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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. Hermsen

MEVROUW S. HERMSEN

KUNSTENAARSKOLONIE IN PARK DE STEENEN CAMER? 

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

Vlak voor het ter perse gaan van Elderveld  
Nieuws kwam er een bericht over een 
plan voor het huisvesten van een kunste- 
naarskolonie op het zogenoemde  
gemeenteveld. Dat bevindt zich in Park 
de Steenen Camer, tussen het gebouw 
van de Kynologenclub en de bebouwing 
van Elderhof. Hieronder een passage 
uit dat bericht. “Met de huisvesting van 
de kunstenaars dreigt weer waardevolle 

natuur voor onze wijk verloren te gaan! 
Het gaat om het collectief dat tien jaar in 
de Schuytgraaf bivakkeerde. Een land-
schapsarchitect is al bezig een plan te 
ontwikkelen voor de inrichting van het 
gebied. De zoveelste klap in het gezicht 
van de buurt nadat grote stukken natuur 
ondanks heftige protesten toch bebouwd 
werden. Onder meer bij het station 
(school), de Leidenweg (seniorencomplex) 

en de Wassenaarweg (blijf-van-mijn-lijf-
huis). Het gemeenteveld heeft niet alleen 
een grote landschappelijke waarde.  
Het is ook een geliefde ontmoetings- en 
recreatieplek voor jong en oud. Alle buurt-
bewoners worden opgeroepen ertoe bij te 
dragen dat dit plan geen doorgang vindt.” 
In het augustusnummer van Elderveld 
Nieuws hoopt de redactie hier uitgebreid 
aandacht aan te besteden.

Van harteproficiat!

Editie Kopijsluiting Verschijningsdatum
Ed. 4 31 juli c. 22 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?

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

Creatieve cursussen
- Bloemschikken (workshops)
- Kleding maken
- Schilderen en tekenen

Talencursussen
- Engels, beginners + conversatie 
- Frans, gevorderden + conversatie 
- Spaans voor gevorderden

Bewegings- en gymnastische  
cursussen
- Active Body
- Conditiegym
- Yoga
Overige cursussen
-  Computergebruik voor beginners,  

inclusief internet en e-mail
- Digitale fotobewerking 
-  Eerste Hulp aan Kinderen + Bijscholing
- Hartreanimatie + Bijscholing

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

Elderbridge 
Met veel pijn en moeite is de groep 
Elderbridge de laatste twee seizoenen 
in stand gehouden. Helaas hebben 
zich voor komend seizoen te weinig 
mensen aangemeld. Dit betekent dat 
Elderbridge ophoudt te bestaan.

Half maart jl. hebben wij het totale cursusprogramma 
moeten stilleggen in verband met de maatregelen 
rondom het coronavirus. Later vernamen wij, dat ook 
in de maand juni geen lessen meer konden worden 
gegeven of ingehaald. Jammer dat het cursusjaar op 
deze manier moest worden afgesloten. Nu richten wij 

ons op het komende seizoen. Eind augustus wordt  
ons nieuwe cursusboekje bezorgd bij de bewoners 
van Elderveld. Het cursusprogramma zal ook geplaatst 
worden op de website. Hopelijk kunnen wij vanaf  
september onderstaande cursussen aanbieden binnen 
de gestelde richtlijnen van de overheid:

HEET VAN 
DE NAALD! 
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BERICHT VAN DE VOORZITTER

ONTMANTELING NOOD- 

BEHUIZING BASISSCHOLEN

IKC DE KLIMBOOM IN

NIEUW GEBOUW!

BERICHT VAN DE WERKGROEP 

ELDERVELD GROEN
Sinds bijna drie maanden bepaalt het coronavirus ons 
hele dagelijks leven. Veel mensen hebben persoonlijk 
leed ervaren. Een aantal heeft zijn of haar dierbare  
verloren of heeft zelf met ziekte te kampen gehad.

Voor de bewoners van verzorgingshuizen en zorginstel-
lingen is de afgelopen periode er een geweest van  
absolute eenzaamheid. Veel ondernemers hebben hun 
activiteiten tijdelijk moeten staken en personeel is niet 
meer verzekerd van werk en inkomen.  
De nieuwe maatschappij heeft zijn intrede gedaan. 
Toch lijkt het erop dat we hiermee steeds beter kunnen 
omgaan. Dat geldt ook voor onze Wijkvereniging.  
Hopelijk kunnen na 1 september weer activiteiten worden 
opgestart. Anders dan voorheen, maar met hetzelfde  
enthousiasme voorbereid.

Het bestuur van de Wijkvereniging wenst eenieder een 
goed en vooral coronavrij zomerseizoen.

In de nieuwjaarsnacht van 2013  
ging een deel van het scholen- 
complex aan het Breezandpad  
door brandstichting in vlammen  
op. Leerkrachten en leerlingen 
weken daarna tijdelijk uit naar een 
noodgebouw. Inmiddels hebben 
zowel de rooms-katholieke De 
Kringloop als de openbare IKC  
de Klimboom een fonkelnieuw  
gebouw gekregen. Deze foto geeft 
een beeld van de ontmanteling  
van de noodgebouwen.

Woensdag 22 april is de het nieuwe gebouw van IKC 
De Klimboom opgeleverd. In de meivakantie is er druk 
verhuisd. Sinds dinsdag 12 mei zitten leerkrachten en 
leerlingen in het nieuwe pand. In het gebouw is ook 
Peuterwerk en BSO aanwezig.  
De kinderen vinden het prachtig, zijn enthousiast en 
ongelooflijk trots op hun school. 

Directeur Mette Spruit vertelt: “Het is werkelijk een feest, 
voor iedereen binnen onze school, om nu eindelijk ons 
onderwijs in de volledig passende leeromgeving te  
kunnen geven en krijgen! Helaas kunnen wij vanwege de 
Corona nog geen grote opening organiseren. We vinden 
het van belang dat kinderen, ouders, collega’s van Flores, 
samenwerkpartners en ook wijkbewoners hierbij  
aanwezig kunnen zijn. Dit verplaatsen we daarom naar na 
de grote vakantie. Dan maken we er een groot feest van!!”

Wilt u meer weten over het onderwijsconcept, raadpleeg 
dan de Schoolgids op ikcklimboom.nl.

Elderveld Groen is met ingang  
van 1 juni 2020 officieel een  
werkgroep van het Wijkplatform Elderveld!  
U kunt ons dus voortaan niet alleen via onze Elderveld 
Groen Facebookpagina en onze eigen website bereiken 
maar nu óók via het wijkplatform. 

Herinrichten perceel aan de Wassenaarweg 
En er is meer goed nieuws. Het plan voor de herinrichting 
van de openbare ruimte rondom het blijf-van-mijn-lijf-
huis op het perceel van Moviera is klaar. Corona leek er 
even een stokje voor te steken. Maar toen Elderveld Groen 
voorstelde om een landschapsontwerper in te schakelen, 
reageerde de projectleider van de gemeente meteen  
enthousiast. Bewoners van de actiegroep Kappen met kap-
pen (voorloper van Elderveld Groen) mochten meedenken 
en vooraf per mail kernwaarden en suggesties indienen.  
Biodiversiteit, hittestress, luchtkwaliteit, geluidshinder en 
groene uitstraling waren de belangrijkste thema’s die  
genoemd werden. De wens voor extra aanplant van  
bomen tussen de wijk en de drukke kruising Matsersingel 
en Batavierenweg werd geuit. Evenals het plaatsen van lage 
én middelhoge struiken plus kleine én hoge boomsoorten 
om een gelaagdheid in het groen te creëren en daarmee 
het zicht op de nieuwbouw te verminderen.  
Al deze wensen zijn meegenomen in het plan dat u kunt 
inzien op onze website. De suggestie voor een rij leibomen 
zoals bij de entree van de wijk via de Hollandweg werd  
vertaald naar een elzensingel.  
De gemeente voegde zelf een prachtig insectenhotel aan 
het plan toe. Bovendien werd serieus ingegaan op onze 
suggesties voor specifieke soorten. Mede hierdoor komen 
nu ook bottelroos, glansmispel, vuilboom en framboos in 
het plan voor. Al met al was dit een prettige samenwerking 
met de gemeente met een mooi resultaat.  
Het plan is inmiddels gedeeld met alle toekomstige buren 
van Moviera. Uitvoering van het plan zal naar verwachting 
plaatsvinden in het najaar 2020. Voor meer informatie, zie 
binnenkort op onze website.
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Ons leven staat op z’n kop. Thuis blijven is het credo tot nu 
toe en later ook. De afval containers worden verkleind tot 
30 liter. Dumpen waar mogelijk is voor een aantal mensen 
schijnbaar normaal geworden. Ik vond laatst etensresten bij 
de papiercontainer! Heb ik op geruimd, jawel. 

Kent u nog de spreuk van de ANWB: “Laat niet als dank 
voor ’t aangenaam verpoozen, Den eigenaar van ’t bosch, 
de schillen en de doozen”. Deze actie stamt al uit 1890. De 
affiches in de jaren 20 en 30 waren echt kunstwerken. Kijk 
maar eens op google. Ook toen al misdroeg zich de homo 
sapiens. Dus eigenlijk niets nieuws onder de zon. Ik ben nog 
van de tijd dat, wanneer je een snoepje met papiertje at op 
straat: papiertje in de zak van je jas doen en mee naar huis 
nemen.

Och ja, zullen de jongeren van nu zeggen, jij bent oud en 
wij zijn jong en doen wat wij willen. Echter er komt een tijd 
dat het ons zal opbreken, dit onverschillige gedrag.  
De natuur laat niet met zich sollen. Dumpen van  
ongewenst afval is ook zo’n dingetje, zie de foto.

Lieve groeten, 
Puk van de Petteflet  

In deze rare tijd van thuisblijven, maar af en toe wandeling 
mag, raad ik u aan om uw en onze heemtuin te bezoeken. 
Er zijn 2 ingangen; naast de Driemondplein flat en links van 
de Gaanderij. Er zijn bankjes waar u gebruik van kunt maken 
om te genieten van deze tuin. U zult zich misschien afvragen 
waarom ziet het grasveld er zo “wild” uit? Wij maaien  
sporadisch om de insecten gelegenheid te geven zich voort 
te planten en te schuilen. Neem nou de paardenbloem: bron 
van nectar voor onze bijen en andere belangrijke insecten.  
Zij zorgen voor bestuiving van vele planten. 

Een bijzondere vlinder hebben wij gespot in uw en onze tuin: 
door de aanwezigheid van onder meer de judaspenning vliegt 
het oranjetipje rond. Het mannetje heeft oranje tipjes op zijn 
vleugels. Trouwens onze bijen hebben het goed in uw en 
onze tuin. Zij hebben al heel veel honing geproduceerd.  
Onze imkers gaan deze honing slingeren en potjes vullen; 
puur biologische honing. Mocht u van deze pure honing  
willen genieten, laat het ons weten. Op woensdag middag 
van 13.00 tot 16.00 uur zijn wij in de tuin bezig. 

Gezien de droogte in april heeft de gemeente weer levend 
water gebracht voor onze vijver.

Groeten van het Heemtuin team, Mimi

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

Terwijl ik de groencontainer aan de straat zet, zie ik  
ineens iets wits in de straatgoot bewegen. Een muis. 
Voor de vrijheid gekozen, ontsnapt, of door iemand  
losgelaten die geen zin meer had in de huismuis, of 
dacht dat muizen je kunnen besmetten met het woord 
wat iedereen al maanden rond hoort zingen.

Rotterdamsingel namiddag en rond die tijd is er wat meer 
naar huis gaand werkverkeer. En vaak sneller rijden dan 
de toegestane 30 km/h. Dat wil ik even gezegd hebben. 
Ik zie dat de muis de weg wil oversteken maar elke keer 
gehinderd wordt omdat er weer een auto of fietser aan 
komt en de muis weer gauw naar de veilige goot trippelt. 
Het steekt z’n kopje speurend de lucht in om te voelen 
met zijn snorharen of de weg veilig is. Ik zie dat ze het 
blijft proberen en ik denk, doe dat nou niet. Ik zou het 
haast willen roepen maar bedenk dat het geen zin heeft. 
Dan ineens, waagt het muisje de oversteek. Tegelijk zie ik 

een grote Jumbo voorraad vrachtwagen naderen. Waar-
om gaat een muis juist met dit drukke uur de weg over? 
Verkeerde tijd, verkeerde plek. Dit wordt een platte muis, 
een bloedvlek. 
Je zal denken, maak je niet druk, het is maar een muis. En 
waarom voel ik mij zo betrokken bij juist deze muis. Om-
dat ze wit is? Een grijze muis in huis doen mij de haren 
overeind rijzen. Ik neem direct alle maatregelen om die 
muis te verjagen. Dan is de vrachtwagen voorbij. Een paar 
auto’s volgen langzaam. Ik zie de muis aan de andere kant 
van de straat zorgeloos haar weg vervolgen. Geeft een 
goed en blij gevoel.

( INGEZONDEN BERICHT VAN EEN WIJKBEWONER) 

MUIZENISSEN
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Waar kun je naartoe als je wilt sporten maar de sportschool 
dicht is of een abonnement te duur? Dan ga je toch buiten 
sporten? Dat kan in Elderveld op het terrein van de  
waterspeeltuin. Daar heeft de gemeente een klein  
calisthenics-park aangelegd waar jongeren dankbaar  
gebruik van maken (zie De Gelderlander van 17 mei 2020).

Calisthenics is een verzamelnaam voor oefeningen die je 
doet met behulp van je lichaamsgewicht en minimale 
attributen. Daar hoort ook een vocabulaire bij waar geen 
woord Frans in voorkomt: pull-ups, chin-ups, muscle-ups, 
push-ups, dips, squats en lunges. “Niets van aantrekken.  
Die leer je zo”, zegt Jeffrey Epskamp. 

In veel gemeenten is of was het calisthenicspark vanwege 
Corona gesloten. Gelukkig niet in Elderveld. Goed nieuws 
voor Epskamp, die zeker vijf keer per week in het park traint. 
Zon hoeft niet, als het maar niet net geregend heeft, want 
dan zijn de bars nat en missen je handen grip. “De vibe hier is 
goed. Iedereen helpt elkaar met dingetjes voordoen.  
Of met tips over hoe je blessures voorkomt en hoe je meer 
uit een oefening haalt.” 

“Ze verklaarden me voor gek vijf jaar geleden”, zegt  
Dennis Scherpen, eigenaar van Street Workout Nederland 
dat buitensportparken inricht. 
Zijn bedrijf richtte het calisthenicspark in op Papendal. 
Scherpen zag calisthenics in het buitenland opkomen, maar 
toen hij het wilde importeren naar Nederland, stuitte hij 
op kritiek. Sporttoestellen in een park, dat zou alleen maar 
hangjongeren lokken. 
Die zouden de boel net zo lang onderwerpen aan een  
hufter-proef totdat alles naar de ratsmodee was.  
“Maar dat gebeurde niet”, zegt Scherpen. “En door de  
coronacrisis komen er nu nog meer mensen op af.”

JONGEREN SPORTEN 
BUITEN BIJ DE 
WATERSPEELTUIN

In Park De Steenen Camer hebben hobby-imkers  
onlangs een achttal bijenkasten geplaatst. Ze staan  
onder een afdakje aan de rand van de boomgaard, direct 
naast de wandelroute die de pannenkoekenboerderij 
met het gemeenteveldje verbindt. 

Honingbijen zijn nuttige dieren. Ze zorgen immers voor 
de bestuiving van de appels en peren in de boomgaard. 
Minder aangenaam is dat zij hun kolonie agressief  
verdedigen. Ze voelen zich snel bedreigd en kunnen dan 
toevallige voorbijgangers steken. Met enige regelmaat zijn 
vanaf het gemeenteveld wild met hun armen zwaaiende 
wandaars te zien. Die proberen hiermee de bijen van zich 
af te houden. Dit is begrijpelijk maar niet verstandig. Het 
uit angst bewegen van de armen zorgt ervoor dat de bijen 

zich nog meer bedreigd voelen. Blijf daarom rustig; het 
verkleint de kans op een steek. En blijf uit de buurt van de 
bijenkasten. De imkers doen wat zij kunnen. Er stonden al 
langer waarschuwingsborden. En de kasten zijn onlangs 
aan de achterkant afgezet met rood-wit lint. Wandelaars 
moeten nu enkele tientallen meters omlopen, maar een 
kniesoor die daar op let.  
 
De een reageert anders op een bijensteek dan de ander. 
Meestal gaat de steek gepaard met een rode, jeukende 
zwelling op de plek waar de bij heeft gestoken. Vaak gaat 
deze irritatie snel over. Wanneer een bij in het gezicht, 
tong of hals heeft gestoken kan de reactie heviger zijn en 
kan een zwelling het ademhalen bemoeilijken. Raadpleeg 
in dit geval altijd een arts. Een klein deel van de bevolking 
reageert uitzonderlijk heftig op een bijensteek, doordat  
zij allergisch zijn voor het gif. Deze reactie kan alleen  
ontstaan wanneer de persoon al eens eerder in aanraking 
is geweest met het gif.  
Een allergische reactie  
kan in het meest  
ernstige geval tot een 
anafylactische shock 
leiden. Dit kan  
levensbedreigend zijn. 
Raadpleeg in dit  
geval altijd direct de 
hulpdiensten.

HONINGBIJEN IN PARK DE STEENEN CAMER
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Hollanderbroek 
De wandeling van zeven kilometer start bij de parkeerplaats 
aan de Langstraat, vlakbij vijverspecialist Aquavit. We volgen 
de paaltjes met de afbeelding van een boerderij. Over maai-
paden voert de route door kruidenrijke graslanden, door jong 
bos met abelen, wilgen en berken, en langs kwelsloten met 
natuurvriendelijke oevers.

Maaipad door het Hollanderbroek

Het Hollanderbroek is eigendom van waterleidings- 
bedrijf Vitens. Het dankt zijn naam aan Hollanders die  
in de twaalfde eeuw een systeem van zegen en pijpen 
(watergangen) aanlegden om het gebied te kunnen  
gebruiken als gras- en hooiland.  
 
Het informatiepaneel bij een bankje maakt melding van 
een populierenbos dat in 1967 is aangeplant als bruids-
schat. In deze streek was het gebruikelijk dat een vader bij 
de geboorte van zijn dochter een perceel bos aanplantte.  
Als de dochter later ging trouwen, werd het bos gekapt 
en de prijs die het bos opleverde was de bruidsschat. 
Even later wandelen we langs de overblijfselen van 
een door storm verwoest populierenbos. Zou dit nu de 
bruidsschat zijn, vragen wij ons wat minder romantisch 
af? En waarom zijn deze voor de Betuwe zo  
kenmerkende populieren niet teruggeplaatst?

Flikkersdries  
We doorkruisen waterwingebied de Flikkersdries.  
Op de uitgestrekte bloemrijke hooilanden onttrekt  
drinkwaterbedrijf Vitens met behulp van vijftien winputten 
grondwater aan de bodem. Het opgepompte kwelwater 
is afkomstig van de Veluwe en heeft een goede kwaliteit. 
Om vervuiling vanuit de omringende landbouw tegen te 
gaan, wordt het waterpeil met kleine stuwen kunstmatig 
hooggehouden. Er is dan ook weinig nodig om er  
drinkwater van te maken. Het water in de watergangen en 
plassen is kraakhelder. Vandaar de vele kleurrijke planten, 
zoals dotterbloem, gele lis, waterviolier en later in het jaar 
ongetwijfeld ook valeriaan, waterweegbree, kattenstaart 

en zwanenbloem. We zien of horen koekoek, kieviet,  
buizerd, zwaluwen, zwartkopje, kleine karekiet en  
uiteraard grauwe ganzen. Twee opgeschrikte hazen  
maken zich pijlsnel uit de voeten. 

Waterviolier in een kwelsloot

Homoet  
We verlaten de Flikkerdries en na een bruggetje lopen  
we over asfalt tussen de bloemloze turbograslanden  
naar het gehucht Homoet. Op de Homoetstraat staan we 
- gescheiden door prikkeldraad - oog in oog met  
pasgeboren lammetjes. Wat zijn ze schattig! 

Aan de linkerkant van de weg, na de brug over de  
Eldensche Zeeg, staan de twee oudste bewaard gebleven 
boerderijen van Homoet: de Grote Bouwkamp en Kleine 
Bouwkamp. De eerste is van het type ‘hallenboerderij’ en 
de tweede is een Betuwse ‘T-boerderij’. 

Zicht op Homoet vanuit het Oosten

Oostermeint 
Op de Homoetstraat slaan we bij het paaltje rechtsaf. 
Langs een sloot vol glanzig fonteinkruid bereiken we De 
Oostermeint, een rond 1982 aangeplant ruilverkavelings-
bos. Het is een schuilplaats voor haas, bunzing, vos en 
allerlei vogels en insecten. Dat is van belang nu er in het 
boerenland steeds minder voedsel, beschutting en  
onderdak voor hen te vinden is. Het bos was tot voor kort 

Bent u ook zo uitgekeken op telkens weer datzelfde ommetje door de wijk? En dat u iedere keer moet oppassen dat een 
ander of uzelf niet te dichtbij komt? Dan is een rustige wandeling op een kwartiertje fietsafstand van Elderveld wellicht een 
uitkomst. In deze bijdrage nemen wij u mee op een wandeling ten Zuiden van Driel. Daarbij doorkruisen we drie natuur- 
gebiedjes: Hollanderbroek, Oostermeint en Bremerton. Deze postzegels natuur in het omringende agrarisch-industriële 
landschap zijn rond 1980 aangelegd als compensatie voor het verlies aan natuurwaarde door de toenmalige ruilverkaveling. 

WANDELEN TIJDENS CORONA
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eigendom van Staatsbosbeheer, maar die heeft het  
onlangs verkocht aan een veehandelaar uit Elst…. 
Eind vorig jaar heeft Staatsbosbeheer een flink deel van 
het bos gekapt. De waardevolle bomen (o.a. abelen)  
werden verkocht aan een houtbedrijf en alles wat minder 
geld opleverde ging regelrecht naar de biomassacentrale.  
De rigoureuze houtkap leidde tot vernielde wandelpaden 
en desolate kapvlaktes. De achtergelaten boomstronken 
zijn inmiddels grotendeels overwoekerd door brandnetels. 
Die grijpen hun kans, mede dankzij de permanente be-

mesting door stikstof en  
ammoniak vanuit de 
lucht. Toch valt er in de 
Oostermeint nog  
genoeg te genieten.  
Een juweel is bijvoor-
beeld de ‘abelenlaan’ 
waar een aantal abelen 
mocht blijven staan.  
We hebben Staatsbos-
beheer gevraagd wie  
de wandelpaden gaat 
herstellen. “Dat is aan  
de nieuwe eigenaar”, 
aldus de voormalige 
beheerder Twan  
Teunissen. We wachten 
geduldig af…

De abelenlaan in de 
Oostermeint

Bremerton 
Vlak voordat we weer terug zijn bij de parkeerplaats, slaan 
we bij een paaltje met de afbeelding van een koe rechtsaf. 
Het struinpad voert ons langs de Eldensche Zeeg richting 
het ruilverkavelingsbos de Bremerton. Ook dit eilandje 
in de oceaan van industriële landbouw heeft Staatsbos-
beheer onlangs verkocht. Langs het pad groeit massaal 
Fluitenkruid en aan de waterrand zien we de reusachtige 
wortelstandige bladeren van Waterzuring. Aan de bosrand 
groeien sleedoorn, Gelderse roos en hondsroos.  
We genieten van de vlinders en libellen. Voldaan en  
goedgehumeurd lopen we de laatste honderden meters 
terug naar onze fietsen aan de Langstraat. 

Struinpad langs de Eldensche Zeeg richting Bremerton

Meer informatie 
De gemeente Overbetuwe heeft een brochure  
uitgegeven met een gedetailleerde beschrijving van de 
wandeling met veel achtergrondinformatie.  
Zie www.overbetuwegroennatuurlijk.nl/ 
2-wandelingen-hollanderbroek/

06 83 33 48 24
24 uur per dag bereikbaar

contact@stefanboddenberg.nl 
stefanboddenberg.nl

‘Een buitenlocatie bij een boerderij in plaats van de standaard aula 
in het crematorium, omdat je vader genoot van het boerenleven.’

Ik ben trotse inwoner van Elderveld en werkzaam voor de hele regio.
Heb je vragen? Mail, bel of app me gerust of plan een gratis voorgesprek in.

Mijn missie is dat het afscheid een ultiem 
portret wordt van wie jouw dierbare was.

Geen plakje cake, maar een stuk versge-
bakken appeltaart, omdat oma er zo van 

hield om dit voor jullie te bakken. Een bui-
tenlocatie bij een boerderij in plaats van de 
standaard aula in het crematorium, omdat 
je vader genoot van het boeren leven. Een 
sjoelbak in de koffieruimte, omdat je oom 
onverslaanbaar was in dat spel. De kinde-
ren met spelmateriaal op een bijzondere 

manier betrekken bij het afscheid.

Van verpleegkundige 
naar uitvaartbegeleider.

Voordat ik uitvaartbegeleider werd, werkte ik al 
jaren als verpleegkundige. Met veel passie zorgde 

ik voor mensen, vaak in de laatste levensfase. Als uit-
vaartbegeleider zorg ik ook ná het overlijden goed 

voor families en nabestaanden. Ik geef je de rust en 
de ruimte om op jouw manier afscheid te nemen.

 
De uitvaart laten verzorgen door je verzekeraar? 
Dacht het niet! Kies voor een uitvaart op maat en 

laat mij je helpen.

Ik ben Stefan Boddenberg. Als dertiger wil ik een vernieuwend geluid laten klinken in de uitvaartwereld.
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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 31 juli 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 

W.G.J. KOERNTJES

Horizontaal 
3. beroep; 6. best; 9. Russische rivier; 11. meisjesnaam; 12. psychisch letsel; 14. esdoorn; 16. oneer; 17. zanger; 19. hertje; 
20. rijstgerecht; 23. jongensnaam; 25. laaghartig; 26. fruit; 28. plaats in Noord-Holland; 29. jongensnaam;  
32. aanklaagster; 35. loflied; 37. vervoermiddel; 38. polder; 39. talrijk; 40. eiergerecht; 41. bez.vnw.; 42. Indiaas brood; 
43. deel van een effect; 44. bijwoord.

Verticaal 
1. categorie; 2. inwonend; 4. handelsterm; 5. gerieflijk; 6. stel; 7. jongensnaam; 8. huidaandoening; 10. groente;  
13. weerkunde; 15. verhaal; 18. eens; 21. Sint (afk.) 22. omverhalen; 24. rechtlijnig; 26. rivier in Duitsland; 27. f....therapeut; 
29. Frankrijk; 30. bijbelse naam; 31. verkering; 33. inwoonster Europees land; 34. energieleverancier;  
35. plaats in Overijssel; 36. insecteneter; 37. klank;

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

G B I P O D H O E R A

R E U T U O K E P D

O T R O F E E N A P P A

O T T O J E A N S O O T

T O T T E R L O C L

S A N T E D G A L B A K

G O B E H A O I

B A N I E R A D W E R G

T R I E R L A N D I

O H M S E R I E E I R E

S A U N A A G N O S T T

L R U I T E K O B E

O U W E L O O R D R R
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In Nederland worden per jaar ongeveer 150.000 personen 
door honden gebeten en nog meer honden worden door 
honden gebeten. Ook in Elderveld doen zich regelmatig  
bijtincidenten voor. Een informele meningspeiling onder  
hondenbezitters laat zien dat vrijwel iedereen op zijn minst 
twee à drie valse honden kent die al vaker hebben gebeten, 
soms met dodelijke afloop. Bezitters van vreedzame honden 
maken zich zorgen, voelen zich onveilig en proberen  
probleemhonden en hun eigenaars uit de weg te gaan.  
Helaas lukt dit vaak niet. Eigenaars blijken lang niet altijd  
voor rede vatbaar en ontkennen het gevaar dat er van hun 
hond uitgaat. In deze bijdrage eerst een verslag van een  
recent bijtincident en daarna wat politie en gemeente verder 
nog kunnen doen (ontleend aan het “Protocol gevaarlijke 
honden” van de Rijksoverheid. 
 

Verslag van een bijtincident  
(interview buurtbewoner d.d. 03-05-2020)
“Met mijn drie aangelijnde hondjes liep ik nietsvermoedend te 
wandelen in Elderhof. Opeens hoorde ik achter mij “Oh, Shit!” 
Ik schrok me een hoedje, keek over mijn schouder. In een flits 
zag ik een bakbeest van een hond aanstormen die zich in een 
mijn drie hondjes vastbeet. Ik herkende de hond meteen.  
Het was de kruising van een bordeaux dog met een rottweiler 
waar vrijwel iedere hondenbezitter in Elderhof bang voor is.  
Die had al vele honden toegetakeld. Mijn hondje lag van  
achteren helemaal open en bloedde hevig. Daarom eerst  
naar de dierenarts die een aantal hechtingen aanbracht en  
verschillende medicijnen voorschreef. 

Bij thuiskomst meteen de politie gebeld. Die gaf aan niets  
voor mij te kunnen betekenen en verwees mij door naar  
de gemeente! De medewerkster nam mijn melding  
allervriendelijkst in ontvangst, maar kon de hond en zijn  
eigenaar niet in het systeem vinden... Ra-ra-ra hoe kan dat? 
Het is toch de zoveelste melding of aangifte? En de eigenaar 
heeft toch een aanlijngebod? Dan zou deze risicohond toch 
bij politie en de gemeente bekend moeten zijn? Mijn hondje is 
gelukkig weer aan de beterende hand en ik ga nu proberen de 
kosten van de dierenarts op de eigenaar te verhalen…”
 

Wat zegt de wijkagent?
Wij hebben de wijkagent, de heer Tom Koekkoek, om een  
reactie gevraagd. Hij bevestigt dat de politie al vele malen bij de 
eigenaar op bezoek is geweest en dat hem een aanlijngebod is 
opgelegd (wat de man overigens zelf ontkent). Toch is de hond 
nog niet als “supergevaarlijk” aangemerkt. Inbeslagname  
is daarom nog niet aan de orde. De wijkagent roept honden- 
bezitters op om nieuwe bijtincidenten direct bij hem te  
melden. Bovendien wil hij graag filmpjes ontvangen als  
bewijs dat de hond nog steeds losloopt. Tom Koekkoek is  
telefonisch te bereiken via 0900-8844. U kunt uw melding, 
aangifte of videobewijs ook aan hem doorgeven via een  
contactformulier; zie daartoe  
www.politie.nl/mijn-buurt/wijkagenten/02/tom-koekkoek.html
 
Wat kunnen hondenbezitters, politie en gemeente doen? 
Hondeneigenaren zijn verplicht om hun hond veilig te houden 
in de openbare ruimte. Het is aan de overheid om actie te  
ondernemen en de veiligheid te waarborgen. Ook als het 
slachtoffer ‘slechts’ een hond is, kan de eigenaar hiervan  
aangifte doen. Een persoon die aangifte wil doen heeft het 
recht daartoe en de politie is wettelijk verplicht een aangifte  
op te nemen. Bij een eerste (licht) bijtincident, neemt de  
hondenbrigade of dierenpolitie contact op met de eigenaar  
van de bijtende hond. De eigenaar krijgt een waarschuwing  
en wordt gevraagd hulp te zoeken bij een dierenarts, honden-
gedragstherapeut of hondenschool. Bij een tweede (licht)  
incident laat de gemeente de eigenaar weten dat zij de hond 
een aanlijngebod en/of een muilkorfgebod wil opleggen.  
De eigenaar kan dan een gedragstest laten uitvoeren.  
Daarbij kijkt men hoe de hond reageert op een aantal prikkels 
uit het dagelijks leven. Blijkt de hond gevaarlijk, dient de hond 
kort aangelijnd en soms ook gemuilkorfd te worden. Heeft 
de eigenaar daar lak aan, kan de gemeente bestuursrechtelijk 
handhaven. Als handhaving niet helpt, neemt de gemeente de 
hond in beslag en laat een risicoanalyse uitvoeren (bijvoorbeeld 
door de Universiteit Utrecht). De risicoanalyse leidt tot een  
advies: teruggave, herplaatsing of euthanasie. 
Veel gemeenten hebben een uitgewerkt “Protocol gevaarlijke 
honden” aan hun Algemene Politie Verordening (APV)  
toegevoegd. Dat schept duidelijkheid over wat burgers, politie 
en gemeente moeten doen om mens en dier te beschermen 
tegen gevaarlijke honden. Voor zover ons bekend heeft de  
gemeente Arnhem zo’n protocol nog niet…

BIJTINCIDENTEN IN ELDERVELD
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ZAKKENROLSTERS ACTIEF IN ELDERVELD

Op 12 mei jl. besteedde het televisieprogramma  
“Opsporing Verzocht” aandacht aan drie zakkenrolsters 
die vorig jaar toesloegen in Elderveld. Twee van de  
gezochte vrouwen (zie beide foto’s) werden op 12  
oktober 2019 gefilmd in en rond het Jumbo-filiaal aan 
het Elderveldplein. Ze keken daar bij de kassa de  
pincode van een 90-jarige dame af. Buiten achtervolg-
den ze het slachtoffer in de richting van haar woning.

Ergens onderweg moeten ze haar portemonnee hebben 
buitgemaakt, want zo’n vijftien minuten later haalde  
het tweetal met de bankpas van het slachtoffer grote  
bedragen van haar rekening. Later die middag rekenden 
ze met de gestolen pas een flink bedrag af bij Game  
Mania in Nijmegen.

Op 13 november verschenen de twee vrouwelijke  
verdachten in beeld toen ze in Olst geld opnamen, met 
de bankpas van een 80-jarig slachtoffer uit Deventer.  
Met die pas betaalden ze ook treinkaartjes naar Zwolle, 
waar ze bijna duizend euro uitgaven – van mevrouws  
rekening – bij een filiaal van Game Mania.

Opnieuw aan het Elderveldplein in Arnhem werkten op  
12 december drie daders samen in het Zeeman-filiaal. 
Terwijl twee van hen het slachtoffer het zicht belemmer-
den, griste de derde de portemonnee van een 83-jarige 
dame uit het mandje van haar rollator. Even later werd met 
de bankpas van het slachtoffer een aanzienlijk bedrag ge-
pind bij een geldautomaat aan de Kronenburgpromenade.

Op 20 mei jl. stond de oproep met het videobewijs niet 
meer op de website van Opsporing Verzocht. Hieruit  
valt op te maken dat de politie inmiddels voldoende  
informatie heeft over de vermoedelijke daders. Of de zaak 
hiermee volledig is opgelost, weten we helaas nog niet. 

De politie heeft een persoon aangehouden die wordt 
verdacht van betrokkenheid bij twee branden in  
Elderveld. Bij een van de branden ging een schuur  
in vlammen op. 

De afgebrande schuur 
in de brandgang aan het 
Boskoopplantsoen

De eerste brand werd 
dinsdag om 23.20 uur 
ontdekt bij de brandgang 
aan het Boskoopplant-
soen. Bewoner Willem 
de Ridder en zijn vrouw 
roken binnenshuis een 
brandlucht, maar konden 
daar in eerste instantie 
niet de oorzaak van  
vinden. Dat lukte pas 
toen buren aanbelden 
en hen op de brandende 
schuur wezen. 

De Ridder en diverse buurtbewoners zijn zelf gaan  
blussen en belden direct het alarmnummer 112.  
Toen de brandweer aankwam, sloegen de vlammen 
al metershoog uit de schuur. De brandweerlieden en 
buurtbewoners, waaronder Toon Hensens, wisten samen 
overslag naar de woning van De Ridder te voorkomen. 
,,We hielden de gevel van het huis nat om te voorkomen 
dat de vlammen onder het dak zouden slaan. We hebben 
mazzel gehad dat dit niet is gebeurd. 

Anders was het veel erger afgelopen”, aldus Hensens. 
Vermoedelijk is de brand begonnen bij de afvalcontainer. 
Van de schuur is ondanks de bluspogingen weinig  
meer over. 

De tweede brand vond plaats in de brandgang achter  
een woning aan de nabijgelegen Leerdamstraat.  
Een bewoner wist daar met zijn tuinslang het vuur te 
blussen. Daarmee is grote schade voorkomen.  
Twee kliko’s en een houten tuinbankje gingen verloren. 
Kort na de tweede brand hielden agenten in de buurt een 
minderjarige Arnhemmer aan. De politie onderzoekt of  
hij behalve voor de twee incidenten in Elderveld ook  
verantwoordelijk is voor andere branden. 

Mogelijk dat dezelfde dader een paar blokjes verder  
liep en in een gangpad achter de huizen van het  
Achthuizenplantsoen een afvalcontainer in brand stak. 
Ook een tuinbank ging in vlammen op. ,,Ik keek rond een 
uur of twaalf uit het achterraam en zag in een reflectie 
vlammen. Ik heb mijn broer erbij gehaald en samen  
hebben we met een tuinslang de brandjes geblust”,  
vertelt Luka Leenart.

Buurt is het zat 
De buurt is de vele branden van de afgelopen periode 
meer dan zat. Arnhem telde de laatste maanden tientallen 
autobranden. ,,Het is voor de gasten die dat doen te  
hopen dat ze niet de verkeerde tegenkomen. Dan kon het 
wel eens slecht voor ze aflopen. Er zit door al die branden 
een hoop spanning bij de mensen”, zegt Hensen.

(ONTLEEND AAN DE GELDERLANDER VAN 20 MEI JL.) 

AANHOUDING NA TWEE BRANDEN IN ELDERVELD
ALERTE BUURTBEWONERS VOORKOMEN OVERSLAG NAAR WONING
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Wie is Henk de Hoop?
Henk de Hoop komt uit Utrecht, geboren in 1939. Henk:  
“Ik begon als melkboer en ging van huis tot huis met een 
motorbakfiets. Die kon niet harder dan zestien kilometer  
per uur. Daarna kreeg ik een zogenoemde elektrische hond, 
een kleine gesloten Pick-up op drie wielen. In 1976  
verhuisde Henk naar Elderveld, een stap die hij nooit  
betreurd heeft. Daar runde hij een SRV-wagen, een rijdende 
mini-supermarkt waar hij de deuren mee langs ging. In 1994 
werd hij geveld door een mysterieus virus. Henk vertelt:  
“Ik lag vijf weken in het ziekenhuis en moest daarna zeven 
weken revalideren. Mijn linkerbeen was verlamd en ik moest 
weer helemaal opnieuw leren lopen”. Het kwam niet meer 
goed en met 55 jaar werd hij 100% afgekeurd.  
Henk zegt daarover: “Ik kon en mocht niet meer tillen.  
En dat is natuurlijk lastig als je een SRV-wagen hebt.  
Opeens was ik aangewezen op een uitkering. Maar door 
mijn vrijwilligerswerk heb ik gelukkig nooit het gevoel  
gehad dat ik mijn hand moest ophouden”. 

En toen kreeg je een telefoontje? 
In de ochtend van 24 april kreeg Henk totaal onverwachts 
een telefoontje van burgemeester Ahmed Marcouch. Henk: 
“De burgemeester had zich zeer goed voorbereid en het 
was een fijn gesprek. Hij feliciteerde mij uitbundig en  
vertelde me dat ik de onderscheiding uitgereikt zou krijgen 
zodra de coronacrisis voorbij was”. 

Hoe verliep de dag van het telefoontje? 
Henk geeft aan dat het die dag een gekkenhuis was:  
“Na het telefoontje van de burgemeester werd ik overstelpt 
met felicitaties. En ik kreeg vele kaartjes en maar liefst zes 
bossen bloemen. We hebben het eerst thuis gevierd via 
Zoom en daarna in Huissen nog eens overgedaan.  

Een hoogtepunt was de video die ik kreeg van het  
Asielzoekerscentrum Elderhoeve. Met hele lieve bijdragen 
van de directie, mede-docenten en leerlingen die ik in de 
loop der jaren heb lesgegeven.  

Waar heeft Henk zijn onderscheiding aan te danken? 
We hebben geprobeerd een overzicht te maken van het 
vrijwilligerswerk dat Henk sinds zijn afkeuring gedaan  
heeft. En dat is niet weinig! Hieronder zetten we een  
aantal activiteiten op een rij, zonder de illusie te hebben 
volledig te zijn. 
•  Al sinds 1994 doet Henk vrijwilligerswerk voor asielzoekers. 

Eerst bij het asielzoekerscentrum (AZC) in Arnhem-Zuid 
en tegenwoordig bij AZC Elderhoeve. Hier geeft hij nog 
steeds taallessen aan mensen van allerlei nationaliteiten 
die de Nederlandse taal niet machtig zijn. Ook gaf hij les 
aan het ROC Rijn IJssel. Henk: “Deze cursisten kunnen 
al een beetje Nederlands wat het lesgeven makkelijker 
maakt”. Ook heeft hij lesgegeven aan Turkse vrouwen.

•  Ook aan een dove man uit Sri Lanka heeft hij lesgegeven. 
Henk: “Om met hem te communiceren heb ik twee  
cursussen gebarentaal gedaan. Maar nog steeds heb  
ik daar moeite mee”. Ter plekke beeldt Henk in gebaren-
taal het woord coronavirus uit. Wij van de redactie  
constateren dat het hem goed afgaat. De dove man en 
zijn gezin zijn nu een onderdeel van zijn gezin.

•  Bij de Daklozenopvang De Duif in Arnhem werkte Henk 
samen met Tonnie van den Herik,  ook wel de ‘moeder 
van de daklozen’ genoemd. Net als Henk mocht ook  
zij op 24 april een telefoontje van onze burgemeester 
ontvangen. 

•  Vijfentwintig jaar was Henk lid van de zangvereniging 
Elster mannenkoor. Hij droeg bij aan vele concerten.  
Dit koor trad ook op in onze eigen Gaanderij.  

•  Vele jaren verleende Henk hand-en-spandiensten  
voor de Nijmeegse Vierdaagse. Henk zegt daarover: “We 
deden alles wat gesleept moest worden, zoals tafels en 
stoelen neerzetten voor de mensen van radio en televisie. 
We waren er vanaf vijf à zes uur in de ochtend en  
werkten door tot vijf uur in de middag. Maar gelukkig was 
het gezellig en was er niet de hele tijd wat te doen.  
Het grote voordeel van vrijwilligerswerk is dat je vooral 
doet wat je leuk vindt”. 

•  Drie jaar was Henk coördinator van de collectes voor het 
Reumafonds en tien jaar lang ging hij met de collectebus 
van deur tot deur. Henk: “Ik liep dezelfde straten die ik 
eerder met de SRV-bus bezocht. Iedereen kende mij, en 
dat maakte mensen vrijgeviger”. 

Aan het einde van het 
interview overhandigt 
oud-voorzitter Frans 
Kleijn een bloemetje  
(uiteraard met inacht- 
neming van de  
1.5 meter regel). 

Het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd om  
Eldervelder Henk de Hoop te benoemen tot Lid in de 
Orde van Oranje-Nassau. Hij is een van de negentien 
Arnhemmers die op 24 april jl. werden verrast met een 
telefoontje van burgemeester Ahmed Marcouch.  
De bijbehorende onderscheiding krijgt hij als de  
coronacrisis voorbij is. Deze heugelijke gebeurtenis  
was voor Elderveld Nieuws aanleiding voor een  
interview met de trotse gelukkige. 

KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING VOOR
ELDERVELDER HENK DE HOOP
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U I T  ‘ T  W I J K P L A T F O R M

BERICHT VAN DAGELIJKS 
BESTUUR

EEN STUKJE GESCHIEDENIS 
HEEMTUIN ELDERVELD

JUBILEUMJAAR  
WIJKPLATFORM

HALLOWEEN 
GRIEZELTOCHT

Het Wijkplatform Elderveld probeert in tijden als deze  
digitaal zoveel mogelijk op te pakken m.b.t. initiatieven 
voor onze wijk. Alle ontwikkelingen worden bekend  
gemaakt op de wijkwebsite Elderveld.nl 

Sinds 1978 bestond de Stichting Woonbelangen Elderveld, 
deze stichting werd in 2012 opgeheven. Het overgebleven 
budget moest ten goede komen van de wijkbewoners.  
Na rijp beraad kwam men tot de conclusie dat de  
verwaarloosde tuin bij de Gaanderij (SWOA) een flinke  
opknapbeurt nodig had. Daarbij kwam de Heemtuin  
Elderveld in beeld. Dolf van der Burgh werd coördinator  
van het project. Dolf werd hierbij betrokken vanuit zijn  
lidmaatschap van de werkgroep Groen & Milieu van het 
Wijkplatform Elderveld.  De landschaparchitect van de  
Gemeente Arnhem ging aan de slag. In april 2012 werd de 
verwaarloosde tuin op de schop genomen, toen deze klaar 
was werd met tig aantal vrijwilligers begonnen.  
Er waren vele helpende handjes, echter daar bleven helaas 
twee handen vol aan vrijwilligers van over. 

Mimi Turk is een van de vrijwilligers van de Heemtuin  
groep. Zij heeft in 2016 het stokje van Dolf overgenomen 
samen met Ria Brugman. De Heemtuin is in de jaren steeds 
uitgebreid met nieuwe punten, bijvoorbeeld insectenhotel, 
demo-veldjes met oude graansoorten, et cetera. 

Mimi bij het insectenhotel in de Heemtuin (foto gemaakt 
rond augustus 2016)

“Alles wat groeit en bloeit, ons altijd weer boeit”….  
Dat is het credo van de groep vrijwilligers. 

De vrijwilligers laten zoveel mogelijk de natuur zijn gang 
gaan, zodat de bijen zich happy voelen en alle andere  
insecten ook. Af en toe sturen wij een beetje bij. 

De vrijwilligers van Heemtuin Elderveld werken iedere 
woensdagmiddag, weer of geen weer, met enthousiaste 
mensen in uw en onze tuin sinds 2012.

In de vorige wijkkranten zijn al diverse onderwerpen van het 
Wijkplatform / Werkgroepen aan de orde geweest. Zo stond  
in de wijkkrant van januari al een stuk over de werkgroep  
Verkeer en wat deze werkgroep (en varianten) voor de wijk 
heeft gedaan in 25 jaar. Vorige wijkkrant kon u lezen over  
Elderveld Actief en Straat in Actie. In deze wijkkrant gaan we  
het hebben over: de ontwikkeling van de Heemtuin (achter  
de Gaanderij aan de Driemondplein) en een van de acties  
van de werkgroep Groen & Milieu.

Maar we gaan niet stil zitten tot 2021…. Wat zijn we dan wel 
van plan dit jaar? We gaan onze pijlen nu richten op een mooie 
Halloween Griezeltocht op zaterdag 31 oktober 2020 in onze 
eigen wijk Elderveld. We starten al op tijd met de voorbereidin-
gen, dus lijkt het je wel leuk om mee te helpen? Stuur dan even 
een mailtje naar elderveldopen@gmail.com

Uiteraard is de Halloween Griezeltocht onder voorbehoud van 
de ontwikkelingen rondom het coronavirus. Maar we hopen 
natuurlijk dat de Halloween Griezeltocht door mag gaan en dat 
het een succes gaat worden. 

Moeder heeft kids geschminkt voor de Griezeltocht 2019
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U I T  ‘ T  W I J K P L A T F O R M

WIJKFEEST ELDERVELD 
OPEN 2020

Het Wijkfeest Elderveld Open in september 2020 is  
geannuleerd. De werkgroep Elderveld Open van het  
Wijkplatform Elderveld heeft dit besluit moeten  
nemen naar aanleiding van de ontwikkelingen rondom 
het coronavirus. 

U moet weten dat deze beslissing ons zwaar viel.  
Maar uw en onze gezondheid is belangrijker! We hadden 
dit jaar “groots” willen aanpakken, gezien het 25 jaar  
jubileum van het Wijkplatform.  
Maar nu gaan onze plannen mee voor volgend jaar. 

Zodra er iets bekend gemaakt kan worden over Wijkfeest 
Elderveld Open 2021 wordt dit uiteraard bekend gemaakt 
in wijkkrant, wijkwebsite Elderveld.nl of op onze eigen site 
Elderveldopen.nl 

WERKGROEP GROEN & 
MILIEU

Deze werkgroep is, naast de werkgroep Verkeer, een van de 
eerste werkgroepen van het Wijkplatform Elderveld. Groen 
& Milieu heeft zichzelf als werkgroep ten doel gesteld om 
de belangen van de openbare ruimte te behartigen in onze 
wijk, met name gericht op natuur en groen. Dit betekent 
in de praktijk dat ze onder andere het onderhoud van het 
groen in de wijk goed volgen. Denk dan aan het kap- en 
maaibeleid van de Gemeente Arnhem of waterschap. 

Maar ook andere  
initiatieven behoren tot het 
werk van deze werkgroep. 
Bijvoorbeeld de plastic afval 
weddenschappen met de 
Gemeente Arnhem. 

 
 
 

Maaipad tussen Drielsedijk  
en Kolk van Schouten

WEDDENSCHAP 
AFVALSCHEIDING

In 2008 startte de werkgroep Groen & Milieu de weddenschap 
afvalscheiding met wethouder Cees Jansen van de Gemeente 
Arnhem. Daarbij werd afgesproken dat de werkgroep met  
de wijkbewoners wilde werken aan het verhogen van de  
hoeveelheid apart ingezameld papier, glas en kunststof.  
Om de weddenschap te behalen heeft de werkgroep in  
2008-2009 zich ingezet om de wijkbewoners via o.a.  
intentieverklaringen, wijkkranten en manifestaties op het  
winkelcentrum benaderd om meer te doen aan afvalscheiding.  
Voor het kunststof scheiden heeft de werkgroep op dat  
moment zeker wel een sterke stijging gezien, helaas was dit 
alleen toch nog net te weinig. Men kwam helaas 20% te kort 
volgens de afspraken van de weddenschap. 

Voor het papier en glas waren er ook afspraken gemaakt  
binnen de weddenschap. Het was weliswaar ongeveer 10% 
meer ingezameld op jaarbasis ten opzichte van het jaar  
daarvoor, maar dat was niet genoeg om de doelen te realiseren. 

Gelukkig voor de werkgroep Groen & Milieu was het niet een 
“alles of niets” weddenschap. Wanneer het afgesproken doel 
niet behaald zou worden, zou de wijk wel een beloning krijgen 
die gebaseerd is op de kosten die de Gemeente Arnhem zou 
besparen aan afvalverbranding. 

Berg plastic afval zakken verzameld tijdens 
een afvalmanifestatie in 2009

Het uiteindelijke resultaat van deze weddenschap in 
2008/2009: 
      Eindresultaat  Doel 
Papier    109%     120% 
Glas     108%     115% 
Kunststof   179%     200%

Een ander initiatief vanuit de werkgroep was de realisatie van  
de Heemtuin in onze wijk.
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Tijdens een vergadering van de 
contactpersonen van de  
Buurtpreventie-Elderhof-Zuid  
(Medemblik-, Katwoude- en  
Aalsmeerhof) op 4 maart vorig 
jaar is gesproken over de  
mogelijke aanschaf van een  
Automatische Externe  
Defibrillator, kortweg AED, voor 
deze drie hoven. Een AED is 
een draagbaar apparaat dat het 
hartritme weer kan herstellen  
bij een hartstilstand.  
Dit gebeurt door het geven van 
een elektrische schok. Hier  
kunnen levens, misschien zelfs úw 
leven,  mee gered worden.

Besloten werd eerst informatie te verzamelen.  
Op 28 oktober 2019 kwam tijdens een vergadering 
over samenwerking van alle Buurtpreventie-groepen 
uit Elderveld wederom deze vraag naar voren.  
Hier bleek al direct hoe nuttig samenwerking tussen 
de buurtpreventiegroepen kan zijn. De buurtpreventie-
groep van de Alblasserdamstraat/Barendrechtstraat had 
ervaring met het proces hoe ’n groep bewoners tot  
gezamenlijke aanschaf van een AED kan overgaan. 

Hoe dan?  
En wel door het betrokken gebied in een omtrek van 
250 meter in kaart te brengen, het vormen van een 
klein groepje betrokkenen die de kar gaan trekken,  
informatie verzamelen via de Hartstichting en Buurt 
AED en berichtgeving over de actie om geld in te  
zamelen aan betrokken bewoners te verstrekken.  
Dit plan werd dan ook door de Buurtpreventiegroep 
Elderhof-Zuid overgenomen en startte een poging  
tot aanschaf van een BuurtAED.

Uiteindelijk is er eind oktober aan alle 240 bewoners 
van de drie hoven een enquête gestuurd. Er kwamen 
72 reacties!!!  Een enthousiast groepje van tien mensen 
kwam half december weer bijeen. Zij besloten de  
aanschaf van een AED middels een flyer opnieuw onder 
de aandacht van alle bewoners te brengen. brengen. 

Kortom, vanaf 10 februari jl. werden de flyers met  
antwoordstrook door de contactpersonen persoonlijk 
aan de buurtbewoners uitgereikt en toegelicht.  
De bewoners konden de antwoordstrook op het  
moment van uitreiken al invullen en meegeven of  
werd later opgehaald. Voor de aanschaf, plaatsing,  
verzekering en onderhoud voor de komende vier jaar  
is een bijdrage van € 10 per adres gevraagd. 

Snelle reacties.. 
En wat schetst ieders verbazing?  
Binnen twee weken, dus net vóór de Corona-crisis, 
waren alle antwoordstroken binnen. Maar liefst 97% 
van de bewoners reageerden positief op het collectief 
aanschaffen van een AED. Maar het bleef niet alleen bij 
woorden. De toegezegde bijdragen werden spontaan 
overgemaakt waardoor het AED-actiecomité tot  
aanschaf en plaatsing kon overgaan. Natuurlijk gaat de 
meeste dank in eerste instantie uit naar alle bewoners 
die zo spontaan reageerden. Dank u wel! Maar ook aan 
alle vrijwilligers die zich met deze ‘bliksemactie’ hebben 
beziggehouden. Top zou ik zo zeggen!

Hij hangt…

De AED is inmiddels geïnstalleerd op de Katwoudehof 
61 en is gebruiksklaar. 

Katwoudehof 61 – geplaatste AED

Als iemand 112 belt met het vermoeden van een  
hartstilstand, dan roept HartslagNu automatisch  
burgerhulpverleners in de buurt van het slachtoffer op. 
Zij krijgen dan de opdracht om te gaan reanimeren of 
om een AED op te halen. Zo krijgt het slachtoffer snel 
de juiste hulp terwijl de ambulance onderweg is.

Inmiddels hebben zich al twaalf bewoners aangemeld 
voor een reanimatiecursus inclusief AED-gebruik.  
Nadat deze twaalf personen de cursus hebben  
afgemaakt, beschikken wij dus op de Aalsmeerhof,  
Katwoudehof en Medemblikhof over vijftien  
burgerhulpverleners (drie personen zijn al  
gekwalificeerd). Mede afhankelijk van de subsidie  
die wordt verstrekt door het wijkplatform zal er van  
de cursisten geen of slechts een kleine bijdrage  
worden gevraagd.

Op alle Buurtpreventieborden in de buurt is nu ook 
toegevoegd: AED Katwoudehof 61. 
Bij de hoofdingang van elk hof heeft de Gemeente ook 
een apart bord geplaatst met dezelfde mededeling.

Buurtpreventie Elderhof-Zuid 
Het AED actiecomité

BLIKSEMACTIE VOOR EEN AED…
GEWELDIGE RESPONSE VAN BEWONERS…
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B E R I C H T E N  V A N  D E  B T V

GIDS ‘VERBONDEN IN ELDERVELD’ BINNENKORT OP DE DEURMAT

IJSHEILIGENMARKT 2020 EN  
WEKELIJKSE PLANTJESVERKOOP 

ROMEINSE ACTIVITEITEN
OOGSTMARKT AFGELAST I.V.M. COVID-19

ROMEINSE TUIN IN 2020VACATURE BLOESEMFIETSTOCHT!

RESTAURATIE DE SCHUUR

INTERNE VERBOUWING DE SCHUUR

Aangezien evenementen in verband met Covid-19 niet 
zijn toegestaan kon onze jaarlijkse IJsheiligenmarkt op  
9 mei jl. helaas niet doorgaan. Geen kramen, geen  
kinderactiviteiten, geen warme hapjes en ook geen  
perkbloemenplantjes. Als alternatief kon men vooraf 
groente- en/of kruidenplantjes bestellen en op  
afspraak ophalen. Dat was voor ons heel veel werk,  
maar het is gelukt. 
De wekelijkse verkoop van plantjes, zaden, bonen,  
meststoffen etc. In de BTV-winkel kan wel iedere zaterdag- 
ochtend van 10.00 tot 12.00 uur doorgaan. Hierbij heeft 
de BTV diverse maatregelen getroffen, zodat de bezoekers 
van de BTV-winkel via een aangegeven route en op  
veilige afstand van elkaar (1,5 meter) hun inkopen kunnen 
doen. De bezoekers wordt wel gevraagd alleen te komen 
en direct na betaling van de aankopen het terrein te  
verlaten. Voor het actuele plantjesaanbod zie website: 
www.btv-elderveld.nl.

Door Covid-19 zijn nu ook de Romeinse middag (28 juni) 
en de Romeinse markt (23/8) afgelast. Of zondag 11 oktober 
de Dag van de Arnhemse Geschiedenis nog doorgaat, is 
even afwachten. Misschien houden we dan alsnog onze 
Romeinse markt met kinderactiviteiten en rondleidingen.

Tot 1 september 2020 mogen we geen grote  
evenementen organiseren, waarbij samenscholingen  
van grote groepen plaatsvinden. Onze geplande  
oogstmarkt, elk jaar een groot succes, op zondag  
23 augustus kan dus ook niet doorgaan. Uitstel is zeer 
onzeker en moeilijk, dan wordt het dus 2021. We vinden 
het verschrikkelijk jammer maar het is even niet anders.

Ondanks de Covid-19 wordt onze Romeinse tuin netjes 
onderhouden. Helaas kunnen we voorlopig geen  
rondleidingen houden maar buurtbewoners kunnen  
tijdens hun “blokje om” wel genieten van alle pracht.  
Speciaal voor de bijen maar ook voor onze bezoekers 
hebben we veel planten in bloei laten schieten. Prei,  
karwij, bietjes, rammenas en kool geven hele mooie  
kleureffecten. Er zijn hier ook veel foto’s van gemaakt.

De BTV is op zoek naar iemand die graag fietst, goed 
bekend is in de Betuwe en het leuk vindt om verrassende 
fietsroutes samen te stellen. Handigheid met de  
computer en enige kennis van de verkeersregels is een 
pre. Bent u die vrijwilliger. Wacht dan niet tot volgend  
jaar, maar meld u zich nu alvast aan via de mail  
evenementen@btv-elderveld.nl .

De gids Verbonden in Elderveld bevat een overzicht van alle sociale 
initiatieven en projecten waar je als bewoner een beroep op kunt 
doen of aan kunt deelnemen. En je leest verhalen over de mensen 
erachter. Het Team Leefomgeving Elderveld/Schuytgraaf heeft de 
gids gemaakt voordat Corona uitbrak. Dit betekent dat veel acti-
viteiten momenteel niet of beperkt plaatsvinden. Toch vinden wij 
het belangrijk om te laten zien welke initiatieven er in de wijk zijn 

en bieden wij wijkbewoners graag de gids aan, die huis aan huis 
verspreid wordt. Als gemeente vinden wij het namelijk belangrijk dat 
bewoners zelf initiatief nemen in de wijk en we proberen dat waar 
mogelijk te ondersteunen, met advies of budget. Wij hopen dat de 
gids Verbonden in Elderveld (ook in Coronatijd) goed van pas komt! 
Het Team Leefomgeving Elderveld/Schuytgraaf bestaat uit Carla 
Butzelaar, Silvia Groosman, Ernie Hoffmeister en Machiel Driessen.

De restauratiewerk-
zaamheden aan ons 
Rijksmonument  
De Schuur zijn  
inmiddels geheel  
afgerond. In overleg 
met monumenten- 
zorg Arnhem wordt  
de directe omgeving 
van de Schuur nog 
verder verfraaid. Dan hebben we het o.a. over de  
buitenverlichting en de groenvoorziening, deze gaan we 
nog meer in overeenstemming brengen met alle vier de 
historische panden van het boerderijcomplex.

In de zaal van onze Schuur hebben we de houten achter- 
wand geheel vervangen. Het was een gigantische klus. 
Daar hadden wij, doordat er i.v.m. Covid-19-maatregelen 
geen activiteiten in de Schuur mochten plaatsvinden, nu 
mooi ruim de tijd voor. Voor de afwerking hebben wij niet 
gekozen voor planken, ook niet voor behang of verf,  
maar voor een witte wand met een prachtige houtskool- 
tekening. Later dit jaar mogen jullie komen kijken. 
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EUROPEES PARLEMENT: KATTEN VERPLICHT REGISTREREN EN CHIPPEN

In Nederland mogen verwilderde katten in sommige  
provincies worden afgeschoten. Dat gebeurt bijvoorbeeld 
als ze nesten van zeldzame weidevogels vernielen en  
de dieren vervolgens opeten. Soms proberen  
natuurbeschermers zwerfkatten te vangen en te  
steriliseren of castreren, om ze vervolgens weer uit te  
zetten in het buiten- of natuurgebied. Maar dat is  
arbeidsintensief en dus kostbaar. Een meerderheid van het 
Europees Parlement wil geen afschot meer van katten.  
Er is namelijk een diervriendelijk alternatief: chippen.  
Naast honden, moeten nu ook alle katten verplicht gechipt 
en geregistreerd worden, zo besloot het Europees  
Parlement. “De chipplicht voor katten is belangrijk om 
het aantal straatkatten op een diervriendelijke manier te 
verminderen. Elk jaar belanden er in Nederland zo’n 35 
duizend katten op straat en vervolgens in dierenasiels; de 

meeste van hen kunnen niet herenigd worden met hun 
eigenaren. Een chipplicht helpt de eigenaren terug te  
vinden en ontmoedigt het achterlaten van huisdieren,”  
zegt Europarlementariër Anja Hazekamp. 
 
“In veel Europese landen zetten overheden wrede  
methodes in tegen zwerfdieren. Ook in Nederland worden 
er nog steeds katten afgeschoten. Het Europees Parlement 
heeft zich duidelijk  
uitgesproken voor een 
humane omgang met  
zwerfdieren, zonder  
afschot of andere  
vormen van doding.  
Een belangrijk signaal,” 
aldus Anja Hazekamp.

AFVALSCHEIDINGSWIJZER VINDT
MET GEMAK DE JUISTE BAK
 
Het scheiden van afval is vaak lastig. Wat hoort in welke 
afvalbak? Mogen kattenbakkorrels en lucifers in de  
groenbak? Waar laat je een yoghurtpak, pizzadoos,  
videoband of spaarlamp? En waarheen met bijvoorbeeld 
chips zakken of de vleesverpakking?

De afvalscheidingswijzer helpt 
Ga op uw pc of tablet naar www.afvalscheidingswijzer.nl 
en voer het product van uw keuze in. Type bijvoorbeeld 
“vleesverpakking” in. U krijgt dan te zien dat dit in de bak 
voor plastic- en metalen verpakkingen en drinkpakken 
hoort. Het schaaltje met piepschuim waar het vlees in  
verpakt is, hoort echter bij het restafval.  
De Afvalscheidingswijzer is ook als app voor Android  
en Apple beschikbaar.

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.
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Wethouder Energie & Klimaat  
Cathelijne Bouwkamp: “In Arnhem 
zijn we volop bezig met het  
verkennen van mogelijkheden om 
onze energievoorziening te  
verduurzamen. Voor 2030 willen we 
zesenhalf duizend woningen  
aardgasvrij maken. Uitgangspunt 
daarbij is steeds dat het betaalbaar, 
eerlijk en duurzaam is. Dat geldt  
ook voor dit project waarbij we  
Arnhemmers niet verplichten om  
mee te doen en we het uitgangspunt 
hanteren dat de woonlasten van 
mensen niet mogen stijgen.” 

Duurzame bron 
In Elderveld loopt al langere tijd een 
initiatief om aardgas te vervangen 
door de inzet van warmte uit het  
gezuiverde water van de rioolwater-
zuiveringsinstallatie (RWZI) aan de 
rand van de wijk. Samen met  
waterschap Rivierenland, Firan, Liander 
en de woningbouwcorporaties Vivare 
en Volkshuisvesting heeft de  
gemeente Arnhem onderzoek gedaan 
naar het gebruik van deze  
veelbelovende techniek in Arnhem. 
Door het aanleggen van een  
warmtenet kunnen de woningen met 
de restwarmte van de waterzuivering-
installatie worden verwarmd. 

Huur- en koopwoningen 
Van de circa 800 woningen gaat het 
zowel om huurwoningen (ongeveer 
700) als woningen in particulier ei-
gendom (ongeveer 100). Het  
uitgangspunt vormt steeds dat de 
woonlasten voor huurders en  
particuliere eigenaren niet mogen 
stijgen. Voor huurders geldt dat de 
aansluiting op het warmtenet en de 
aanpassingen aan de woning die 
nodig zijn om aardgasvrij te kunnen 
koken worden gefinancierd uit het 

project. Voor particuliere woning- 
eigenaren geldt dat een groot deel 
van de investering om hun woning 
geschikt te maken wordt gefinancierd 
uit het project. De eigen bijdrage 
kunnen woningbezitters tegen  
aantrekkelijke voorwaarden lenen.  
De kosten die daarmee gepaard gaan, 
zoals rente en aflossing, worden  
gecompenseerd door de lagere  
energielasten. Omdat de huizen  
beter geïsoleerd worden, is er minder 
warmte nodig om de huizen te  
verwarmen waardoor de ook de 
energielasten per woning dalen.  
 
Waar gaat het gebeuren? 
Het rood ingekaderde gebied geeft 
aan waar het warmtenet moet komen.

Bron:  
allecijfers.nl/buurt/elderhof-arnhem/

Minimaal 70% moet meedoen 
Wil de investering in Elderveld  
renderen, dan is het zaak dat  
minimaal 70 procent van de  
bewoners meedoet (De Gelderlander 
d.d. 24 april 2020).  
Zij gaan meemaken dat daken,  
vloeren en spouwmuren beter  
worden geïsoleerd om hun huis zo 
energiezuinig mogelijk te maken.  

Ook gaan ze elektrisch koken, op 
een inductiekookplaat, waarvoor ze 
de vereiste pannen geleverd krijgen. 
Onder de streep valt hun energienota 
dan lager uit dan nu. 
Als de bewoners eenmaal van het gas 
gaan, worden isolerende maatregelen 
getroffen en krijgen ze in de keuken 
een inductie-kookplaat, mét een  
geschikte pannenset.  
De introductie gaat ook gepaard 
met adviezen over energiegebruik. 
Het doel is dat de mensen straks niet 
duurder uit zijn dan nu, eerder  
goedkoper. De verwarmingsbuizen 
en radiatoren kunnen normaliter  
gebruikt blijven worden. 

Rond oktober meer duidelijkheid 
Naar verwachting wordt rond  
oktober duidelijk of rijksbijdrage 
wordt toegekend aan Arnhem.  
Cathelijne Bouwkamp daarover:  
“Ik heb goede hoop op een bijdra-
ge vanuit het Rijk. Maar los daarvan 
geloof ik in deze kans. Het biedt ons 
bovendien de mogelijkheid om de 
openbare ruimte in Elderveld op te 
knappen en te verbeteren. Wanneer 
je in ogenschouw neemt dat in deze 
wijk het oudste gasnet van Arnhem 
ligt en het riool binnen nu en tien jaar 
vervangen moet worden, is dit een 
kans die we moeten grijpen.” 

Meer informatie 
Heeft u vragen of tips?  
Of ziet u kansen voor Elderveld die 
we kunnen koppelen aan het  
aardgasvrij maken van uw buurt?  
Dan kunt u mailen naar  
elderveldnoord@arnhemaan.nl  
of bellen met 026 3773475  
(contactpersoon Berlinda Berends).

Ruim 800 woningen in Elderveld kunnen worden  
verwarmd met de restwarmte van de waterzuiverings-
installatie aan de Drielsedijk. Dat betekent dat deze 
woningen op termijn niet langer via aardgas hoeven te 
worden verwarmd. Samen met verschillende partijen 

heeft de gemeente Arnhem een aanvraag voor een  
rijksbijdrage ingediend van circa 6 miljoen euro. Vanuit 
het Arnhemse Klimaatfonds wordt bijna een half miljoen 
ter beschikking gesteld. In totaal gaat het voor dit  
project om een investering van ruim 30 miljoen euro.

ACHTHONDERD 
WONINGEN IN 
ELDERVELD-NOORD 
AARDGASVRIJ
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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!

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
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COLOFON

Nieuws
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

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:
TJAP TJOY MET KIPVLEES +

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 juli tot 1 september 2020
Max. 2x per bon; niet geldig op zon- en feestdagen

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

Rozet heeft eindelijk haar deuren weer geopend.  
De vestigingen in Presikhaaf, Kronenburg, Centrum en 
de jeugdbibliobus zijn er helemaal klaar voor.  
De afgelopen tijd is er achter de schermen hard gewerkt 
om de locaties gereed te maken voor het nieuwe  
normaal. Rozet wil graag haar bezoekers weer  
ontvangen, maar alleen op een verantwoorde manier. 

Beperkte dienstverleningen  
Tijdens de opening blijft de veiligheid van de bezoekers 
en het personeel voorop staan. Daarom gaat Rozet in 
eerste instantie beperkt open. Bezoekers kunnen op de 
vestigingen boeken lenen en terugbrengen. Ook cursussen  
en workshops met maximaal tien personen (en die niet 
online kunnen) kunnen weer starten. De alternatieve 
dienstverleningen zoals de Afhaalbieb, de Kunsttelefoon 
en Rozet bij je thuis blijven gewoon nog bestaan. 

Openingstijden 
•  Rozet Centrum. Maandag t/m vrijdag:  

8.30-18.00 uur; Zaterdag: 8.30-17.00 uur.
•  Rozet Kronenburg. Maandag t/m vrijdag:  

10.00-17.00 uur; Zaterdag: 10.00-17.00 uur.
•  Rozet Presikhaaf. Maandag: 13.00-17.00 uur; Dinsdag 

t/m vrijdag: 11.00-17.00 uur; Zaterdag: 11.00-16.00 uur 

Het Kunst 55+ project van Rozet blijft zich ook in deze 
lastige tijd inzetten voor ouderen. Omdat wij allemaal, en 
vooral de ouderen, zo veel mogelijk thuis moeten blijven, 
ligt eenzaamheid en verveling op de loer. Rozet en de 
Stadscompagnie Arnhem slaan daarom de handen ineen 
en gaan hier wat aan doen!

Cultuur, taal en erfgoed bij u thuis 
Vanaf donderdag 14 mei om 11.00 uur zenden de  
initiatiefnemers via YouTube wekelijks een programma van 
een uurtje uit met allerlei interessante onderwerpen over 
cultuur, taal en erfgoed. Zo kunnen de ouderen vanuit 
huis meezingen met de Stadscompagnie Arnhem, die te 
zien zal zijn op allerlei bekende plekken in Arnhem.  
Zijn ze niet zo van het zingen? Dan is de rubriek “Wat 
hangt er bij u boven de bank” misschien wel iets voor hen. 
De ouderen kunnen ook genieten van “Uit de Kunst”, waar 
kunstenaars, Musea en Het Gelders Orkest een bijdrage 
aan hebben geleverd. Voor ieder wat wils dus!

Doe mee 
U kunt ook zelf een aandeel 
leveren! Maak een filmpje van 
uzelf (of vraag even iemand 
anders bij u in huis om dat te 
doen) waarin u vertelt over  
uw lievelingskunstwerk, boek 
of gedicht. Draag een  
eigengemaakt gedicht voor,  
of deel een herinnering aan 
een mooi concert dat u ooit 
meemaakte met ons. U kunt uw bijdrage leveren door 
deze te mailen naar: Ineke.tegelaar@rozet.nl.

Hulp nodig met het vinden van de filmpjes rondom  
Arnhems Uurtje Cultuur? Mail ons dan uw telefoonnum-
mer, en de projectleider of een vrijwilliger belt u terug.

Voor meer informatie, aanvullend beeldmateriaal of  
interviewaanvragen kan contact worden opgenomen  
met Ineke Tegelaar (Kunst 55+ bij Rozet) via  
ineke.tegelaar@rozet.nl of 06-22959080.  
Kijk ook op de site www.rozet.nl/55plus. 

WIJKAGENDA

ROZET GAAT WEER OPEN! 

ARNHEMS UURTJE CULTUUR 

VOOR 55-PLUSSERS

In de vorige editie van Elderveld Nieuws viel te lezen dat 
de eikenprocessierups dit jaar alweer vroeg in topconditie 
was. Met tips om huiduitslag, jeuk, oogklachten, infecties 
en ademhalingsklachten te voorkomen. Eind mei zijn in  
Elderhof alweer de eerste rupsen gesignaleerd.  
Twee dagen na de melding zijn de nesten aan de Koewei 
weggezogen. Geloofd en geprezen zij de gemeente! 

Ingezonden bericht wijkbewoner
Hoewel je nooit helemaal kan voorkomen dat je in  
aanraking komt met de haren van de eikenprocessierups, 
hieronder enkele aanvullende tips die kunnen helpen:
•  Kom niet te dicht in de buurt van eikenbomen en ga  

niet op de grond of in het gras zitten. Zeker in het bos 
kunnen de haren overal liggen omdat deze meewaaien 
met de wind. 

•  Trek lange kleding (broek en shirt) en dichte schoenen 
aan zodat huidcontact met de haren grotendeels  
voorkomen wordt. 

•  Was de groenten uit de moestuin, deze kunnen haartjes 
op zich dragen door de wind. 

•  Wanneer je het gras wilt maaien is het verstandig om 
eerst een paar dagen daarvoor het gras te besproeien. 

•  Laat tussen mei en september geen was buiten drogen, 
om te voorkomen dat de wind de haartjes van de  
eikenprocessierups in je was laat belanden. 

HOE VOORKOM JE JEUK 

DOOR EIKENPROCESSIERUPS? 






