, AutoMaatje, vervoer dagbesteding) 
• Overig face-to-face contact, zoals huisbezoeken 
Wat gaat vooralsnog wel door? 
•  Individuele begeleiding. Dit wordt waar mogelijk  

telefonisch of met videobellen voortgezet. 
•  Met deelnemers dagbesteding wordt telefonisch  

contact onderhouden, daar waar nodig ook met de 
mantelzorger. Deelnemers krijgen wekelijks een ‘Thuis 
aan de slag pakket’, met diverse activiteiten voor thuis.

•  (Financiële) maatjesprojecten worden waar mogelijk net 
als individuele begeleiding zoveel mogelijk telefonisch 
of met videobellen doorgezet 

•  Maaltijden aan huis. 
Uiteraard wordt wanneer er meer nodig is dan  
bovenstaande, gekeken naar een passende oplossing.  
Onze medewerkers werken zoveel mogelijk thuis. Zij zijn 
dus telefonisch bereikbaar. Geplande afspraken houden we 
daar waar mogelijk telefonisch of via videobellen.  
In andere gevallen worden deze afspraken verplaatst tot 
een moment na 1 juni.

Heb je nog vragen? 
Bel met 026-3272266. We wensen jullie allemaal veel  
succes en sterkte in deze bizarre situatie!

SWOA – VERLENGING 

MAATREGELEN CORONACRISIS




