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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 Riet Uphoff

MEVROUW RIET UPHOFF

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

Op 10 juli jl. ontvingen 1900 inwoners van Elderveld-Noord een brief 
van de gemeente Arnhem. Daarin viel te lezen dat de gemeente van 
plan is om kunstwerkplaats KW37 te verhuizen naar Park de Steenen 
Camer. In de bewonersbrief schetst de gemeente een onvolledig en 
misleidend beeld van de gevolgen voor natuur, landschap en wijk-
bewoners. Dit was voor ons aanleiding om samen met aanliggende 
verenigingen een ‘tegenbrief’ op te stellen (zie ook pag. 5, red.). De 
brief heeft de vorm van een kleurrijke flyer. Een team van enthousiaste 
wijkbewoners heeft deze flyer begin augustus op de 1900 adressen in 
Elderveld-Noord bezorgd (die eerder de brief van de gemeente ont-
vingen). In de flyer riepen wij wijkbewoners op mee te helpen met het 
verzet tegen de bouw van woningen en werkplaatsen op het gemeen-

teveld. Inmiddels hebben wij een groot aantal steunbetuigingen ont-
vangen. Vele wijkbewoners willen meehelpen, bijvoorbeeld door hand-
tekeningen te verzamelen of hun expertise ter beschikking te stellen. 
Allen ontvingen een mail waarin zij konden aangeven welke bijdrage(n) 
zij willen leveren. Zodra dat nodig is, zullen wij daar dankbaar gebruik 
van maken. Hoe gaat het nu verder? Vlak voor het zomerreces heeft 
wethouder Cathelijne Bouwkamp de kunstenaars opgeroepen om hun 
plannen aan de buurt kenbaar maken. Wij hebben de gemeente laten 
weten dat permanente bewoning, werkplaatsen en aanverwante  
activiteiten onbespreekbaar zijn. Gelukkig heeft de wethouder beloofd 
om in de zomervakantie geen onomkeerbare stappen te nemen.  
Wij blijven alert in afwachting van een hete en stormachtige herfst…

Van harteproficiat!

Editie Kopijsluiting Verschijningsdatum
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

Active Body - woensdagavond
Bloemschikken/Workshops - donderdagavond
Computergebruik voor beginners, incl. internet  
en e-mail - dinsdag of woensdag overdag
Conditiegym - donderdagochtend
Digitale videobewerking met Pinnacle Studio  
- woensdagavond
Eerste hulp aan kinderen  
- maandag- of donderdagavond
Eerste hulp aan kinderen (bijscholing)  
- maandag- of donderdagavond
Engels - Basis (vervolg) - dinsdagavond
Engels - Conversatie - dinsdagavond

Frans - Beginners - donderdagavond
Frans - Conversatie voor gevorderden  
- donderdagavond
Hartreanimatie - maandag- of donderdagavond
Hartreanimatie (bijscholing)  
- maandag- of donderdagavond
Kleding maken - maandag- of woensdagavond
Schilderen en tekenen - dinsdagochtend of -middag
Schilderen en tekenen / open atelier - dinsdagavond
Spaans - Beginners plus/AI ERK  
- zaterdag 11.00 - 13.30 uur (vanaf eind november)
Yoga - donderdagavond

Houders GelrePas 2020 krijgen 50% korting op maximaal twee cursussen/workshops per seizoen. Voor nadere informatie  
over deze cursussen/workshops en/of aanmelding kunt u de Wijkvereniging Elderveld bellen, tel. 381 07 98 of e-mailen:  
wijkver.elderveld@hetnet.nl. COVID-19 De Cursuswerkgroep volgt de voorschriften, die door de overheid zijn ingesteld.

Vlak voor de sluitingsdatum bereikte de redactie het volgende bericht van de omwonenden van het gemeenteveld.

CURSUSBOEKJE  
Deze maand is het nieuwe boekje van de Cursuswerkgroep huis-aan-huis bezorgd! Het cursusprogramma is ook 
geplaatst op de website: www.elderveld.nl. De volgende cursussen en workshops zijn aangeboden:

LAATSTE NIEUWS 
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Scoutinggroep de Schutgraaf is opgericht in 1977,  
tegelijkertijd met het opleveren van de eerste huizen 
van Elderveld. Ons clubgebouw bevindt zich in een deel 
van de oude boerderij, genaamd “De Steenen Camer” 
aan het Hannesstraatje 4 in Park de Steenen Camer. 
Onze vereniging verzorgt al meer dan veertig jaar  
elke week voor meer dan 120 kinderen uit de wijk een 
gevarieerd programma waarbij spelen, sporten en de 
natuur ontdekken centraal staan. Voor deze activiteiten 
is een speelveld onmisbaar. 

Vroeger konden we daarvoor nog naar Meinerswijk.  
Tegenwoordig gaat dat niet meer omdat de grasvelden 
verruigd zijn en het er te druk is. Het gemeenteveld is  
het enige speelweide in de wijde omtrek van ons club- 
gebouw waar onze bevers, welpen, scouts en explorers 
nog vrij kunnen spelen, sporten en de natuur ontdekken. 
Wij waren dan ook geschokt te horen dat de gemeente 
van plan is om KW37 naar onze speelweide te verhuizen. 
Wij kennen de werkplaats nog van hun tienjarige verblijf  
in de Schuytgraaf en hun huidige plek op het  
Merwedeterrein. Het plan van de gemeente voorziet in zes 
woningen, een tiental werkplaatsen, opslag van materiaal, 
bouwsels voor paarden, pony’s, kippen en bijen, theater, 
buitenpodium, amfibieën vijver, beeldentuin en grote 
moestuin (zie ook pagina 5 en 6, red.). Wethouder  
Cathelijne Bouwkamp heeft ons verzekerd dat een groot 
deel van onze speelweide openbaar toegankelijk blijft.  

Wij geloven echter niet dat dit gaat gebeuren.  
Het gemeenteveld is namelijk vele malen kleiner dan het 
terrein in de Schuytgraaf. En bijna twee keer zo klein als  
de huidige plek van KW37 op het Merwedeterrein. 

Wij laten het er niet bij zitten. De burgemeester,  
wethouder en raadsleden hebben wij per brief laten  
weten fel tegen het plan te zijn (net als de omwonenden 
en naastgelegen verenigingen). Onze voorzitter heeft 
deelgenomen aan een gesprek van omwonenden met  
de wethouder. Speciaal voor de raadsleden hebben wij 
een middag op het gemeenteveld georganiseerd zodat  
zij zich een beeld konden vormen van de desastreuze  
gevolgen voor onze kinderen. 

Toch lijkt de wethouder haar plan te willen doorzetten. 
Vooralsnog rekenen wij op het gezonde verstand van  
burgemeester en raadsleden. De kunstenaars verdienen 
een plek waar zij welkom zijn en hun beroep in volledige 
vrijheid kunnen uitoefenen zonder anderen tot last te zijn. 
Wij vertrouwen erop dat de wethouder die plek nog zal 
weten te vinden. 

BERICHT VAN DE VOORZITTER

DANKWOORD 

DOLF VAN DER BURGH

(ingezonden bericht) 

SCOUTINGGROEP DE  

SCHUTGRAAF DREIGT HAAR 

SPEELVELD TE VERLIEZEN

Willem Zwijnen, voorzitter van onze Wijkvereniging

Inmiddels loopt de vakantieperiode ten einde.  
De scholen zijn weer begonnen en het werken op  
kantoor wordt mondjesmaat opgestart.

Dit geldt voor diegenen die hun baan hebben behouden. 
Er is echter ook een groep mensen, waar dit niet voor 

geldt. Zij zijn dan misschien wel Coronavrij gebleven, 
maar zitten nu zonder werk en dat in deze onzekere  
tijden. En nog steeds waart het virus rond en is de 
1,5-meter economie een feit met eigen nieuwe regels. 
Echter, als wij allen ons aan de maatregelen houden, 
die de regering ons aanbeveelt, zullen betere tijden 
aanbreken; zeker als er een werkend vaccin  
beschikbaar komt. Hoop doet leven! Dat adagium 
geldt ook voor de Wijkvereniging. Zo wordt er  
nagedacht over een alternatieve Sinterklaasviering en 
Kerstmarkt. Ook is er weer een ruim cursusaanbod 
voorhanden. Het cursusboekje wordt gelijktijdig met 
deze editie Elderveld Nieuws verspreid. 

Het bestuur van de Wijkvereniging en de vrijwilligers  
staan voor u klaar!

Ik wil iedereen in de wijk die Joke mijn vrouw kende hartelijk bedanken 
voor alle lieve woorden en ondersteuning na haar overlijden.  
Het heeft mij oprecht goed gedaan.
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Het weer. Je kunt er toch geen pijl op trekken. Eerst is het te 
warm en dan weer te koud voor de tijd van het jaar. Gelukkig 
is er wel wat water uit de hemel komen vallen in juni. 
Echter of dat genoeg is voor het grondwaterpeil en de  
planten in uw en onze Heemtuin? Wij hebben tot mei onze 
planten voorzien van water, om de twee à drie dagen  
selectief gesproeid. Onze bijen waren blij met het warme 
voorjaar. Zij hebben heel veel honing geproduceerd.  
U weet het, dit is biologische honing zonder toevoeging van 

extra suiker. Gezond van hier tot gunder! Deze honing, ook 
dat weet u, is te koop bij ons. Door deze honing te kopen  
ondersteunt u uw en onze Heemtuin en uw eigen  
gezondheid. Er zijn vele toepassingen van honing. Natuurlijk 
op brood of beschuitje, in de thee. Maar wist u dat deze  
honing ook vele andere toepassingen heeft. In de yoghurt 
met walnoot stukjes; klein beetje over de sla: vruchten salade 
opleuken met honing is een echte topper; gewoon af en toe 
een lepeltje honing snoepen is ook niet verkeerd om vita-
mientjes binnen te krijgen; trouwens bij slaap probleempjes 
is warme melk met honing ook een, weliswaar ouderwets, 
slaapmiddeltje. Mocht u beschikken over internet dan kunt 
nog veel meer toepassingen vinden over honing. 

Trouwens het terras bij de Gaanderij, met uitzicht op uw en 
onze tuin, heeft een ware metamorfose ondergaan; komt dat 
zien! En neem plaats aldaar op het terras. Als de Gaanderij 
weer open is kunt u er genieten van een kopje koffie of thee 
met een koekje op eigen kosten. Uitzicht is gratis!

Groeten van het Heemtuin team, Mimi

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

Onlangs zag ik in de Gelderlander een artikel dat de 
kunstenaars van KW37 mogelijk in Elderveld komen 
wonen. De beoogde locatie is een braakliggend  
terrein aan de rand van Elderveld, ten zuiden van  
de Drielsedijk bij de Kynologenclub, ten westen van 
Pannenkoekboerderij De Steenen Camer. Ik kan me 
voorstellen dat je je afvraagt wat dat betekent, en wie 
die kunstenaars zijn. Ik ken deze groep al een aantal  
jaren, en wil graag met jullie delen hoe ik hen ervaar,  
en wat ze volgens mij zouden kunnen bijdragen aan  
onze wijk.

Ik heb de kunstenaars leren kennen toen ze nog in 
Schuytgraaf gevestigd waren. Er werden regelmatig  
activiteiten georganiseerd in samenwerking met  
Hemelsbreed. Hemelsbreed (https://hemelsbreed.info) is 
een eigentijdse community in Schuytgraaf en omgeving, 
voor mensen die het leven met elkaar willen delen vanuit 
een christelijke basis. De activiteiten waren bedoeld om 
wijkbewoners met elkaar in contact te brengen en om 
gezellig en creatief bezig te zijn.  
We zijn onder meer bezig geweest met het maken van 
kunst met wood carving, het bouwen van een groot vlot 
waarmee we ook gevaren hebben, en we hebben de 
Road Movie gemaakt, een film over een oude Chrevrolet. 
Ook ben ik in Schuytgraaf vaak bij kampvuuravonden  
geweest, waar gezellig een biertje werd gedronken en 
(sterke) verhalen werden gedeeld.

 

Uitnodiging kampvuuravond uit 2019

Wat ik heb gezien is dat de kunstenaars gericht zijn op 
een betere samenleving, als het gaat om het omgaan  
met natuur en klimaat. In Schuytgraaf verbouwden ze 
bijvoorbeeld hun eigen groente. Maar ook op het  
gebied van zingeving, kunst en creativiteit. Ik denk aan 
boomkunstenaar Gert-Jan van Dunnewold, die onlangs 
helaas is overleden. Hij maakte speeltoestellen voor  
kinderen en wist creatief gebruik te maken van  
regenwater (https://www.boominbeeld.eu).

Ik vraag me af hoe de wereld er uit zou zien als iedereen 
zo zou zijn als ik: softwareontwikkelaar, bèta geschoold. 
Mogelijk zou de wereld wat efficiënter zijn, maar  
misschien ook wel saaier... Ik ben daarom blij dat er  
zoveel andere karakters en talenten zijn. Ik denk dat de 
veelkleurigheid van de kunstenaars kan bijdragen aan  
onze wijk. Ik kijk uit naar leuke activiteiten.

Wil je de kunstenaars eens ontmoeten?  
Ze zijn nu nog gevestigd aan het Marsdiep 1 in Presikhaaf. 
Ik denk dat ze graag met je in gesprek gaan.

( INGEZONDEN BERICHT VAN  
WIJKBEWONER LEVIEN BOES)

KUNSTWERKPLAATS  
NAAR ELDERVELD?
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HELP!! 
PARK STEENEN CAMER BEDREIGD

DOOR WONINGEN EN WERKPLAATSEN

Het gemeenteveld 
Het gemeenteveld ligt tussen het trai-
ningsveld van de Kynologenvereniging en 
de bebouwing van Elderhof. Het veld sluit 
aan op het natuurgebied Meinerswijk en 
de boomgaard. Wijkbewoners hebben 
het terrein samen met de gemeente  
ingericht als recreatie- en natuurgebied. 
Het ‘groene’ bestemmingsplan staat  
bewoning en bebouwing niet toe.  
Wij hebben een video 
gemaakt die laat zien 
hoe waardevol het 
gebied is. Ga naar  
https://bit.ly/2UXRl4s 
of scan met uw  
mobieltje de QR-code. 

Wat houdt het plan van de gemeente 
precies in?  
Uit overleg met de kunstenaars is geble-
ken hoe zij het veld willen inrichten en 
gebruiken. Hun plan voorziet in:  
•  Zes woningen voor in totaal tien  

personen, een tiental werkplaatsen, 
theater, buitenpodium, beeldentuin  
en moestuin;

•  Allerlei bouwsels, onder andere voor 
paarden, pony’s en kippen; 

•  Afgrenzing van het terrein met hekwerk 
of een ondoordringbare houtwal;

•  Een breed aanbod aan commerciële 
activiteiten, zoals cursussen, workshops, 
muziekevenementen op het buiten- 
podium, kettingzaagevenementen voor 
mannen en kampvuuravonden.

KW37 in de Schuytgraaf vanuit de lucht 
(foto: Google) 

De direct omwonenden van het  
natuurgebied en de aanliggende  
verenigingen zien grote bezwaren,  
zoals verlies van recreatiemogelijk- 
heden, verstoring van natuur en  
landschap en ernstige geluids- en  
andere overlast. 

Verlies van recreatiemogelijkheden 
Voor Eldervelders is het natuurgebied 
een oase van rust en ruimte in een 
drukke wijk. Jong en oud maken  
regelmatig gebruik van dit unieke stuk 
groen om te spelen, te sporten, elkaar  
te ontmoeten, te struinen en te  
wandelen. Voor de Scouting en de 
Kynologenvereniging heeft de komst 
van KW37 desastreuze gevolgen  
(zie ook pagina 3 en 6, red.).

Verstoring van natuur en landschap 
Nu nog biedt het natuurgebied rust en 
ruimte voor vele diersoorten, zoals  
bever, hermelijn, vos, marter, ransuil, 
specht, ijsvogel en vleermuis.  
Nu nog wordt het gras natuurvriendelijk  
gemaaid. Met als resultaat kleurrijke 
soorten zoals Grote teunisbloem,  
Jacobs-kruiskruid, Heelblaadjes en  
Gewone Agrimonie (en vele insecten 
die bijvoorbeeld de eikenprocessierups 
te lijf gaan).  
 
Nu nog past het natuurgebied in het 
Betuwse polderlandschap van dijken, 
bloemrijke graslanden, populieren  
en knotwilgen.  
De komst van woningen, werkplaatsen, 
bouwsels, rommelhoekjes en herrie 
betekent een ernstige verstoring van 
natuur en landschap. 

Werkplaats op het Merwedeterrein

Geluids- en andere overlast 
De activiteiten in de werkplaatsen lijken 
sterk op die van bouwvakkers, metaal-
bewerkers en bosarbeiders. Het werk 
aan de reusachtige beelden uit metaal, 
steen of hout is verbonden met geluids-
overlast die tot ver in de wijk hoorbaar 
zal zijn. Rond de werkplaatsen is het  
een rommeltje vanwege de opslag van 
roestig metaalschroot, hout, steen, plas-
tic en andere materialen. Dit alles is in 
strijd met het ‘groene’ bestemmingsplan.
De evenementen op het buitenpodium 
en de overige openluchtactiviteiten  
zullen niet geruisloos plaatsvinden.  
Directe omwonenden - onder andere 
van Koewei, Postmeesterwei en  
Reurikwei - verwachten overlast van 
huiswaarts kerende bezoekers die deel-
namen aan festiviteiten in de avonduren.

Oproep aan bewoners 
Wij vragen alle Eldervelders mee te helpen 
om het plan te verijdelen. Een groep  
enthousiaste buurtbewoners is bereid om 
handtekeningen te verzamelen. Het kan 
zijn dat zij ook bij u aan de deur komen. 
Wij hopen dan op uw steun. Een mogelijk 
geschikt moment is voorafgaand aan de 
raadsvergadering over KW37 waarvan de 
datum nog niet bekend is.

Eerder in Elderveld Nieuws stond een kort bericht over de eventuele verhuizing van kunstwerkplaats KW37 naar het ge-
meenteveld. Dat ligt midden in het mooie polderlandschap van Park de Steenen Camer. Inmiddels hebben wij - een groep 
van zo’n 120 omwonenden - en diverse andere belanghebbenden de gemeente laten weten tegen de bouw van woningen 
en werkplaatsen te zijn (o.a. Kynologenvereniging, Scouting, Wijkplatform, Werkgroep Steenen Kamer, Vereniging Vrien-
den van Meinerswijk en Pannenkoekenrestaurant). Mede uit hun naam hebben wij een flyer met onze bezwaren bezorgd 
op 1900 adressen in Elderveld-Noord. Hierna enkele passages uit deze bewonersbrief. De volledige versie vindt u onze 
website www.elderveldhoudenzo.nl

CONTACT 
Wilt u meer informatie, ga dan naar onze website www.elderveldhoudenzo.nl 
Wilt u actief meedenken of meewerken, laat ons dat dan weten per e-mail:  
bewoners@elderveldhoudenzo.nl
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De Kynologenvereniging bestaat in 2022 maar liefst 
honderd jaar. Met meer dan 750 leden zijn wij een 
van de grootste hondenclubs van Nederland. In 2006 
dwong de gemeente ons te verhuizen van het terrein 
bij de waterzuivering naar onze huidige locatie aan de 
Drielsedijk. De bouw van het nieuwe clubhuis en de  
inrichting, verlichting en drainage van het trainingsveld 
vergden een grote investering. Maar opnieuw vrezen  
wij voor ons bestaan. 

Tot onze grote verontrusting is de gemeente van plan om 
werkplaats KW37 te verhuizen naar het zogenoemde  
gemeenteveld (zie ook pagina 5, red.). Dit natuurgebiedje 
ligt midden in het beschermde polderlandschap van  
Park de Steenen Camer. Het grenst direct aan ons  
trainingsveld. De werkzaamheden in de werkplaatsen  
- o.a. metaalbewerking en motorzagen - en de  
muziekevenementen gaan gepaard met ernstige geluids- 
en andere overlast. Honden horen zeven keer beter dan 
mensen en raken snel afgeleid en in paniek. De herrie uit 
de werkplaatsen zal onze lessen ernstig verstoren.  
De vraag is hoeveel leden ons trouw blijven als de lessen 
niet meer zoals vanouds gegeven kunnen worden. 

De Kynologenvereniging vervult een belangrijke sociale 
functie. Wekelijks trainen rond de 350 leden met hun hond 
op ons veld, op bijna alle dagen van de week, inclusief  
de weekenden. Onze leden vinden de lessen leuk en  
leerzaam. Samen met de leden zorgen ervaren trainers  
ervoor dat het aantal bijtincidenten in Arnhem laag blijft. 
Het gemeenteveld is daarvoor onmisbaar. Direct achter 
ons trainingsveld ligt een brede strook grasland.  
Wij pachten dat van de gemeente. Op dit deel van het 
gemeenteveld geven wij aanvullende lessen aan kleine 
groepjes cursisten. Ook gebruiken wij deze strook enkele 
keren per jaar als extra parkeergelegenheid tijdens grote 
evenementen. Verderop ligt een groter grasveld. Daar  
geven wij met toestemming van de gemeente onze  
jachttrainingen. Het trainingsveld is daarvoor niet geschikt.  
Samen met de omwonenden en naastliggende vereni-
gingen heeft de Kynologenvereniging de burgemeester, 
wethouder en raadsleden laten weten fel tegen de komst 
van woningen en werkplaatsen te zijn. Wij kunnen ons niet 
voorstellen dat de gemeente de noden van slechts zes 
kunstenaars belangrijker vindt dan het belang van de ruim 
750 leden van onze vereniging. Hopelijk vinden wij gehoor 
bij de gemeente en krijgen de kustenaars een andere plek 
waar zij welkom zijn en geen overlast veroorzaken.

Clubgebouw met  
trainingsveld en daarachter  
het gemeenteveld

( INGEZONDEN BERICHT)

KUNSTWERKPLAATS NAAR ELDERVELD? KYNOLOGENVERENIGING 

AAN DE DRIELSEDIJK VREEST VOOR HAAR BESTAAN

MS COLLECTEWEEK (16-21 NOVEMBER 2020): 

COLLECTANTEN GEZOCHT IN ARNHEM ZUID!

Van 16 t/m 21 november 2020 vindt de landelijke 
huis-aan-huiscollecte van het Nationaal MS Fonds 
plaats. We zijn hard op zoek naar collectanten in de  
gemeente Arnhem Zuid. Help jij ons in de strijd tegen 
multiple sclerose (MS)?

MS is de meest invaliderende ziekte onder jonge mensen. 
Het is een ziekte van het centrale zenuwstelsel. Doordat 
er iets mis is in het afweersysteem, wordt de laag om de 
zenuwen aangevallen en beschadigd. Hierdoor komen 
signalen van en naar de hersenen niet (goed) door, waar-
door verlammings- en uitvalsverschijnselen optreden. In 
Nederland hebben 17.000 mensen MS en elk jaar komen 
hier zo’n 1.000 mensen bij. De eerste symptomen treden 
meestal op tussen het 20e en 40e levensjaar. 

Onderzoek hard nodig
Er is nog geen oplossing voor MS. Onderzoekers weten 

niet hoe MS ontstaat en hoe de ziekte te genezen is. 
Onderzoek is daarom hard nodig. Nationaal MS Fonds 
investeert de opbrengst uit de MS collecte in innovatieve 
onderzoeken naar MS.

Word collectant
Help jij mee? Het coronavirus heeft grote impact, ook  
op het Nationaal MS Fonds. Door de maatregelen hebben 
we onze fondsenwervende evenementen moeten  
uitstellen of afgelasten. Hierdoor lopen wij inkomsten mis. 
MS staat helaas niet stil. Onderzoek naar MS en onze strijd 
tegen MS moet doorgaan. Word collectant en haal geld 
op voor onderzoek naar MS. Collecteren is niet moeilijk 
en kost maar twee uur van je tijd. En het is nog leuk ook.

Meer informatie of aanmelden:  
www.nationaalmsfonds.nl/collecteren 
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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.

Wethouder Cathelijne Bouwkamp: “Arnhem loopt voorop 
als het gaat om het gebied van klimaatadaptatie.  
Het bezoek van Koning Willem-Alexander vorig jaar aan 
enkele aansprekende projecten in onze stad was daar een 
goed voorbeeld van. Dat is belangrijk want om Arnhem  
klimaatbestendig te krijgen, moeten we samen in de  
versnelling. Daarom ligt er nu een voorstel waarin we nog 
meer dan in het verleden samen met onze Arnhemmers  
en partijen als woningcorporaties, waterschappen,  
onderwijsinstellingen en het Platform Arnhem  
Klimaatbestendig extra stappen willen maken. 

De kracht van de nieuwe strategie zit in de samenwerking. 
Dat is ook precies de reden dat we een intentieverklaring 
gaan ondertekenen met onze partners. Door onze krachten 
te bundelen zorgen we dat Arnhem in de toekomst zo goed 
mogelijk is voorbereid tegen steeds extremer weer.”

Verminderen wateroverlast
De gemeente wil de hoeveelheid asfalt en stenen in de  
stad met 10% terugbrengen. Door het vervangen van asfalt 
door groen, kan regenwater direct in de grond worden  
opgenomen in plaats van in het riool te stromen. 

Tegengaan hitte 
Om extreme temperaturen het hoofd te bieden worden 
netwerken van schaduwroutes en koelteplekken gemaakt. 
Dat gaan we doen in de binnenstad, maar ook bij andere 
ontmoetingsplekken zoals bij winkelcentra. Voor de  
binnenstad wordt voortgeborduurd op het succesvolle  
project waarbij de afgelopen jaren op meer dan 300 plekken 
groen is toegevoegd. Vooral het toevoegen van bomen en 
schaduw heeft daarbij prioriteit. Het onlangs vastgestelde 
Bomenplan sluit daar naadloos op aan.

Nieuwe subsidieregeling
Inwoners of ondernemers die een idee hebben om de stad 
beter bestand te maken tegen hitte, extreme wateroverlast 
of droogte kunnen de komende drie jaar een beroep doen 
op de subsidieregeling ‘Initiatieven Klimaatadaptatie’. Voor 
de komende drie jaar is daarvoor 450.000 euro beschikbaar. 

Tien procent minder asfalt, het aanleggen van  
schaduwroutes en koelteplekken, meer bomen planten 
en een nieuwe stadsbrede subsidieregeling.  
Zo wil Arnhem zich wapenen tegen de toenemende  
hitte, droogte en hevige regenbuien. 

ARNHEM NEEMT MAATREGELEN OM GEVOLGEN 
KLIMAAT VERANDERING TE BEPERKEN
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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 16 oktober 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 

INGRID SPIJKER

Horizontaal 
3. luik; 6. afgod; 9. nauw; 11. vrij; 12. kinderopvang; 14. oerstom; 16. evenredigheid; 17. spoorweg; 19. ivoor; 20. turks;  
23. meisjesnaam; 25. degeneratie; 26. testtool (informatica); 28. waakzaam; 29. eerste; 32. bestanddeel; 35. schors;  
37. lachebekje; 38. taaie lekkernij; 39. eis; 40. omgevingsstemmingen; 41. gewicht; 42. afbreuk; 43. dommig; 44. delfstof.

Verticaal 
1. plaats in Friesland; 2. element; 4. kunststofvezel; 5. open ruimte; 6. Egyptische godin; 7. netheid; 8. boers;  
10. voorstanderklier; 13. spoed; 15. doorzichttekening; 18. landelijke studentenvakbond (afk.); 21. mobiele eeheid;  
22. deel van België; 24. meisjesnaam; 26. zeggenschap; 27. voornaamwoord; 29. schapengeluid; 30. high;  
31. wielerterm; 33. plaats in Z-Holland; 34. gemeenteweide; 35. kleur; 36. onbehaard; 37. vuile mist.

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

K I O B E R P R I M A
L E N A R I N A G C
A T R A U M A A H O R N
S M E T T E N O R R E E
S R I S O T T O A L
E R N S T E I N F A A M

I J O O F T B A
E G M O N D Y F R I S O

I K E I S E R E S M
O D E T R E I N K A A G
L E G I O R O E R E I A
S E O N S C N A A N
T A L O N E R O P S G
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In Elderveld wonen vele markante persoonlijkheden.  
Deze keer is het de beurt aan zanger Brader Mûsikî (62),  
een beroemdheid onder Koerden, maar nog een  
onbekende voor vele bewoners van Elderveld. 

Al met zes jaar wist Brader 
Mûsikî dat hij muzikant wilde 
worden, een vertolker van 
mooie verhalen, net zoals 
zijn vader. Die was een  
denbej, een Koerdische bard 
die a capella ellenlange  
verhalen opdiste, zonder rit-
me, galmend van imamama 
mamammama heheheha 
imamamamama. 

“Koerden zijn een volk in de verdrukking, en zo is het al  
eeuwenlang”, zegt Brader. Niets werd vastgelegd, uit angst 
ontdekt te worden. De denbej was de hoeder van het  
verleden, het wandelende archief, en muziek werd net zo 
belangrijk als eten en drinken. Op de knie van zijn vader  
gezeten hoorde hij al die geschiedenissen, en het dorp liep 
iedere avond uit om deze muzikale historische vertellingen 
tot zich te nemen. Uit dank kreeg zijn vader een schaap of 
yoghurt. Waar het over ging, begreep Brader vaak niet.  
Maar hij wilde ook zo worden, een man naar wie iedereen 
ademloos luisterde.

Brader leerde zichzelf spelen op de saz, een soort gitaar die 
hij op zijn viertiende van zijn broer kreeg. Op een cassette- 
recorder nam hij alles op, om het weer af te luisteren, om 
beter te worden, ook zijn zang. Zijn schooldirecteur pakte 
echter op een dag een cassette van ’m af, en speelde die 
door naar de politie. Daar wilde men weten wie die zanger 
was van die Koerdische, opruiende liedjes. Brader ontkende 
alles, en zei dat hij de cassette op de markt had gekocht, en 
na een week was hij vrij.
“Vanaf dat moment voelde ik mij opgejaagd wild”, zegt hij. 
Vanwege diezelfde cassette kwam hij weer in de gevangenis, 
pas achttien jaar, nu vier maanden lang. Hij werd gemarteld, 
kreeg klappen, hij werd gezien als een communistische  
Koerdische terrorist. In de cel nam hij een belangrijke  
beslissing: alleen in het Koerdisch zou hij nog zingen.  
Als mijn muziek verboden is, dan ligt daar mijn toekomst.

Na de militaire staatsgreep van 1980 ging hij de illegaliteit in. 
Overal waren controles, op zoek naar opstandige Koerden.  
Al was hij niet politiek actief, hij bleef die Koerd met die  
cassette. Hij koos voor een stiekem leven, zo noemt hij dat. 

Zingen deed hij niet, hij verschool zich in de bossen, om  
daar te werken. Tot hij voor een definitieve keuze kwam te 
staan, óf in de bergen vechten als een Koerdische guerrilla,  
óf vluchten naar het buitenland. Hij was geen strijder, hij  
voelde zich een muzikant, en kwam 34 jaar geleden in  
Nederland terecht. Een heel leuk land, zegt hij daarover,  
met hele leuke mensen, en hele leuke autoriteiten, voor  
zijn gezin met vrouw en zes kinderen.  
Hier kon hij weer de muzikant zijn, in vrijheid.

Op tafel ligt zijn 
nieuwste cd, 
Herim Kuda, wat 
zoiets betekent als 
waarheen moet 
ik gaan. Voorlopig 
gaat Mehmet Şerif 
Torun, zoals zijn 
echte naam luidt, 
nergens heen om 
op te treden. Op 
de achterkant van 
het cd-hoesje is 
een optredende Brader Mûsikî te zien, in de Turkse stad  
Diyarbakir tijdens het Newroz, het Koerdische Nieuwjaar in 
2010. Meer dan een miljoen toeschouwers! In 2017 speelde 
hij in het Iraakse Erbil voor meer dan honderdduizend  
mensen. Op streamingsdienst Spotify zijn al zijn elf  
vorige cd’s te beluisteren. De nieuwste cd is te bestellen via 
www.theex.nl en dan zoeken op Brader. 

Brader is onder Koerden in Syrië, Iran, Irak en Turkije zeer 
populair. Zomaar rondlopen is ondenkbaar, iedereen wil met 
hem op de foto. Ook onder de zeventigduizend Koerden in 
Nederland geldt hij als de gewaardeerde populaire vertolker 
van het Koerdische lied. Heel en af toe wordt hij herkend 
door Nederlandse jongeren. Maar dat heeft dan te maken 
met zijn vertolkingen als maffiabaas in films Van God los en 
Gangsterboys, zijn nevenactiviteit als acteur. Wonderlijk toch, 
hoe is het mogelijk dat zo weinig mensen in Nederland  
weten van dit fenomeen, om te beginnen in Elderveld? 

Bader, zingend en saz spelend voor een  
wild enthousiast publiek

ZANGER BRADER MÛSIKÎ UIT ELDERVELD
(grotendeels ontleend aan de Volkskrant van 1 juli 2020)

Brader thuis in Elderveld 
onder schilderij van  
eigen hand
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Vorig jaar zorgde de eikenprocessierups in Elderveld 
voor veel overlast. Niet alleen voor mensen, maar  
ook voor huisdieren. In onze wijk zijn de plaagrupsen 
weer terug van weggeweest. 

De bestrijdingsdienst van de gemeente heeft al veel nesten 
weggezogen, onder andere aan de Purmerendstraat en  
de Koewei. Toch lijkt de overlast gelukkig minder groot  
dan vorig jaar. De Service Apotheek Elderveld bevestigt 
desgevraagd dat er minder vraag is naar middelen die 
werken tegen klachten (zoals jeuk, ontstekingen en adem-
halingsproblemen). Met de kanttekening dat mensen met 
klachten mogelijk nog medicatie hebben van vorig jaar  
en zich daarom niet bij de apotheek melden.

De bewoner van het huis onder de reusachtige eik op  
de Koewei: “Gelukkig kunnen we dit jaar weer zonder 
problemen een raam openzetten en in de tuin zitten.  
Wel hebben we nog steeds veel last van bladeren.  
En van de steeds maar weer omhoogkomende wortels  
in onze tuin en onder onze carport”. 

Eik op de Koewei

Ook het Kenniscentrum Eikenprocessierups meldt een 
duidelijke afname. Het landelijke percentage besmette 
rupsen is duidelijk lager dan vorig jaar (30% versus 55%). 
Op veel plaatsen komen echter nog steeds grote  
hoeveelheden rupsen voor. “We moeten daarom niet  
te vroeg juichen”, zegt Silvia Hellingman van het Kennis-
centrum. Veel rupsen zijn vorig jaar vanwege de grote 
hitte in de grond gekropen. “Nog niet overal zijn ze uit de 
grond”, aldus Hellingman. Volgens haar was er een reële 
kans dat de overlast toch nog even groot zou worden als 
vorig jaar. Toen gingen duizenden mensen met klachten 
naar de huisarts en de apotheek. 

Eikenprocessierups gevaar voor honden 
In onze wijk was de eerste overlast voor honden al weer 
vroeg gesignaleerd. Zie daartoe de foto van de achterpoot 
van hond Blue. “Onder de eikenbomen aan de rand van het 
gemeenteveldje aan de Drielsedijk was hij op brandharen 
gestapt. En had daarna een stuk van zijn achterpoot van de 
jeuk kaal gebeten”, aldus het baasje van Blue. 

 
Hoe merk je dat je hond last heeft? 
Honden kunnen de volgende klachten krijgen:  
• huidklachten 
• zwellingen aan tong en lippen 
• ontsteking van het mondslijmvlies 
• ontsteking van de ogen 
• ademhalingsproblemen 
Honden kunnen slikklachten krijgen en zelfs gaan  
kokhalzen en braken. De schade in de bek kan zo ernstig 
zijn dat een deel van de tong afsterft. Komt een hond  
met veel brandharen in contact, dan kan een ernstige en 
levensbedreigende allergische reactie ontstaan.  
Daar kan een hond zelfs aan overlijden. 

Hoe kan ik klachten bij mijn hond voorkomen?  
•  Loop nooit met een hond onder of in de buurt van  

eikenbomen. Pas ook op voor (oude) brandharen,  
spinselnesten en vervellingshuidjes. 

•  Pas vooral op na onweer en harde wind. Er waaien dan 
veel rupsen uit de bomen. Die zoeken vervolgens hun 
toevlucht in bijvoorbeeld struikgewas en onkruid. Dit 
vergroot de kans dat de hond ermee in aanraking komt. 
De brandharen zijn er tot ver in augustus, dus blijf alert.

•  Ga niet wrijven of krabben over de vacht van de hond 
als deze in contact is geweest met de brandharen! Dit 
verspreidt de brandharen en wekt nog meer irritatie op. 

•  Vermoed je dat de hond met de plaagrupsen in contact 
geweest is, spoel dan de vacht van de hond goed af. 
Eerst alleen met water om alle losse brandharen weg 
te spoelen. Strippen met plakband kan ook. Daarna  
kun je je hond nog wassen met een verzorgende of 
kalmerende hondenshampoo. 

•  Heeft de hond ernstig lijkende klachten, ga dan zo  
snel mogelijk naar de dierenarts voor controle.  
De dierenarts kan zwelling, pijn en braken tegengaan.

•  Meld besmette bomen bij de gemeente als er nog 
geen lint om de boomstam zit.

EIKENPROCESSIERUPS GEEFT MINDER 
OVERL AST DAN VORIG JAAR
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Wie is Joke Wolters-Hamelink?
Joke is een Zeeuwse, geboren op 8 april 1939. Na haar 
jeugd in Terneuzen verhuisde zij naar Rotterdam. Daar 
werkte zij vijftien jaar als bejaardenverzorgster. Ze trouwde 
vrij laat, met Dirk Wolters (die twaalf jaar als vrijwilliger de 
ledenadministratie van de Wijkvereniging voor zijn rekening 
nam, red.). Zoals destijds gebruikelijk was, stopte ze na haar 
trouwen met werken. Joke: “We hadden geen kinderen, 
ik voelde een zekere leegte en besloot iets nuttigs te gaan 
doen. Als lid van de kerk merkte ik dat er zoveel mensen zijn 
die aandacht en hulp nodig hebben. Ik wilde iets terugdoen 
voor de zegeningen die mij ten deel vielen”. 

Waar heeft Joke haar koninklijke onderscheiding  
aan te danken? 
Joke is al veertien jaar vrijwilliger bij de Voedselbank.  
Op de vraag hoe ze hier ingerold was, antwoordt ze:  
“Het kwam gewoon op mijn pad. In de krant zag ik een  
oproep van de Voedselbank die vrijwilligers zocht. En ik 
dacht: dat lijkt me wel wat. Op een verjaardag werd ik  
vervolgens geronseld door een vriendin die daar al werkte.” 
Joke deelde voedsel uit bij de Baptistenkerk en tegenwoor-
dig bij het uitdeelpunt op de Overmaat. Joke:  
“Voor Corona mochten de mensen het voedsel zelf  
uitkiezen. Ik verzorgde de begeleiding en adviseerde bij  
de keuze. Nu kan dat niet meer omdat het dan veel te  
druk wordt in de winkel. Sinds Corona krijgt iedereen  
dezelfde krat. En als iemand toevallig geen pindakaas lust, 
dan heeft die gewoon pech gehad”. 

Joke merkt op dat sommigen het moeilijk hebben met de 
gang naar de Voedselbank: “Bij mensen die voor het eerst 
komen, staan de tranen soms in de ogen”. Het werk geeft 
haar veel voldoening. “Bijna iedereen is dankbaar en  
tevreden met wat ze krijgen”, aldus Joke. 

Joke heeft 35 jaar de collecte voor verstandelijk  
gehandicapten gecoördineerd. “Elke keer moest ik voor tien 
collectanten zorgen en dat viel niet altijd mee”, zegt Joke. 
Ze is ook zelf met de collectebus van deur tot deur gegaan. 
Dat deed zij ook vijftien jaar voor het Reumafonds. 

Ondanks haar gevorderde leeftijd gaat Joke nog steeds op 
bezoek bij eenzame ouderen die aandacht en hulp nodig 
hebben. Dat doet zij voor de Koepelkerk op het Jansplein. 
Ook wandelt zij regelmatig met dementerende ouderen  
van verpleeghuis Eldenstaete. Hoe kan het ook anders, 
echtgenoot Dirk draagt daar als ‘ambulancechauffeur’  
zijn steentje aan bij. 

Hoe verliep de dag van het telefoontje? 
Joke: “Om 10.00 uur zouden er vrienden op bezoek komen, 
maar die kwamen niet. Ik snapte er helemaal niets van.  
Later kreeg ik een telefoontje dat ze pas om 13.00 uur  
zouden komen. Om 13.00 uur kwam er wel een meneer van 
het Nederlands Dagblad aan de deur. Die vroeg alleen maar 
hoe het met mij ging. Ik was stomverbaasd toen ik opeens 
burgemeester Ahmed Marcouch aan de lijn had die mij het 
heugelijke nieuws vertelde. Dat gesprek was een van de  
fijnste momenten uit mijn leven”. 
Joke vertelt hoe het verder ging: “Opeens stonden er  
medewerkers van de Voedselbank voor de deur met een 
grote bos bloemen. En weer werd er aangebeld. Deze keer 
was het een grote groep buurtbewoners en mensen van de 
kerk met spandoeken en vlaggetjes. De Gelderlander en de 
Arnhemse Koerier hebben hier nog verslag van gedaan”.

En heeft u de onderscheiding al ontvangen?
Ruim twee weken geleden kreeg Joke een persoonlijke  
uitnodiging van burgermeester Marcouch. De ceremonie 
vond plaats in de Burgerzaal op het stadshuis. Joke:  
“Het was een hele nette brief en een hele mooie toespraak 
van burgemeester Marcouch. Ik heb er zelf niet om  
gevraagd en het is niet mijn ding om vooraan te staan,  
maar ik kijk er wel met bijzonder veel voldoening op terug”. 

Oud-voorzitter 
Frans Kleijn heeft 
Joke een plant 
overhandigd in 
het bijzijn van 
haar echtgenoot

In de vorige uitgave van  
Elderveld Nieuws stond de 
heer Henk de Hoop in de 
schijnwerpers vanwege zijn 
benoeming tot Lid in de  
Orde van Oranje-Nassau. Naar 
aanleiding daarvan ontving 
de redactie een bericht van de 
heer Dick van der Veen.  
Behalve Henk had nog een  
andere wijkbewoner een  

koninklijke onderscheiding mogen ontvangen. Na een 
heupoperatie had Dick aan haar een uitstekende hulp 
gehad, waarvoor hij haar zeer dankbaar was. Het ging 
om mevrouw Joke Wolters-Hamelink. Natuurlijk direct 
nagekeken, en wat blijkt? Joke stond gewoon op de lijst 
met de negentien Arnhemmers die een lintje verdiend 
hadden. We hadden haar simpelweg over het hoofd 
gezien! Deze nalatigheid was voor ons aanleiding om 
alsnog bij haar op bezoek te gaan voor een gesprek. 

KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING VOOR
MEVROUW J.  WOLTERS-HAMELINK
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U I T  ‘ T  W I J K P L A T F O R M

BERICHT VAN DAGELIJKS 
BESTUUR

JUBILEUM JAAR  
WIJKPLATFORM

VOORSTELLEN  
DIRK BRUINSMA

Sinds de laatste wijkkrant heeft het Wijkplatform  
Elderveld een aantal zaken opgepakt voor de wijk.  
Zo is er vanuit het Wijkplatform Elderveld een brief  
gegaan naar de verantwoordelijk wethouder, raadsleden 
en fractievolgers over de potentiële locatie KW37.  
 
Het Wijkplatform Elderveld is namelijk van mening dat  
de locatie achter de Kynologenclub Elderveld niet de  
beste locatie is voor het realiseren van een definitieve 
huisvesting voor KW37. Wanneer u de informatie en brief 
wilt lezen, kunt u het beste kijken op:  
www.elderveldnieuws.nl/category/kw37.  
 
Naast het KW37 zijn de verschillende werkgroepen van 
het Wijkplatform Elderveld weer aan het opstarten,  
uiteraard binnen de corona maatregelen. Zo was er  
bijvoorbeeld in juni een opruimactie van de werkgroep 
Elderveld Schoon. 

Daarnaast heeft het Wijkplatform Elderveld sinds kort een 
nieuwe voorzitter, de heer Dirk Bruinsma. In onderstaand 
artikel stelt hij zich graag aan u voor.

In de wijkkranten van dit jaar kon u steeds lezen over diverse 
initiatieven ofwel activiteiten van het Wijkplatform gedurende 
de 25 jaar dat het Wijkplatform Elderveld actief is. In deze 
wijkkrant willen wij het hebben over de werkgroep Elderveld 
Open. 

Mijn naam is Dirk Bruinsma en ik ben voorzitter geworden van 
het wijkplatform Elderveld.

Ik ben (nu) 60 jaar en woon samen met mijn vrouw sinds 2007 
in Elderveld. Mijn twee kinderen zijn het huis al uit maar hebben 
met plezier hier gewoond. Mijn wieg stond ooit in Enschede. 
Na 20 jaar ben ik in Nijmegen gaan studeren en 10 jaar later 
vestigde ik mij in Arnhem. Als wiskundedocent heb ik 34 jaar 
voor de klas gestaan maar ben nu met prepensioen.  
Aangezien ik niet stil wil zitten, is het de bedoeling dat ik het 
komende schooljaar chauffeur wordt bij het leerlingenvervoer. 
Een nieuwe uitdaging, zoals dat heet. 

En andere nieuwe uitdaging is onze wijk. Ik vind dat ik in een 
prachtig wijk woon en wil mij ervoor inzetten dat onze wijk ook 
zo blijft. En dan komt voor mij het wijkplatform in beeld. In het 
Wijkplatform Elderveld zitten vele werkgroepen die het wel en 
wee van Elderveld goed in de gaten houden. En er is veel te 
doen in onze wijk, meer dan je op het eerste gezicht zou zien.

In deze werkgroepen zitten bevlogen Eldervelders waar we  
niet alleen blij mee zijn maar hen ook zeer waarderen voor  
hun inzet voor onze wijk. Samen met hen en de  
medebestuursleden wil ik onze wijk prachtig houden. 

ELDERVELD OPEN:  
IN HET JAAR 2020

We kunnen allemaal wel stellen dat het jaar 2020 anders 
verloopt dan dat we hadden gedacht. We begonnen het 
jaar goed met voor het eerst de Pubquiz. Een leuke avond 
met leuke prijzen, gesponsord door diverse organisaties 
uit de wijk en elders in Arnhem.  
Het Wijkfeest in september en andere activiteiten dit jaar 
hebben wij moeten annuleren. 

Wel zijn we bezig met het organiseren van een Halloween 
Griezeltocht in de wijk Elderveld (onder voorbehoud) op 
31 oktober 2020. Om dit te kunnen organiseren, hebben 
wij uw hulp nodig! We zijn nog op zoek naar:
• Oude poppen, koffers
• Lappen (zwart of wit)
• Clowns schoenen of zeer grote maat schoenen
• Rokkostuumjassen 
• Hoge hoeden
• IJzeren emmers
• Onesies van dieren
• Pruiken en maskers
• Houten kleerhangers
• En andere Halloween-decoratie

En om niet te vergeten: figuranten voor de griezeltocht! 
Lijkt het je leuk om mee te doen? Of heb je spullen voor 
ons? Mail ons dan: elderveldopen@gmail.com
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U I T  ‘ T  W I J K P L A T F O R M

ELDERVELD OPEN: VAN KUNSTROUTE NAAR  
ACTIVITEITEN WERKGROEP

In 2012 kwam er een lid van het Wijkplatform Elderveld,  
Jelle Zijlstra, met het idee om een kunstroute te  
organiseren in de wijk. Een dag dat mensen bij elkaar  
konden binnenkijken naar (amateur)kunst en enkele  
centrale locaties in de wijk. Om deze dag te organiseren 
heeft het Wijkplatform Elderveld een werkgroep opgericht, 
genaamd Elderveld Open. 

Nadat de kunstroute in 2012 een succes was, is de  
werkgroep (met een andere bezetting) verdergegaan om 
een nieuwe editie in 2013 te organiseren. Voor deze editie 
in 2013 zijn er door de kunstschilder Hans Pieters twee 
vlaggen gemaakt. Met het 20-jarig bestaan van het  
Wijkplatform in 2015 heeft het Wijkplatform aan de  
werkgroep gevraagd om een volgende editie te  
organiseren. Bij deze editie vond de heropening van  
de Driemondpleinflat plaats, en was er een soort van  
open huis in de flat. 

In 2017 kwam vervolgens het Wijkactieplan, met o.a. het 
punt meer activiteiten voor jong en oud. De werkgroep 
Elderveld Open nam de uitdaging aan om dit op te  
pakken, samen met jongerenwerker Aynur Koc.  
De werkgroep bestond uit de leden Brenda Larbui,  
Daniëlle Onck en Linda Klop. Zo werden er diverse  
activiteiten georganiseerd, zoals koken met ouderen, 
speurtocht, foto spel en 1e editie van Wijkfeest. 

Net zoals in het jaar 2017, gingen de dames van Elderveld 
Open verder in 2018 met diverse activiteiten te  
organiseren voor de wijk. Nixfeestjes, Bingo, Nationale 
Buitenspeeldag, Speurtocht, Wijkfeest in september en 
Hollandse avond in de Jan Hovingflat. 

De jaarlijkse activiteiten werden ook in 2019 weer  
georganiseerd. We zien als organisatie van de activiteiten 
wel dat we steeds meer deelnemers krijgen en bij het  
wijkfeest steeds meer aanmeldingen voor kramen en  
voor het podium. Nieuw in 2019 was de Halloween  
Griezeltocht samen met de wijk Schuytgraaf. We hopen, 
als werkgroep, ieder jaar weer een leuke dag/ avond te 
organiseren voor alle wijkbewoners. 

Op 2 augustus jl. zag Nico Rikken een wolf langs  
draven. Het gebeurde in de vroege ochtend toen hij 
toevallig uit zijn keukenraam keek. 
Een wolf op de Hagemanswei, dat kan toch niet?  
Het was maar in een oogwenk, want de wolf sloeg 
direct het pad tussen de huizen in. Toch was hij ervan 
overtuigd dat het een wolf was en geen hond.  
Het formaat, de tekening, de typische staart en  
de manier van lopen. 

Ja, het moest wel een wolf zijn.  
Helaas pindakaas, het had gekund, maar was slechts 
een wolfachtige hond. Dat bleek toen hij de  
camerabeelden had opgestuurd naar Wolven in  
Nederland. Jammer voor Nico, maar een hele  
geruststelling voor bewoners met kleine kinderen en 
(loslopende) honden of katten.

WOLF GESPOT
IN ELDERVELD?
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Door de hoge temperaturen is de watervraag gigan-
tisch. Op een normale dag levert waterbedrijf Vitens 
een miljard liter drinkwater. Nu is dat bijna anderhalf 
keer zoveel. En dagen achter elkaar. Om een lage wa-
terdruk of erger te voorkomen vraagt Vitens iedereen 
om mee te helpen. Wanneer (zuiver) water schaars is, 
moet je er zuinig mee omgaan. Dat geldt vooral voor 
grootverbruikers als landbouw en industrie, maar de 
burger kan zelf ook iets doen. In deze bijdrage een 
aantal tips. Zodat we voldoende water overhouden 
om te drinken, te koken en onze handen te wassen. 

Water in een groot (opzet)zwembad zuiveren  
in plaats van verversen 
Heb je een groot (opzet)zwembad in de tuin waar  
duizenden liter drinkwater in gaan? Zorg dan dat het 
water de hele zomer mee kan door het water te  
zuiveren en het zwembad schoon te houden. Vier tips:
• Gebruik een pomp om het water te zuiveren;
• Zet een voetenbadje bij het zwembad;
• Dek het zwembad af wanneer je niet zwemt;
•  Test het water regelmatig en voeg chloor of  

zwembadzout toe.

Douche zo kort mogelijk! 
Een lekkere verfrissende douche is juist bij warm weer 
een verademing. Maar gemiddeld staan we ruim acht 
minuten onder de douche en dat kost al snel zeventig 
liter drinkwater. Dat kan (veel) korter!

Kies voor watervriendelijke spelletjes  
voor de kinderen 
Water uit de condensdroger, water dat je opvangt in  
de douche of water dat is gebruikt voor het wassen  
van groente; allemaal water dat je heel makkelijk kunt 
hergebruiken voor bijvoorbeeld watervriendelijke  
spelletjes in de tuin. Zie www.vitens.nl

Kies voor eenvoudige en goedkope maatregelen  
Water én geld besparen? Kies dan voor een waterbe-
sparende douchekop. Die bespaart tot wel 50% warm 
water en dat scheelt op je energierekening.  
Gebruik verder de spoelonderbreker op het toilet, draai 
de kraan dicht tijdens het tandenpoetsen en vervang 
lekkende en druppelende kranen zo snel mogelijk.  
En ben je dan toch bezig? Kies voor een mengkraan 
met een energie- en waterbesparende functie. 

Kies voor de waterbesparende wasstraat 
Blij met een stralende auto? Kies dan voor een water-
besparende wasstraat. Die gebruikt minder water dan 
als je zelf op straat wast. En het is beter voor het milieu, 
omdat in een wasstraat de restjes wasmiddel, olie en 
viezigheid worden opgevangen.

Heeft u een tuin, moestuin of een stukje akkerland  
of weideland?  
De gangbare gewassen in de industriële landbouw zijn 
eenjarig en geselecteerd op hoge opbrengst en snelle 
groei. “Veel soorten zijn in de loop der jaren veredeld 
om rechtop te staan, op één stam.  
En daardoor minder goed bestand tegen onder meer 
droogte”, aldus Franciska de Vries, hoogleraar  
aardwetenschappen aan de Universiteit van  
Amsterdam. En zolang die gewassen maar kunstmest 
krijgen, hebben ze geen grote wortelstelsels nodig,  
was steeds de gedachte. Maar diep wortelen is in vele 
opzichten beter. Gewassen komen dan beter bij  
diepere vochtlagen, het is goed voor de  
bodemstructuur en voor de opslag van koolstof in de 
bodem. “Er wordt veel onderzoek gedaan naar  
meerjarige gewassen. Die blijven het hele jaar door 
staan, waardoor ook de wortelstelsels in de bodem 
blijven”, aldus de Vries. Plant daarom vooral meerjarige 
soorten met vertakte stengels en langere wortels.  
Zo beperkt u het gebruik van kostbaar drinkwater uit 
de kraan en uit de bodem. En als water geven, sproeien 
of beregenen echt niet anders kan, doe dat dan alleen 
voor zeven uur ’s ochtends of na tien uur ’s avonds.

Een bodempje 
water is soms  
al genoeg!

HIT TEGOLF ZORGT 
VOOR EXTREEM

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

BIOLOGISCHE TUINBOUWVERENIGING 
ELDERVELD, AUGUSTUS 2020

KERSTMARKT DE STEENEN CAMER  
“CHARLES DICKENS’ STYLE”

Door de Coronacrisis is binnen onze vereniging,  
hopelijk tijdelijk, alles gigantisch veranderd.  
Zo zijn al onze activiteiten/evenementen tot minimaal  
1 september 2020 afgelast, zelfs ons tuinderscafé op 
zaterdagmorgen. Hopelijk kan/mag onze kerstmarkt  
op 12 december wel doorgaan en wordt 2021 weer  
alles normaal.

Diverse vrijwilligerswerkzaamheden gaan nog wel door 
maar alleen in heel kleine groepjes. De plantjeswinkel op 
de zaterdagochtend kan gelukkig wel doorgaan zolang 
iedereen zich houdt aan de veiligheidsmaatregelen.  
Iedereen blijft wel tuinieren, lekker op je tuintje bezig zijn 
is ook een vorm van quarantaine. Alle tuintjes zijn  
verhuurd en in gebruik. We hebben zelfs een flinke 
wachtlijst. Aanmelden voor een tuin in 2021 of 2022  
kan via onze website. 

De Romeinse tuin wordt nog keurig onderhouden ook al 
hebben we dit jaar geen Romeinse activiteiten, u kan/mag 
deze tuin wel op eigen gelegenheid bezoeken.  
Bij de ingang vindt u uitgebreide informatie over de  
aanwezige gewassen. De restauratie van de buitenkant 
van onze “Schuur” is afgerond. De binnenzijde hebben we 
inmiddels ook flink aangepakt, opnieuw geschilderd etc. 

Wij hopen dit jaar onze traditionele Kerstmarkt te kunnen 
organiseren, maar zoals u zult begrijpen is alles afhankelijk 
van de ontwikkelingen rond het COVID-19 virus.
Wanneer: zaterdag 12 december a.s. van 12:00-17:00 uur
Waar: Hannesstraatje 2a, Arnhem, de toegang is gratis.

Huren van een kraam:  
€ 24.50 inclusief boven-en achterzeil. 

Aanmelden via onze website:  
http://www.btv-elderveld.nl/formulier-kraamhouders

Heeft u vragen bel of stuur een whatsapp bericht naar:  
Willy Knelissen (06-54715126) of Ludo Berendsen  
(06-50624111) of mail naar markt@btv-elderveld.nl

Basisschool IKC De Klimboom ontving onlangs het  
certificaat High Performing School (HPS). Zij zijn hiermee, 
samen met Basisschool De Schatgraaf (Schuytgraaf) de 
eerste basisschool in Arnhem die deze titel mag dragen. 
Het HPS-programma is een wetenschappelijk onderbouwd 
veranderprogramma. Dat bestaat uit twintig bijeenkomsten 
voor schoolleider en team, verdeeld over twee jaar.  
Het doel is een school te creëren waarin álle leerlingen 
leren en het vakmanschap van de leerkracht centraal staat. 
Het behalen van het certificaat is voor Mette Spruit,  
directeur van IKC De Klimboom, zeker niet het einddoel. 
“‘Het certificaat is leuk, maar wij stellen ons ten doel een 
dynamische, vooruitstrevende school te zijn en blijven, 
waarin leren en ontwikkelen iedere dag voor zowel  
leerlingen als medewerkers centraal staat. Wij hebben 
als team een stevige basis neergezet waarop we nu gaan 
voortbouwen. Dat dit nu wordt gezien en gewaardeerd 
met een ‘beoordeling’ excellent is een mooie bevestiging 
van onze ontwikkeling. Het verbeteren van ons vak en het 
onderwijs staat binnen ons team iedere dag centraal.”

IKC DE KLIMBOOM 

ONT VANGT CERTIFICAAT 

HIGH PERFORMING SCHOOL
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VIJF GROENE DAKEN IN ELDERVELD-ZUID 
DANKZIJ HOHOHOOSBUI

Tijdens een wijkschouw begin 2019 werd een  
groepje bewoners van Elderveld-Zuid geattendeerd 
op de actie Hohohoosbui.nl van het Waterschap  
Rivierenland. Inwoners van dit waterschapgebied 
konden subsidie aanvragen voor het  
klimaatbestendig maken van hun tuin, huis of straat. 
Samenwerken kan en moet, bijvoorbeeld met buren, 
vrienden, familie of wijkvereniging.

Voorwaarde was dat je met ten minste twee  
deelnemers de subsidie zou aanvragen.  
Bovendien moest je samen minimaal € 1.000 aan 
klimaatmaatregelen gaan treffen. Daarbij kon men 
denken aan een groen dak, een regenton, tegel eruit, 
plantje erin, een groene straat of buurt, grind in  
plaats van stenen, afkoppelen van je regenpijp, kortom 
alles wat ervoor zorgt dat het regenwater wordt  
opgevangen in je tuin en niet wegspoelt het riool in. 

Enthousiast werden alle naaste buren ingelicht. 
De nieuwsgierigheid was gewekt en veel buren wilden 
met name meer weten over de aanleg van een  

sedumdak. Na een informatieavond verzorgd door  
Sedumworld en gesprekken met Volkshuisvesting  
bleven er vier huishoudens over die dit avontuur  
samen aandurfden. Het leverde vijf sedumdaken op: 
twee schuren en drie  
uitbouwen zijn nu prachtig 
groen. Bovendien werd er 
een regenton aangeschaft 
en een nieuwe voortuin 
aangelegd. 

Om u een idee van de  
kosten te geven, dankzij de  
subsidie betaalde men  
uiteindelijk voor het sedum  
op het dak van de schuur 
(9m2) € 274,50 in plaats  
van € 422,30. De subsidie 
werd uiteraard pas achteraf 
uitbetaald. De actie zou lopen tot eind 2020 maar  
helaas is de pot nu leeg. 

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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In Elderveld wordt druk gebouwd. Bij het station  
Arnhem-Zuid is het schoolgebouw van het Lorentz  
Lyceum net klaar voor het nieuwe schooljaar.  
Hier bevond zich eerder een grasveld dat dienst deed  
als crossterrein voor de jeugd. Op de groenstrook langs  
de Metamorfosenallee is pas geleden een fiets- en  
wandelpad aangelegd voor de scholieren. 

Lorentz Lyceum bij het station Arnhem-Zuid

Leidenweg en Wassenaarweg 
Aan de Leidenweg moest een perceel grasland met  
struiken en volwassen bomen plaats maken voor  
woningbouw. Bedoeld voor ouderen met een smallere 
beurs, dat weer wel. Het seniorencomplex met 71  
appartementen wordt op dit moment in sneltreinvaart  
uit de grond gestampt. “Gelukkig hoeft er niet geheid te 
worden. Dat scheelt weer een hoop herrie”, aldus een  
van de directe omwonenden. 

Begin bouw seniorencomplex aan de Leidenweg

Aan de Wassenaarweg is een perceel stadsbos gekapt.  
Dit ondanks heftige protesten van wijkbewoners die meer 
dan 1200 handtekeningen ophaalden. Het terrein is  
inmiddels geëgaliseerd en ontdaan van alle begroeiing. 
Hier start binnenkort de bouw van het blijf-van-mijn- 
lijfhuis van Moviera. 

Verhuist kunstwerkplaats KW37 naar  
Park de Steenen Camer? 
De gemeente Arnhem is van plan om woningen en  
werkplaatsen te realiseren in Park de Steenen Camer aan 
de Drielsedijk. Zie daartoe de ingezonden berichten van 
wijkbewoners en naastliggende verenigingen in deze  
uitgave van Elderveld Nieuws. 

Een reusachtige windmolen aan de Drielsedijk? 
In de uiterste Noord-West-hoek van Elderveld bevindt 
zich tussen de waterzuivering en de Drielsedijk nog een 
snipper polderlandschap. Het bestaat uit natuurvriendelijk 
beheerd grasland, bloemstroken, een keverbrug, een rij 
knotwilgen en het talud van de Drielsedijk. Waterschap 
Rivierenland heeft er een informatiepaneel geplaatst.  
Te lezen valt dat het gebied belangrijk is voor graspieper, 
fazant, vlinders, bijen, kevers en andere nuttige insecten. 
Hier zijn Waterschap Rivierenland en Rijn en IJssel  
Energiecoöperatie nu van plan een gigantische  
windmolen te bouwen. Met bijbehorende werken  
zoals een betonnen fundering, kraanopstelplaats en  
toegangsweg. De windturbine wordt maximaal maar  
liefst 150 meter hoog! De afstand tot de huizen van  
Elderveld-Noord is iets meer dan vierhonderd meter. 
Hiermee ontsnapt het waterschap maar net aan de  
strenge normen voor lawaaioverlast en slagschaduw.  
En staan omwonenden waarschijnlijk buiten spel  
mochten zij bezwaar willen maken. 

Al in maart heeft de gemeente Arnhem aangegeven het 
plan van harte te ondersteunen. Voordat met de bouw 
begonnen wordt, moeten er nog verschillende hobbels 
genomen worden. De meningen over het plan zijn  
verdeeld, er is nog geen definitief besluit genomen en de 
wijk is nog niet geïnformeerd, laat staan geraadpleegd. 
Ook wordt gesproken over een nieuw onderzoek naar 
haalbaarheid en milieueffecten. De totale kosten van  
deze voorbereidende studie zijn begroot op maar liefst  
€ 600.000 En dat voor slechts één windmolen! Wordt 
vervolgd en we houden onze lezers op de hoogte…

 Het natuurgebiedje tussen waterzuivering en Drielsedijk

Hoe lang kan dit nog doorgaan?  
Er is veel vraag naar nieuwe woningen en het is  
belangrijk dat Arnhem haar steentje bijdraagt aan het  
halen van de klimaatdoelen. Veel wijkbewoners hopen 
echter dat het bouwen niet in dit tempo doorgaat.  
Want dan is er binnenkort in onze mooie wijk geen  
groen meer over.

BOUWEN IN ELDERVELD: 
NU OOK NOG EEN ENORME WINDMOLEN?
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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

is een toonaangevende praktijk op het gebied van:

- Huidverbetering met laser
 Littekenbehandeling, bijv. acné, brandwonden, chirurgie,
 pigment- en ouderdomsvlekken,
 rimpelbehandeling, verfijnen huidstructuur en poriën
- Huidverjonging en -verbetering
 Microneedling voor gelaat en lichaam
- Definitieve ontharing
 IPL “Ellipse” bij het consumentenprogramma “Kassa” als beste uitgekomen
 Elektrisch ontharen
- Behandeling van couperose, bloedblaasjes, fibromen, steel- en 

ouderdoms wratten
- Behandeling van acné en probleemhuiden
- Medische camouflage van huidaandoeningen
- Figuurcorrectie
- Voeding & Beweging
- Permanente make-up

MARIBEAU medisch schoonheidsspecialist in dermatologie, voeding & bewe-
ging behandelt alle huidtypes. Wij zijn gediplomeerd en werken samen met de 
zorgverzekeraar voor definitieve ontharing, behandeling van acné,  
medische camouflage van huidaandoeningen en voedings advies.
Tevens werken wij samen met dermatologen en huisartsen.

Voor meer informatie over de behandelingen kijk op www.maribeau.nl,  
stuur een mail naar info@maribeau.nl of bel naar 026 - 32 36 586.

medisch schoonheidsspecialist in dermatologie
voeding & beweging

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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De redactie behoudt zich het 
recht voor om artikelen aan te 
passen, in te korten, dan wel 
bij gebrek aan ruimte niet te 
plaatsen.

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: 
FOE YONG HAI MET KIPVLEES +
BABI PANGANG + SATÉ AJAM +

TSIN TAO LOEMPIA’S - met nasi, bami of rijst
voor twee personen

van € 17,70 voor € 14,50
Geldig van 1 september tot 15 november 2020

Max. 2x per bon; niet geldig op zon- en feestdagen

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



23ELDERVELD NIEUWS

Lukt het u niet meer om rond te komen? Kunt u uw  
rekeningen niet meer betalen? Heeft u schulden?  
Op tijd hulp zoeken geeft rust. Hier leest u wat u kunt  
doen en waar u terecht kunt met vragen.

Bent u ouder dan 27 jaar en hebt u minder inkomen? 
  Vraag de gratis budgetcheck aan bij Stichting Rijnstad.  

Zij kijken - samen met u - of u alles krijgt waar u recht  
op heeft. En ze maken ook een plan op maat hoe u de 
komende tijd goed doorkomt. Zo krijgt u weer grip op  
uw geldzaken. Kijk op www.rijnstad.nl/budgetcheck

Heeft u al langere tijd financiële problemen? 
  Kunt u uw rekeningen niet meer betalen? Wacht niet  

langer en vraag om gratis hulp bij de sociale wijkteams 
van de gemeente Arnhem. Maak een afspraak met een 
wijkcoach via www.wijkteamsarnhem.nl of bel met  
088 - 226 0000. De wijkcoach helpt u zodat u weer  
financieel zelfstandig wordt.

Jonger dan 27 jaar?
  Is je inkomen gedaald of ben je je (bij)baan kwijt en wil je 

weten waar je recht op hebt? Neem dan contact op met 
Opr€cht. Opr€cht zet zich in om schulden bij jongeren 
te voorkomen en op te lossen. Als je Opr€cht om hulp 
vraagt dan krijg je een buddy die jou gaat helpen.  
Je krijgt een buddy van jouw eigen leeftijd.  
Kijk op www.wijzijnoprecht.nl

Bent u een Arnhemse ondernemer met geldzorgen? 
  Geldzaken & Ondernemers kan u helpen, van financieel 

advies tot hulp bij schulden. Samen kijken we wat u nodig 
heeft en wat mogelijk is. Zo krijgt u weer grip op uw geld-
zaken. Maak snel een afspraak. Kijk hiervoor op de pagina 
www.arnhem.nl/geldzorgen bij ondernemers. Kies voor 
het product ‘Geldzaken & Ondernemers’. U kunt zich ook 
melden via ondernemen@arnhem.nl of bel naar (026) 377 
49 00. Heeft u een vraag over de Tozo-regeling? Bel dan 
met 0800 - 1809 of kijk op de www.arnhem.nl/geldzorgen

Heeft u acute financiële problemen door de coronacrisis en 
maakt u zich zorgen of u het wel gaat redden? Dan komt u 
mogelijk in aanmerking voor tijdelijke ondersteuning voor 
zelfstandigen (Tozo). Kijk hiervoor op www.arnhem.nl/tozo

ZORGEN OVER GELD? DE GEMEENTE HELPT!
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Activiteiten Wijkvereniging Elderveld 

-  Active Body:  
woensdag 2, 9, 16, 23 en 30 september, 7, 14 en 28  
oktober en 4 november van 18.15 tot 19.15 uur òf 19.30 tot 
20.30 uur in het wijkcentrum Elderveld, Breezandpad 15.

-  Conditiegym:  
donderdag 3, 10, 17 en 24 september, 1, 8, 15 en 29  
oktober en 5 november van 8.45 tot 9.45 uur in de  
sporthal Elderveld, Breezandpad 13.

Voor nadere informatie over deze activiteiten kan men  
terecht op werkdagen van 9.00 - 12.00 en 13.00 - 17.00 uur 
op het kantoor van de vereniging, Leimuidenplaats 22A,  
Elderveld, tel. 3810798.

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

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

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

•  Elke maandag van 13.30 tot 16.30 uur in het Steunpunt 
voor Ouderen “De Gaanderij”, Driemondplein 1,  
Elderveld, Arnhem: Bridge, georganiseerd door  
Bridgeclub “Elderveld”.

•  Elke dinsdag van 19.30 tot 23.00 uur in het Steunpunt 
voor Ouderen “De Gaanderij”, Driemondplein 1,  
Elderveld, Arnhem: Klaverjassen en Jokeren,  
georganiseerd door Kaartclub “Het Stuk”.

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

WIJKAGENDA 29 AUGUSTUS - 7 NOVEMBER 2020




