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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 Marja Jacobi

MEVROUW MARJA JACOBI

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

Het was enige tijd stil rond de mogelijke verhuizing van kunstwerkplaats 
KW37 naar Park de Steenen Camer. Ondanks deze radiostilte is er  
achter de schermen druk gewerkt. De raadsleden Nico Wiggers  
(Ouderenpartij) en Klaartje van Dillen (CDA) hebben een motie met de 
titel ‘Plek KW37 grondig gewogen’ aangeboden. Daarin vragen zij het 
College van B&W om alternatieve locaties in beeld te brengen, inclusief 
financiële aspecten (o.a. percelen nabij Intratuin Presikhaaf en Park  
Lingezege). Zodat de gemeente KW37 een definitieve plek kan  
aanbieden, zo nodig buiten de gemeentegrenzen. Volgens de beide 
indieners wil KW37 zich niet tegen de wil van omwonenden in Elderveld 
vestigen. De kunstenaars zijn volgens hen bereid hun wooneenheden 
en werkplaatsen op een andere locatie op te slaan. Wel moeten zij  
daar dan definitief kunnen verblijven en hun beroep goedkoop en  
zonder belemmeringen kunnen uitoefenen. 

Voor veel wijkbewoners was dit goed nieuws. Maar inmiddels is  
duidelijk dat wethouder Bouwkamp de verhuizing van KW37 in  
sneltreinvaart wil doordrukken. Op haar verzoek heeft KW37 een  
fotocollage met hun visie op de inrichting van het terrein gemaakt.  
Via een brief heeft de gemeente de bewoners van Elderveld-Noord  
uitgenodigd voor een online bespreking op 15 december a.s.  
In dit overleg wil de gemeente de visie van KW37 “in één keer breed 
met de wijk bespreken”. Direct daarna volgt het advies aan de  
Gemeenteraad en het College van B&W. In het nieuwe jaar zullen wij u 
hierover informeren. Op pagina 16 van dit decembernummer vindt  
u meer nieuws over KW37 en de tussenstand van de petitie Red Park  
de Steenen Camer. 

Van harteproficiat!

Editie Kopijsluiting Verschijningsdatum
1  29 januari  ca. 20 februari
2  26 maart  ca. 17 april
3  28 mei  ca. 19 juni
4  6 augustus  ca. 27 augustus
5  15 oktober  ca. 6 november
6  26 november  ca. 18 december
Kopij ontvangen wij graag als tekstbest and in Word.  
Foto’s graag afzonderlijk aanleveren en minimaal 300 dpi 
en zo hoog mogelijke resolutie. Uw bestanden verzendt u 
naar wijkver.elderveld@hetnet.nl 
Wijkvereniging Elderveld,  
Leimuidenplaats 22a, 6843 HG  Arnhem

ELDERVELD NIEUWS IN 2021

Als lid van de wijkvereniging geniet u korting op het cursusgeld van onze 

cursussen en workshops. En u draagt met uw lidmaatschap bij aan het 

verbeteren van de leefbaarheid van onze wijk en het bevorderen van de 

goede verstandhouding tussen de wijkbewoners.

Bovendien maakt u het mede mogelijk dat de wijkvereniging activiteiten 

op sociaal, sportief, cultureel en educatief vlak organiseert.  

Het lidmaatschap kost slechts € 10,- per jaar per huishouden.  

U meldt zich aan als lid aan bij Wijkverenging Elderveld,  

Leimuidenplaats 22a, 6843 HG Arnhem, Telefoon 026-3810798  

E-mailadres: wijkver.elderveld@hetnet.nl

WORD LID VAN DE WIJKVERENIGING

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

Bloemschikken - Workshop 
- donderdag 28 januari
Computergebruik voor beginners - dinsdagochtend/ 
-middag of woensdagochtend/-middag
Digitale videobewerking met Pinnacle Studio  
- woensdagavond
Eerste hulp aan kinderen + bijscholing  
- maandag- of donderdagavond
Hartreanimatie + bijscholing  
- maandag- of donderdagavond
Spaans voor beginners plus (AI ERK)  
- zaterdag 11.00 - 13.30 uur

U kunt nog instromen bij:
Active Body - woensdag van 18.15 - 19.15 uur
Conditiegym - donderdagochtend
Engels basis/vervolg - dinsdagavond
Engels conversatie - dinsdagavond 
Frans beginners - donderdagavond
Frans conversatie voor gevorderden - donderdagavond
Schilderen en tekenen - dinsdagmiddag
Schilderen en tekenen open atelier - dinsdagavond

COVID-19. De Cursuswerkgroep volgt de voorschriften van de overheid. Houders GelrePas 2020 en 2021 krijgen 50% korting  
op maximaal twee cursussen/workshops per jaar! Voor nadere informatie over deze cursussen en/of workshop kunt u de  
Wijkvereniging Elderveld bellen, tel. 381 07 98 of e-mailen: wijkver.elderveld@hetnet.nl.

LAATSTE NIEUWS 



3ELDERVELD NIEUWS

Uit de vele mooie inzendingen heeft Sint de negen 
mooiste uitgezocht.

Sint: “Wat hebben de kinderen ontzettend hun best  
gedaan, werkelijk prachtig”.

De gelukkigen zijn: Lucas 2 jaar, Minh 3 jaar, Quang 7 jaar, 
Elisa 3 jaar, Menno 6 jaar, Isabel, Jenthe en Fay, allen 7 jaar 
en Faith, 10 jaar. Zij hebben inmiddels een cadeautje thuis 
gekregen. 
Alle andere kinderen hebben een cadeautje opgehaald op 
de Leimuidenplaats, omdat Sint deze ook wilde belonen 
voor hun tekening of bootje. De Wijkvereniging hoopt Sint 
met zijn gevolg volgend jaar weer in levende lijve te  
mogen ontvangen in Elderveld.

GGD Gelderland-Zuid en GGD Gelderland-Midden gaan 
samen een XL-coronatestlocatie opzetten op het terrein 
van het transferium Nijmegen Noord P+R (naast de  
Pathé bioscoop). Het betreft een locatie naar  
Amsterdams model die zal bestaan uit een paviljoen met 
zestien inpandige teststraten en ruimte voor een ‘pop-up 
laboratorium’. In totaal biedt de XL-locatie (op termijn) 
ruimte voor circa 4000 testen per dag.  
De voorbereidingen voor de XL-locatie starten zo  
snel mogelijk, deze opent in december en blijft een  
half jaar staan.

Het gaat om een testlocatie waarbij inwoners hun auto  
of fiets parkeren en lopend door de teststraat gaan.  
Inwoners met klachten maken via de gebruikelijke  
route een afspraak voor een coronatest: online via  
www.coronatest.nl en telefonisch via 0800-1202.  
Om een snelle start mogelijk te maken stelt het ministerie 
van Defensie opgeleid personeel beschikbaar.

Impressie van het nieuwe testpaviljoen Arnhem-Nijmegen 
op het terrein van het transferium Nijmegen Noord P+R 
naast de Pathé bioscoop (Foto: Communicatie GGD)

Transferium Nijmegen-Noord P&R (Bron: Google)

BERICHT VAN DE VOORZITTER

WINNAARS  
KLEURPLAATWEDSTRIJD

ACTIVITEITEN  
WIJKVERENIGING IN 2021

XL-CORONATESTLOCATIE TUSSEN NIJMEGEN EN ARNHEM

2020 zal de geschiedenis ingaan als het jaar, waarin  alles (blijvend?) anders werd.  
Corona hield (en houdt nog steeds) ons in een ijzeren greep.  

Maar laten we vooral vooruitkijken. Er gloort hoop nu een aantal vaccins binnenkort  
beschikbaar komt. Dat betekent echter niet dat het “oude leven” weer in volle gretigheid 
geleefd kan worden. Van de 1,5-meter regel en mondkapjesplicht zijn we voorlopig nog 
niet af, maar als de economie zich herstelt en mensen weer vertrouwen krijgen in hun 
toekomst, is daar wel mee te leven.  
Voor de Wijkvereniging is 2020 een jaar om snel te vergeten, terwijl zij dit jaar 25 jaar  
bestaat (zie ook pagina 10-13). Alle geplande activiteiten moesten gecanceld worden en 
ook het geven van cursussen is een hele periode niet mogelijk geweest. Ik hoop dat deze 
activiteiten in 2021 weer normaal georganiseerd kunnen worden. 

Het bestuur en de vrijwilligers van de Wijkvereniging wensen u allen fijne feestdagen en 
een gezond 2021. Laten we er iets moois van maken!

Tenzij Corona roet in het eten gooit, gaat de  
Wijkvereniging in 2021 onderstaande activiteiten 
voor u organiseren: 

• Maandag 5 april Paaseieren zoeken

• Dinsdag 27 april Koningsdag

• Dinsdag 20 juli Doortocht Vierdaagse

• Zaterdag 27 november Intocht Sinterklaas

• Zaterdag 18 december Kerstmarkt 

Er wordt nog gewerkt aan een nieuw festijn. 
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Vrijdagavond 27 november jl. verveelden enkele nog  
onbekende personen zich kennelijk stierlijk. Wat doe je 
dan? Er is toch niets leuker dan zich uit te leven op een 
afvalbak? Deze keer was de afvalbak naast het bankje op 
de Elderhofseweg – hoogte Alblasserdamstraat/ 
Warmondpad – een gewillige prooi. De sluiting van de 
bak mollen, de binnenbak eruit halen en de inhoud  
leegstorten op het voetpad. De binnenbak werd later 
enkele honderden meters verder bij het Klaaswaalpad 
teruggevonden. Wat bezielt jullie om je eigen wijk als een 
stortplaats te gebruiken. En beseffen jullie niet dat de  
kosten van de vernieling uiteindelijk op de afvalrekening 
zal doorwerken? Geeft zo’n domme uitval en stoer doen 
jullie nou echt een kick? Iets waar je trots op kunt zijn? 

Kun je je verhaal hierover  
kwijt aan je vrienden,  
kennissen, of misschien wel  
op de sociale media?  
Dat lijkt me niet, toch!
 
Ondertussen staat de afvalbak 
weer klaar om er klein  
zwerfvuil, papier, plastic,  
sigarettenpeuken in te stoppen. 

Een vrijwillige adoptant

In de weken 41 en 42 zijn drie collectes zowel in  
Elderveld als in De Laar gehouden. Er werd gecollecteerd 
voor de Nederlandse Hartstichting, Longfonds en  
Reuma Nederland. De totale opbrengst bedroeg maar 
liefst € 3.227,74.
 

Deze actie werd als gevolg van Covid-19 gecombineerd 
georganiseerd. De opbrengsten zijn over de drie  
stichtingen verdeeld.  
Alle donateurs hartelijke dank voor uw bijdragen.  
Maar ook de collectanten – waar altijd behoefte aan is – 
hebben een voorbeeldige vrijwilligerstaak verricht. 

AFVALBAK VERNIELEN UIT VERVELING? 

OPBRENGSTEN COLLECTE ELDERVELD/DE LAAR 

Het zijn toch wel wonderlijke tijden heden ten dage. Alweer 
een lock down, voor hoe lang, dat staat in de sterren. Ik 
denk dat het tot laat in het voorjaar van 2021 zal duren.

Volhouden en positief blijven, vooral kijken naar wat WEL 
kan. Ik snap dat het voor gezinnen met jonge kinderen en 
pubers heel lastig is. Zeker ook voor alleenstaanden en ou-
deren. Tja voor wie eigenlijk niet. Laten wij vooral kijken hoe 
wij elkander kunnen ondersteunen. Het is een kleine moeite 
om even te bellen met iemand of met de buren.

Wat ook kan, is een kaartje in de bus doen bijvoorbeeld 
voor de komende “feest“ dagen. 
Het maakt niet uit wat of hoe; maar een teken geven van 
saamhorigheid is al genoeg, toch? 

Lieve groeten en blijf vooral positief bezig, ook al is dat 
soms heel moeilijk. 

Puk van de Petteflet  

Wij, van uw en onze Heemtuin,  
hebben wilde plannen!  
In samenwerking met de gemeente 
Arnhem gaan wij uw en onze tuin 
een opkikker geven. Meer kleurrijke, 
vogel- en insectvriendelijke  
Inheemse planten en struiken poten. 
Het is een flinke uitdaging, maar daar 
houden wij van. 
Eerst zullen wij onderhoud plegen: 
uitdunnen en snoeien van de  
bestaande aanplantingen. Neem 
nou de fruitbomen met “waterloten”, 
deze moeten gesnoeid worden.  

De wilgen aan de vijver hebben wij al van de dikste takken 
bevrijd. Deze takken gaan wij hergebruiken. Zagen, zagen, 
wieden, wieden, wagen. Kennen jullie dit liedje nog?
Onze bijenstal zal een uitbreiding krijgen.  
Onze imkers, Joop en Meta, zijn daar al druk mee bezig.  
Op deze manier zijn wij heerlijk bezig om uw en onze tuin 
een mooie uitstraling te geven in het volgende jaar.  
Wij hopen dat u daarvan zult kunnen genieten. Wanneer 
“de Gaanderij” weer opengaat, is nog niet bekend, echter u 
weet dat uw en onze Heemtuin dagelijks open is. “Effe lekker 
chillen” heet dat tegenwoordig; of in gewone taal: kom even 
zitten op de bankjes en geniet van de kleine natuur in uw  
en onze heemtuin. Wij verheugen ons op uw komst.
Wij wensen u rustige en mooie dagen in deze nieuwe tijden 
van, nou vult u zelf maar in.

Mimi en de Heemtuingroep

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

EN STADSBLOKKEN

In november heeft de gemeenteraad een begin  
gemaakt met de behandeling van het bestemmings-
plan Stadsblokken Meinerswijk. Het plan voorziet in 
één groot aaneengesloten natuurpark langs de Rijn, 
van de Sacharovbrug tot net voorbij de Spoorbrug  
bij Schuytgraaf, zo groot als zo’n 600 voetbalvelden. 
Het overgrote deel ervan wordt ingericht als wandel-, 
struin- en fietsgebied waarbij grote grazers voor het 
beheer gaan zorgen. Het park is vooral bedoeld voor 
bewoners, voetgangers en fietsers; bezoekers die  
komen voor horeca, recreatie of culturele  
evenementen mogen er niet parkeren. 

De belangrijkste veranderingen: Meinerswijk  
Het huidige bedrijventerrein aan de Rijn wordt een 
schiereiland: Meinerseiland. Daartoe wordt er een 
nieuwe nevengeul gegraven in het verlengde van de 
Plas van Bruil tot aan De Praets. Deze nevengeul staat 
permanent in een open verbinding met de Rijn.  
Tussen De Praets en het Meinerseiland komt een 
doorlaatbrug waar de Rijn bij hoog water onderdoor 
kan stromen. 

Het bestemmingsplan voorziet in maximaal tachtig 
nieuw te bouwen woningen. Meinerseiland mag  
worden opgehoogd tot achttien meter boven NAP; 
de bebouwing op het eiland mag maximaal 7.5 meter 
hoog zijn. Het eiland zal publiekelijk toegankelijk zijn; 
aan de oevers zal iedereen kunnen zonnen, zwemmen 
en varen (zonder motor), aldus het plan. 

De belangrijkste veranderingen: Stadsblokken 
Rond de ASM-haven op de Stadsblokken verrijzen  
appartementengebouwen met maximaal 350 woningen. 
Er komen zowel lagere als hogere flats, zolang de  
gemiddelde bouwhoogte maar vijftien meter blijft.  
Er hebben zich al 1400 gegadigden aangemeld.  
Het wordt een levendige plek met volop ruimte voor 
theater, horeca en sport. Net als op Meinerseiland is  
de parkeergelegenheid zeer beperkt.  

Bewoners moeten bezoek aanmelden dat daardoor 
eenmalig toegang krijgt tot het gebied. 

De haven van Workum wordt vergroot en geschikt  
gemaakt als passantenhaven. De plannen voor een 
museumcafé en een informatiecentrum gaan  
voorlopig niet door. Eerst moet de bodem gesaneerd 
worden omdat er asbest is gevonden. 

Het ASM-evenemententerrein krijgt een grondige  
opknapbeurt. Het wordt een park met permanente 
voorzieningen voor (grootschalige) festivals.  
Het gedeelte tegen de John Frostbrug aan wordt met 
circa twee meter verlaagd waardoor er bij hoog water 
meer doorstroomruimte ontstaat.  

De bouw van huizen en flats in een uiterwaarden-
gebied is omstreden. Tegen het bestemmingsplan 
werden maar liefst 170 bezwaarschriften ingediend. 
Rijkswaterstaat is inmiddels om. Maar Kloppend  
Stadshart en Milieudefensie zijn nog steeds tegen.  
Zij vinden dat de bouw van 430 woningen in een 
waardevol uiterwaardengebied de natuur verstoort  
en gevaar voor overstroming oplevert.  
Hoogleraar Pier Vellinga, internationale autoriteit op 
het gebied van klimaatverandering, gaf al eerder aan: 
“De keuze voor woningbouw op deze plek en op dit 
moment heeft verstrekkende gevolgen voor  
rivierverruiming en dijkverhoging elders, of leidt tot 
meer risico’s hier in Arnhem of elders langs de rivier. 
Arnhem gaat hier waarschijnlijk spijt van krijgen.” 

Enkele partijen in de gemeenteraad willen meer  
garanties dat de recreatieve en culturele  
voorzieningen uit het plan er ook echt komen.  
Ook vrezen zij dat de belastingbetaler toch weer moet 
opdraaien voor kosten die de projectontwikkelaar zou 
betalen (o.a. saneren vervuilde grond en aanleg van 
wegen). Desondanks wordt verwacht dat een  
meerderheid van de gemeenteraad binnenkort voor 
het bestemmingsplan zal stemmen en kunnen de 
graafmachines en bouwvakkers aan de slag. 

Impressie van het toekomstige Meinerseiland  
©KondorWessels Projecten Impressie van de toekomstige Stadsblokken 

(Bron: Buroharro.nl)
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Een of de vijf mensen die positief getest zijn op het  
coronavirus ging de afgelopen tijd nog gewoon naar  
buiten. Dat zegt viroloog Aura Timen van het RIVM:  
“Deze positief geteste mensen gingen bijvoorbeeld naar 
het werk, of brachten hun kinderen naar school”.  
Verder geeft Timen aan dat 70 procent van de mensen met 
klachten gewoon naar buiten gaat. Het gevolg is dat het 
virus zich nu snel verspreidt onder de bevolking, zegt ze. 

Ook in Elderveld blijken sommige besmettelijke personen 
gewoon naar buiten te gaan terwijl dat nog niet mag.  
Bijvoorbeeld om te wandelen, de hond uit te laten of 
boodschappen te doen op het winkelcentrum.  
Minister-president Mark Rutte roept Nederlanders op om 
dan niet weg te kijken: “Als je ziet dat anderen zich niet  
aan de regels houden: zeg er iets van en spreek mensen 
erop aan.” Echter, doe je dat, vriendelijk en met goede 
bedoelingen, dan wordt er vaak lacherig op gereageerd of 
loopt men boos weg. Sommigen proberen hun besmetting 
zoveel mogelijk geheim te houden zonder hun contacten 
te informeren of om hulp te (durven) vragen.  
Helaas weten andere wijkbewoners dan niet dat ze met 
een besmettelijke persoon te maken hebben en kunnen ze 
ook geen hulp bieden. Dus hoogste tijd om de RIVM-regels 
voor thuisisolatie na een vastgestelde coronabesmetting 
onder de aandacht te brengen. Gebaseerd op de brieven 
die het RIVM verstuurt aan positief geteste personen en 
hun huisgenoten. Zie daartoe https://lci.rivm.nl/leefregels/ 
 
Regels voor thuisisolatie 
•  Heeft u corona-achtige klachten, blijf thuis en 

laat u testen.
•  Bent u positief getest, blijf thuis en ontvang geen  

bezoek; ook huisgenoten en nauwe contacten mogen 
het huis niet uit en mogen geen bezoek krijgen. 

•  U mag weer uit isolatie als u 24 uur geen klachten meer 
heeft die passen bij COVID-19 én het minimaal zeven 
dagen geleden is dat u ziek werd. Huisgenoten moeten 
tien dagen thuisblijven.

•  U mag niet naar buiten, naar school, de winkel of naar 
het werk. Wel mag u in uw tuin of op uw balkon zitten.

•  Er mag niemand bij u op bezoek komen, behalve voor 
medische zaken (bijvoorbeeld huisarts, GGD).

•  Heeft u medische hulp nodig? Ga dan niet naar de  

huisarts of het ziekenhuis. Neem eerst telefonisch  
contact op met uw arts. Geef daarbij aan dat u in isolatie 
zit voor COVID-19.

•  Heeft u een afweerstoornis?  
Dan gelden strengere regels en belt u de GGD. 

Regels voor de omgang met huisgenoten en de hygiëne 
•  Blijf zoveel mogelijk in uw eigen kamer. Daar slaapt u 

ook en u slaapt alleen. Huisgenoten komen zo weinig 
mogelijk in uw kamer.

•  U heeft zo weinig mogelijk contact met de mensen in 
huis en u blijft op 1,5 meter afstand van elkaar.  
Dus niet knuffelen, niet zoenen en geen seks.

•  Gebruik uw eigen aparte bestek, borden, bekers,  
glazen, tandenborstel en handdoeken.

•  Gebruik zo mogelijk een ander toilet dan uw  
huisgenoten. Deelt u één wc of badkamer met  
huisgenoten? Zorg dan dat deze elke dag worden 
schoongemaakt en zo mogelijk gelucht; denk ook aan 
de doorspoelknop, kraan, lichtknopjes en deurklink. 

•  Probeer te voorkomen dat anderen in aanraking komen 
met uw lichaamsvloeistoffen, zoals ontlasting, spuug, 
snot, zweet en urine. Houd uw wasgoed, afwas en afval 
gescheiden van uw huisgenoten. 

Vraag om hulp 
Iedereen heeft er begrip voor dat het lastig is om langere 
tijd binnen te moeten blijven. Maar u moet uw directe  
omgeving wel laten weten dat u in isolatie gaat.  
Bijvoorbeeld via e-mail of sociale media. Er is hulp en  
steun beschikbaar als u dat nodig heeft. Schaam u vooral 
niet en durf om hulp te vragen, bijvoorbeeld aan uw  
buren, vrienden, familie, gemeente en Rode Kruis.  
Ook kunt u 026-3127702 bellen of de website  
voorelkaarinarnhem.nl raadplegen. Vrijwilligers staan  
klaar om bijvoorbeeld uw boodschappen te doen, de  
hond uit te laten, medicijnen af te halen of alleen maar  
een praatje maken. 

POSITIEF GETEST OP HET CORONAVIRUS.

WAT NU?
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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.

Het asielzoekerscentrum is sinds 2016 gevestigd in  
voormalig verzorgingshuis Elderhoeve. Het bevindt zich net 
buiten Elderveld, vlak achter de waterspeelplaats en viaduct 
Elderveld onder de Batavierenweg. 

Redenen voor verlenging
Er is nog steeds een dringende vraag vanuit het COA om 
vluchtelingen op te vangen. Het besluit tot verlenging heeft 
ook te maken met de relatief gunstige uitkomsten van een 
uitgevoerde evaluatie. Daarnaast speelt ook mee dat er geen 
alternatieve plek voor beschikbaar is.

De uitkomsten van de evaluatie
In het evaluatieonderzoek zijn er ruim 550 enquêtes ingevuld 
en meer dan 100 individuele gesprekken gevoerd met aan- 
en omwonenden. Dit waren de belangrijkste uitkomsten: 
•  De leefbaarheid en ervaren veiligheid in Elden is hoog ten 

opzichte van andere buurten in de stad en hoger dan het 
Nederlands gemiddelde.

•  Het azc is relatief onzichtbaar in de wijk.  
Veel Eldenaren zeggen dat zij nauwelijks iets van het azc  
in hun omgeving merken.

•  70% van de ondervraagden geeft aan (bijna) geen overlast 
te ervaren van het azc.

•  30% ervaart wel overlast. Dit gaat vooral over het  
fietsgedrag en meer rommel op straat. Ook bleek uit  
de gesprekken dat er sprake is van geluidsoverlast en  
onveiligheidsgevoelens. 

Verbeterpunten
De gemeente gaat aan de slag met de volgende  
aanbevelingen uit het evaluatieonderzoek:
• Het verbeteren van de communicatie naar bewoners.
•  Het verminderen van overlast door onder andere  

‘gevaarlijk fietsgedrag’ van vluchtelingen en rommel  
op straat.

•  Het stimuleren van ontmoetingen en contacten tussen 
bewoners uit de wijk en de bewoners van het azc.

Het asielzoekerscentrum (AZC) in Elden blijft open tot april 2025. Dat besluit heeft de gemeente in een brief aan  
buurtbewoners meegedeeld. Aanvankelijk was het de bedoeling dat er gedurende vijf jaar opvang zou worden  
geboden aan de ongeveer driehonderd asielzoekers. Een groep omwonenden en een deel van de gemeenteraad vond  
dat geen goed idee. Burgemeester en wethouders hebben nu toch besloten tot verlenging over te gaan.

ASIELZOEKERSCENTRUM 
IN ELDEN BLIJFT VIER 
JAAR L ANGER OPEN
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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

JUBILEUMPUZZEL

Stuur uw oplossing 
vóór 29 januari 2021

o.v.v. PUZZELDERVELD naar

Redactie Elderveld Nieuws 
Leimuidenplaats 22a 
6843 HG Arnhem

Onder de inzenders van  
goede oplossingen  
worden 3 cadeaubonnen 
van € 25 verloot.

Winnaar vorige puzzel 

MW. M. KOOP

Horizontaal 
2. uit; 10. medicijnflesje; 11. pret; 12. slurfdier; 13. keukenkruid; 16. woonschip; 18. verstopping bloedvat in hersenen 
19. bijbelse priester; 20. bouwland; 22. kapsel; 24. yogaterm; 26. idee; 27. hoofd van een moskee; 29. misère;  
31. veegdoek; 33. erg; 35. homilie; 37. hersenfilmpje; 38. jongensnaam; 39. grote opwinding; 40. plaats in Gld;  
42. administratie (afk); 43. overblijfsel; 45. vracht; 47. kreng; 48. snoezig; 50. jongensnaam; 53. vetplant; 55. zelfkant;  
56. sporenplant; 57. hoofd van een klooster; 59. hondenras; 60. lamlendig; 63. sloephanger; 64. plaats in Zwitserland; 
65. rendement; 66. huidziekte

Verticaal 
1. passief; 2. alstublieft; 3. appartement; 4. jongensnaam; 5. jolijt; 6. smeren; 7. hoes; 8. Ned. Aardolie Mij;  
9. meisjesnaam; 14. oude naam van Thailand; 15. familiestam; 16. herinnering; 17. humeurig; 20. bloemkoolwijk;  
21. vechtersgroep; 23. kleurloze vloeistof; 25. boomvrucht; 26. duw; 28. compleet; 30. teneinde; 32. pijn; 33. halsbont; 
34. sterrenbeeld; 36. een en ander; 41. etmaal; 44. broeder; 46. landvast; 47. hulppost; 49. land in Azië; 51. bloem; 
52. plaats in Spanje; 54. landbouwopbrengst; 56. hoofddeksel; 58. sier; 60. mondrand; 61. profeet; 62. noodsignaal

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

45 46 47

48 49 50 51 52 53 54

55 56 57 58 59

60 61 62

63 64 65

66

Horizontaal
2. uit; 10. medicijnflesje; 11. pret; 12. slurfdier; 13. keukenkruid; 16. woonschip; 18. verstopping bloedvat in hersenen
19. bijbelse priester; 20. bouwland; 22.  kapsel; 24. yogaterm; 26. idee; 27.  hoofd van een moskee;  
29. misère; 31. veegdoek; 33. erg; 35. homilie; 37. hersenfilmpje; 38. jongensnaam; 39. grote opwinding; 
40. plaats in Gld; 42. administratie (afk); 43. overblijfsel; 45. vracht; 47. kreng; 48. snoezig; 50. jongensnaam; 
53. vetplant; 55. zelfkant; 56. sporenplant; 57. hoofd van een klooster; 59. hondenras; 60. lamlendig; 
63. sloephanger; 64. plaats in Zwitserland; 65. rendement; 66. huidziekte.

Verticaal
1. passief; 2. alstublieft; 3. appartement; 4. jongensnaam; 5. jolijt; 6. smeren; 7. hoes; 8. Ned. Aardolie Mij;
9. meisjesnaam; 14. oude naam van Thailand; 15. familiestam; 16. herinnering; 17. humeurig; 20. bloemkoolwijk;
21. vechtersgroep; 23. kleurloze vloeistof; 25. boomvrucht; 26. duw; 28. compleet; 30. teneinde; 32. pijn;
33. halsbont; 34. sterrenbeeld; 36. een en ander; 41. etmaal; 44. broeder; 46. landvast; 47. hulppost;
49. land in Azië; 51. bloem; 52. plaats in Spanje; 54. landbouwopbrengst; 56. hoofddeksel; 58. sier; 60. mondrand;
61. profeet; 62. noodsignaal.

*****JUBILEUMPUZZEL*****

Z A B A A L S L A A P

O P Z IJ B I T T U R

E A S B E S T E X T R A

V A L K E T H E R O O T

E E E R L O O S T C

N A A L D R M A J O O R

C D E M O E I C

T E L E A C M A F G O D

T R R E V O L T E O

T O R T U N E R J I V E

O N E E R O R G A A N R

E C E E R E F I F A

T R U C K M E L K G K
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25 JAAR WIJKVERENIGING:
EEN TERUGBLIK

NATIONALE FEESTEN

KONINGSDAG/KONINGINNEDAG 
Bij Koningsdag - voorheen Koninginnedag - staan  
activiteiten voor kinderen centraal. Kleedjesmarkt,  
poppenkast, ponyrijden, speeltoestellen en tot voor kort 
ballonnenwedstrijden. Gemiddeld werden elk jaar zo’n  
driehonderd ballonnen opgelaten, met naam en adres. 
Soms werden ze van ver over de landsgrenzen  
teruggestuurd. Gedenkwaardig is die ene keer dat veel  
ballonnen vanwege de sterke Westenwind tot ver in  
Duitsland terecht kwamen. Behalve dan die ene ballon die 
kennelijk tegen de wind in naar Engeland was gevlogen… 
 

Ballonnenwedstrijd Koningsdag 2004

Velen hebben die dag met veel plezier met de trein door de 
wijk gereden. Aan de volwassenen werden tegen betaling 
kramen verhuurd, waar oude, maar ook nieuwe spullen aan 
de man werden gebracht. Dit alles met muziek, verzorgd 
door lokale muzikanten.

TWEEDE PAASDAG 
Op Tweede Paasdag wordt traditioneel paaseieren zoeken 
georganiseerd. De laatste keer bij het complex van de  
Biologische Tuinbouwvereniging. Kinderen tot negen jaar 
kunnen dan in drie leeftijdsgroepen paaseieren zoeken, die 
de Paashaas daar heeft verstopt. Wie een gouden ei vindt, 
verdient een prijs(je). Gemiddeld deden daar per jaar  
honderd kinderen aan mee. En soms ook  overijverige  
ouders die hun kind bij het zoeken de weg wezen en zelf 
ook eieren raapten. Gelukkig waren er altijd wel van die  
lieve sociale kinderen die hun voorraadje paaseieren met 
minder trefzekere kinderen wilden delen. 
 

Paaseieren zoeken 2008 

De Wijkvereniging Elderveld zou dit jaar zijn 25-jarig  
bestaan vieren. Helaas stak corona hier een stokje voor. 
Toch willen we deze heugelijke gebeurtenis niet  
ongemerkt voorbij laten gaan. Vanaf de oprichting van  
de Wijkvereniging in 1995 hebben vrijwilligers een  
gevarieerd aanbod aan activiteiten voor de wijk  
georganiseerd. Niet alleen op het gebied van recreatie en 
sport, maar ook van kunst en cultuur. Deze activiteiten 
werden door wijkbewoners zeer op prijs gesteld en dus 
ook meestal druk bezocht. 

In deze editie van de wijkkrant blikken we terug op 25 jaar 
Wijkvereniging. Dat doen we aan de hand van teksten en  
foto’s uit de wijkkrant Elderveld Nieuws die alle  
wijkbewoners sinds 1995 hebben ontvangen. We hebben 
het rijke materiaal daarbij geordend in drie rubrieken: 

• Nationale feesten 
• Recreatie en sport
• Kunst en cultuur
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SINTERKLAAS
Natuurlijk komt Sint ook op bezoek in Elderveld. Plaats van 
samenkomst is meestal het Wijkcentrum. Hij wordt  
vergezeld door zijn Pieten, die langzamerhand aan het 
kleurverschieten zijn. In het voorprogramma ontbreekt de 
poppenkast niet. In het verleden wilde de Sint nog wel eens 
door de wijk struinen, maar de laatste jaren lukt hem dat 
niet zo goed meer, mede omdat Amerigo, zijn paard, kuren 
kreeg. Aan het einde van het bezoek van de Sint en Pieten 
mochten de kinderen een cadeautje uitzoeken.
 

Kinderkoor Sinterklaasfeest 2013 

KERST
Tot vorig jaar stond begin januari in teken van de kerst-
boomverbranding. Kinderen konden kerstbomen aanleveren 
waarvoor ze een lootje kregen. Een grote brandstapel was 
het resultaat. Onder het genot van warme chocolademelk 
staken leden van de vrijwillige Brandweer deze in de hens. 
Vele toeschouwers genoten van dit schouwspel, waarna 
onder de kinderen nog prijsjes werden verloot. Helaas  
ondersteunt de brandweer deze activiteit niet meer. 

 

Kerstboomverbranding 2015

HET EUROPESE KAMPIOENSCHAP VOETBAL 2000
Voor velen is 2000 nog steeds het jaar dat het Europese 
Kampioenschap Voetbal in Nederland en België werd  
gespeeld. Een deel van de voetbalwedstrijden vond in het 
Gelredome plaats. Natuurlijk kon de Wijkvereniging 
Elderveld zich niet onbetuigd laten. Een groep vrijwilligers 
trok erop uit om vlaggen van de deelnemende landen te 
plaatsen langs de Hollandweg. De werkzaamheden liepen 
zodanig uit dat de geplande drie werkdagen er vijf werden! 
Helaas was een flink aantal vlaggen van de deelnemende 
landen de eerste nacht al verdwenen.  
Maar de roodwitblauwe vlaggen hingen er nog wel!  
De wijkkrant schreef naderhand grappig genoeg:  
Hollandweg – Vlaggenweg! 

Ook zijn er aan de gevels van verschillende flatgebouwen 
markant gekleurde doeken opgehangen. Hulde aan de  
dames die deze doeken op maat hadden gestikt! 
Tijdens het toernooi was er een middag penalty schieten 
voor de jeugd onder leiding van Theo Bos, oud-trainer en 
speler van Vitesse. Helaas is deze sympathieke Arnhemmer 
niet meer onder ons. 

 Elderveld heet bezoekers aan begin  
Hollandweg welkom EK 2000
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RECREATIE EN SPORT 

KINDERDISCO
Gedurende vele jaren werd op vrijdagavond een kinderdisco 
georganiseerd. Daar heeft onze jeugd, nu volwassen en vaak 
nog wonend in de wijk, goede herinneringen aan bewaard. 
Het gebeurde allemaal 
in de grote zaal en ont-
moetingsruimte van het 
Wijkcentrum Elderveld. 
In het begin van het 
nieuwe millennium liep 
de belangstelling terug 
en kwam er een einde 
aan deze activiteit.

Kinderdisco 2007
 
DOORTOCHT NIJMEEGSE VIERDAAGSE
De derde dinsdag in juli vindt traditioneel de doortocht van 
Nijmeegse Vierdaagse door Arnhem/Elden plaats. Vanaf 
zes uur ‘s ochtends komen de lopers via de Elderhofseweg, 
waar de kraam van de Wijkvereniging staat opgesteld.  
Met vrolijke muziek en dito opperstalmeester deelden de 

vrijwilligers drankjes en 
versnaperingen uit aan de 
vijftig kilometer lopers.  
DJ Maurice wakkerde de 
sfeer nog eens extra aan 
met bekende melodieën 
en zo nu en dan wat  
ludieke opmerkingen naar 
de lopers toe. 
 

Doortocht wandelaars  
Nijmeegse Vierdaagse 2009

WIJKDAGEN
Van 1995 t/m 2017 heeft de Wijkvereniging ieder jaar een 
Wijkdag georganiseerd. Heel veel verschillende activiteiten 
zijn in die jaren de revue gepasseerd. Beginnend in 1995 
met het oplaten van een hetelucht ballon met wethouder 
Joke van Doorne als één van de vaarders. Op dat moment 
was het de grootste hetelucht ballon van Nederland met 
plek voor maar liefst twintig luchtreizigers.  
 

Vaart kleinere  
hetelucht ballon 

Wijkdag 2009

Sportclubs in en rond de wijk hebben acte de présence  
gegeven. Ponyrijden, een vogelshow en een kameel waren 
op enig moment onderdeel van het dagprogramma.  
Even dreigde het mis te gaan toen de kameel ergens van 
schrok, op hol sloeg en een meisje er bijna vanaf kukelde. 
  

Kameel rijden Wijkdag 1998

Een ander hoogtepunt was het record van 110 kramen,  
tot ver op de Rotterdamsingel. Niet iedereen was daar  
overigens gelukkig mee. De dag ervoor was namelijk ook  
al een deel van de wijk afgezet, toen vanwege een  
wielerwedstrijd. 

Op de allereerste Wijkdag 1995 organiseerde de  
Wijkvereniging een zeskamp, waaraan verschillende  
verenigingen en buurten uit de wijk meededen.  
De dag werd afgesloten met een grote vuurwerkshow.  
Daar kwamen meer dan vijfhonderd mensen op af.  
Het afsteken van het vuurwerk werd verzorgd door  
werknemers van het bedrijf uit Enschede dat  jaren later 
mede verantwoordelijk was voor de vuurwerkramp waarbij 
negentien doden vielen.   

Enkele van de vele andere activiteiten en evenementen
Om de ongeveer 35 vrijwilligers te bedanken heeft de  
Wijkvereniging vele jaren een evenement georganiseerd.  
Zo bezocht de groep Park de Hoge Veluwe, Paleis en de 
tuinen van Het Loo, Avonturen Sportpark Morsink en de 
Achterhoek om kleiduiven te schieten. 

Tot in de jaren 2000 werden regelmatig goedbezochte  
kleding- en rommelmarkten georganiseerd in het  
Wijkcentrum. Vanuit de cursus Bridge is Elderbridge 
opgericht. Vele Eldervelders hebben met plezier de  
cursus gevolgd en zijn lid geweest van de club. 
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KUNST EN CULTUUR

ZONDAGOCHTENDCONCERTEN/
STAALKAARTCONCERTEN
De zondagochtendconcerten, die tot einde van de  
eeuwwisseling werden georganiseerd, hadden niet over 
belangstelling te klagen. De meer dan tachtig voorstellin-
gen vonden plaats in het Wijkcentrum, de Kandelaar en De 
Gaanderij. Vaak waren musici en zangers/zangeressen uit 
de wijk en/of regio te gast. Zes muziekuitvoeringen vonden 
plaats in het OHRA-gebouw en trokken elk meer dan 250 
bezoekers, totdat deze locatie voor de Wijkvereniging  
onbetaalbaar werd. Ook de lezingen werden vaak druk  
bezocht, gegeven door onder andere Wim Lavooy,  
Margot Klijn, Koos van Zomeren en Historische Kring Elden. 
Er waren regelmatig films en tentoonstellingen, waaronder 
Fotocollecties, Zon op Zuid en Elderveld Expo.
 

Concert Elster Mannenkoor 1997

TONEEL
ToneEldervelders, de toneelclub, heeft diverse toneelstukken 
opgevoerd. Het gezelschap bestond uit zes vrouwen en drie 
mannen onder regie van Karen Oosterink. Een van de  
succesvolle toneelstukken was ‘Doe niet zo dwaas’. Het ging 
over een nog steeds actueel onderwerp: de alleenstaande, 
zichzelf verwaarlozende oude man die zich verzet tegen zijn 
overgang naar het bejaardenhuis. De voorstellingen vonden 
plaats in het Wijkcentrum en de toegangsprijs was vijf  
gulden. Een pikant detail is dat onze toenmalige voorzitter 
in een van de toneelstukken de rol van Marlène Dietrich 
speelde, tot groot vermaak van de toeschouwers.

Uitvoering toneelstuk ‘Doe niet zo dwaas’ 1997 

CURSUSSEN EN WORKSHOPS
Tot op de dag van vandaag worden cursussen en workshops 
gegeven. Van computer en fotografie tot Engels, Frans en 
Spaans. Maar ook yoga, gymnastiek en hartreanimatie  
horen tot het vaste aanbod. Kleding maken en  
bloemschikken worden maar al te graag bezocht.  
Kortom, een gevarieerd aanbod tegen een schappelijke prijs 
en Gelre pashouders krijgen korting. Elk jaar maken zo’n 
driehonderd cursisten dankbaar gebruik van de kennis en 
kunde van de docenten. De Wijkvereniging faciliteert en 
coördineert het een en ander.

Conditiegymnastiek 2015
 
DE WIJKKRANT ELDERVELD NIEUWS
Vanaf juli 1995 heeft de Wijkvereniging zes keer per jaar de 
wijkkrant Elderveld Nieuws uitgegeven. Tot 2006 in zwart/
wit en aanvankelijk gestencild, sinds 2012 in full colour. Het 
blad informeert de inwoners van Elderveld over activiteiten, 
initiatieven en ontwikkelingen die in hun wijk plaatsvinden. 
Maar wat ging dat stencilen in het begin moeizaam! Vier 
vrijwilligers waren vier à vijf dagen bezig met onder meer 
rapen, snijden, vouwen en nieten. 

TOT SLOT EEN OPROEP AAN WIJKBEWONERS
De Wijkvereniging heeft in haar bestaan vele initiatieven 
ontplooid om de wijk te vertegenwoordigen naar de  
gemeente en andere organisaties. Altijd betrokken en in het 
belang van de wijk.  
Voor veel wijkbewoners 
bood de vereniging  
zowel vertier als bezinning. 
De maatschappij verandert. 
Veel activiteiten, die in het 
verleden zijn georganiseerd, 
zijn thans niet meer  
mogelijk. Denk aan de 
destijds zeer populaire 
ballonnenwedstrijd en de 
kerstboomverbranding. Op het gebied van milieu en  
veiligheid ligt de lat tegenwoordig een stuk hoger dan 
vroeger. Maar ook het gebrek aan enthousiaste vrijwilligers 
speelt de Wijkvereniging parten. Nieuwe initiatieven en  
wijkbewoners, die deel uit willen gaan maken van bestuur of 
als vrijwilliger, zijn daarom van harte welkom.
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U I T  ‘ T  W I J K P L A T F O R M

BERICHT VAN DE  
VOORZITTER

WERKGROEP ELDERVELD  
ACTIEF

Beste wijkbewoners, 
Uw wijkplatformbestuur is woensdag 18 november jl. 
weer (digitaal) bij elkaar gekomen. Dat verliep met  
enige horten en stoten maar we hadden een goede  
bijeenkomst. We hebben onder andere gesproken over 
onze financiën. Die zien er nog prima uit. Helaas konden 
dit jaar enkele, door werkgroepen van het Wijkplatform 
georganiseerde, activiteiten niet doorgaan. We hopen dat 
deze in 2021 wel doorgang kunnen vinden. Daarom was 
het ook lastig een goede begroting voor 2021 te maken. 
Maar het is ons gelukt. Onze insteek is en blijft dat de  
activiteiten gepland voor 2021 doorgang vinden.  
Bij vele activiteiten zal het wijkplatform financiële  
ondersteuning bieden. Er komen, vanuit de gemeente, 
geluiden over veranderingen. Denk bijvoorbeeld aan het 
groen in onze wijk, maar ook verkeerstechnische zaken. 
De groendivisie van het Wijkplatform en de verkeerswerk-
groep houden dit nauwlettend in de gaten.  
Aan U als bewoner van onze prachtige wijk de taak om 
dat ook in de gaten te houden. Schroom niet contact  
met het Wijkplatform te zoeken om informatie te delen. 
Zo blijven wij ook op de hoogte.

Rest mij nog U veel goeds te wensen in  
deze bijzondere tijden. 

Dirk Bruinsma 
Voorzitter Wijkplatform Elderveld

Ook voor ons als werkgroep was het door de ontstane  
situatie (Covid19) een moeilijk jaar. Zo hebben we jaarlijks 
normaal zo’n 50 tot 60 aanvragen voor burenhulp, dit jaar 
was dit slechts 7 stuks. Natuurlijk was er geen inloop  
mogelijk op dinsdag en woensdag, omdat de Gaanderij 
gesloten was van april tot juli, maar telefonisch waren  
wij wel altijd bereikbaar. 

Buitenklussen konden we nog honoreren maar  
binnenklussen helaas niet, daar onze vrijwilligers allen in de 
risicogroep vallen. In oktober hebben we moeten besluiten 
om nog 1x per week een inloop te organiseren op  
woensdag waarbij de 1.5 m afstand gegarandeerd is.  
Te weten op woensdag vanaf 14.00 tot 15.30 uur. 

Verder wil ik graag een oproep doen aan enkele jongeren  
die een uurtje vrij kunnen maken om onze oudere  
vrijwilligers te kunnen ontlasten. Werkterrein Elderveld,  
max 2 uur en alles op afspraak. Vanaf 2021 gaan wij er weer 
volledig tegenaan zodra dit mogelijk is en hopelijk op de  
gewone tijden van weleer.

Elderveld Actief ziet u weer graag komen.
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U I T  ‘ T  W I J K P L A T F O R M

25 JAAR WPF  
REALISATIE AED’S IN ONZE WIJK

UITSLAG ENQUÊTE  
HONDENSPEELVELD 

Ook deze wijkkrant schrijven we weer wat over de  
resultaten van het Wijkplatform in de afgelopen 25 jaar.  
Deze keer een stukje over de AED’s. Een van de eerste  
aanvragen die het Wijkplatform kreeg over de realisatie  
van een AED in onze wijk was vanuit de Koewei.  
Eddy Lankwarden kwam met dit initiatief. 

Eddy aan het woord over zijn ervaring: 
“In oktober 2017 vroeg ik mij af of het mogelijk was om een 
AED bij ons in de straat te krijgen. In verband met mijn werk, 
weet ik hoe “nodig” zo’n apparaat kan zijn. Hoe heb ik dat 
opgepakt? Ik ben eerst gaan kijken of er wel draagkracht  
was vanuit mijn woonomgeving. Dus heb ik een brief  
opgesteld voor 80 huishoudens, die ik overal persoonlijk  
heb aangeboden. Er was voldoende draagvlak.  
Het bleek zelfs dat er al 9 (van de benaderde) bewoners een 
AED konden bedienen. 

Een AED met buitenkast kost al gauw circa 2000 euro.  
De bewoners uit de straat waren bereid om mee te  
financieren (budget), maar dit bleek al snel nog niet  
voldoende. De Jumbo en De Stenen Camer kwamen  
vervolgens ook aan bod, ook zij gaven een bedrag ter  
beschikking voor de realisatie van een AED. Maar helaas was 
er toen ook nog niet voldoende om alles te financieren. 
Met het hele verhaal ben ik vervolgens naar een vergadering 
gegaan van het Wijkplatform Elderveld, alwaar ik spreektijd 

had aangevraagd en heb ik het hele traject uitgelegd.  
Met als grote vraag ‘Kunnen wij daar een financiële bijdrage 
voor krijgen?’. Tot mijn grote verrassing was het Wijkplatform 
er snel uit dat zij de HELFT wilde financieren.  
Een hele aangename verrassing was dat! Er waren wel enkele 
voorwaarden, zoals 50% gefinancierd door de buurt/straat, 
AED moest aangemeld worden bij hartslagnu en een  
buitenkast met code slot. 

In maart 2018 is de AED gerealiseerd en vanaf dat moment 
hangt deze bij ons aan de gevel op de Koewei 30. Iedereen 
heeft zijn steentje bijgedragen maar zonder de steun van het  
wijkplatform was het wel een stuk moeilijker geweest,  
hadden we wellicht concessies moeten doen.  
Door die financiële steun  
hebben we nu precies wat we 
met z’n allen wilden.”

Het Wijkplatform Elderveld is 
van plan om in de digitale  
wijkgids ook de locaties van 
AED’s aan te geven. Hangt er bij 
u in de buurt een AED?  
Stuur dan even een e-mail naar 
wijkplatform.elderveld@gmail.
com. De AED zal dan aangege-
ven worden binnen de wijkgids. 

Tot 17 november 2020 konden wijkbewoners een online  
enquête invullen over de eventuele realisatie van een  
hondenspeelveld. Tijdens de vergadering van het  
Wijkplatform Elderveld op 18 november 2020 is de uitslag  
van deze enquête besproken. 
Het resultaat van de enquête is: Er hebben maar liefst 103  
wijkbewoners gereageerd op de enquête, naar aanleiding van 
het bericht op de wijkwebsite en in de vorige wijkkrant.  
We komen uit op:
•  72,8% is voor realisatie van een hondenspeelveld in  

onze wijk; 
• 25,2% ziet een hondenspeelveld in de wijk niet zitten;
• 1,9% heeft geen mening hierover.

Als Wijkplatform Elderveld hebben wij vooraf aangegeven dat 
we minimaal 250 reacties willen alvorens wij het in ons overleg 
gaan bespreken en het oppakken. De behoefte is er  
zeker wel, maar niet voldoende om een draagvlak te kunnen 
onderbouwen richting het Wijkplatform. Maar hier blijft het 

niet bij! Het onderwerp “Honden” en “Losloopgebieden” wordt 
namelijk ook meegenomen in de dierenwelzijnsnota van de 
Gemeente Arnhem. Een onderdeel daarvan is dat er een team 
vanuit de Gemeente zelf locaties gaat zoeken waar honden 
kunnen loslopen en waar dit juist niet kan. Wijkbewoners zullen 
hier ook een rol in gaan spelen. De mensen die in de enquête 
hebben aangegeven, deel te willen nemen aan een gesprek,  
worden hierover bericht vanuit de Gemeente Arnhem. 
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Beste wijkbewoners, 
In de vorige uitgave van Elderveld Nieuws hebben 
wij u bijgepraat over de mogelijke verhuizing van 
KW37 naar het grasveld (gemeenteveld) in het 
hart van Park de Steenen Camer. Eerder beloofde 
wethouder Bouwkamp ons een uitgewerkt plan 
voor de inrichting en het gebruik van het terrein. 
Wat wij onlangs kregen, was echter geen serieus 
plan, maar een fotocollage met romantische 
sfeerbeelden en een inrichtingsschets die veel 
vragen oproept. Opnieuw houdt Bouwkamp  
zich dus  niet aan haar belofte. In deze update 
bespreken we hoe KW37 het grasveld denkt in te richten.  
Tevens geven wij de tussenstand van onze petitie voor het 
behoud van ons mooie landschapspark.

HOE WIL KW37 HET VELD INRICHTEN? 
Wat staat er in de inrichtingsschets en wat betekent dat 
voor de omgeving? 
•  Ruim een kwart van het huidige grasveld maakt plaats 

voor wooneenheden en werkplaatsen. In de schets zijn 
die aangegeven met blokjes die we kennen uit het  
Monopoly spel. In werkelijkheid zal het gaan om  
lawaaierige werkplaatsen, lelijke bouwketen,  
woonwagens, caravans, bouwsels, rommelige opslag 
van materiaal en grote oppervlakten betonnen platen. 

•  In het midden van het veld komt een muziekkoepel, op 
de heuvel een tribune en daartussen een ontmoetings-
plein. En zo te zien nog twee beeldentuinen en een 
stukje speellandschap, waar de Scouting overigens niets 
aan heeft, aldus voorzitter Jasper Wienk. 

•  Direct naast het trainingsveld van de Kynologen-
vereniging komt een lawaaierige buitenwerkplaats.  
Dit maakt het trainen van honden bijkans onmogelijk, 
aldus de voorzitter van deze vereniging. Ook de  
gepachte strook van circa 20 x 100 meter grasveld 
raakt de vereniging kwijt; daar komen de toegangsweg, 
moestuin en kruiden/heesters. Deze strook heeft de 
vereniging hard nodig voor speurtrainingen en als extra 
parkeergelegenheid tijdens grote evenementen. 

•  Ook buiten het gemeenteveld claimt KW37 ruimte.  
Op het voetbalveld van AZ 2000 is een paardenwei  
ingetekend. En op twintig meter afstand van de  
achtertuinen van de Koewei komt een Parlement.  
Je moet maar durven! 

•  Andere elementen die we kennen van eerdere 
KW37-locaties zijn nog niet ingetekend, zoals  
binnentheater, paardenstal, buitenbak, theetuin,  
landbouwvoertuigen, shovels, trailers en busjes.  
Het wordt dus druk op het veld! 

•  De fotocollage geeft geen informatie over het gebruik 
van het veld. Denk aan het lawaai van kettingzagen en 
slijptollen. En aan muziekuitvoeringen, jeugdkampen, 
introductiedagen ArtEZ, werkweek beeldhouwen, wood 
carving voor mannen en kampvuuravonden. 

•  De belangrijkste toegangsweg voor bezoekers van  
evenementen loopt dwars door de met zorg  
aangelegde biologische boomgaard.  
Dit gaat daar geheid zorgen voor overlast. 

Al met al zal naar verwachting de helft tot driekwart van 
het huidige grasland plaats maken voor een of andere 
vorm van bebouwing, bestrating of verharding (inclusief 
muziektempel, ontmoetingsplein, tribune, wegen,  
voertuigen, betonnen platen en beelden). Hiermee raakt 
de wijk haar populaire natuur-, wandel- sport- en  
ontmoetingsveld kwijt. Zie onze video https://bit.ly/2UXRl4s 
De omwonenden krijgen te maken met ernstige geluids- 
en andere overlast. De Kynologenclub vreest voor haar 
bestaan. En de Scouting verliest haar enige speelveld in 
de wijde omgeving (zie ook vorige uitgaven van Elderveld 
Nieuws, red.). 

HOE STAAT HET MET DE PETITIE?  
In de vorige uitgave van Elderveld Nieuws vroegen wij u 
onze petitie voor het behoud van Park de Steenen Camer 
te tekenen. De petitie is ook uitgezet onder de leden van 
de Kynologenvereniging en de Scouting. Inmiddels hebben 
al bijna 1100 wijkbewoners en leden van de genoemde  
verenigingen de petitie getekend. Kennelijk heeft de  
mogelijke verhuizing van KW37 naar Elderveld een  
gevoelige snaar geraakt. Op een geschikt moment  
zullen wij deze petitie aanbieden aan burgemeester,  
wethouders en raadsleden. We hopen dan dat uw stem 
weerklank vindt.

TEKEN DE PETITIE! 
Heeft u onze eerdere oproep gemist en bent u ook tegen 
dit plan? Scan dan de QR-code met uw mobieltje en u 
wordt direct doorgeleid naar de petitie. 

Met vriendelijke groet,  
namens omwonenden van het veld, 

Klaas Bosma, Hans Kuhlemeier,  
Jasper Wienk, Dick Roest en Rudi Hemmen

UPDATE MOGELIJKE  
VERHUIZING KUNSTWERK-
PLAATS KW37 NAAR PARK 
DE STEENEN CAMER 
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B E R I C H T E N  V A N  D E  B T V

VACATURE BLOESEMFIETSTOCHT! ECOLOGISCHE MOESTUINCURSUS  
VOOR BEGINNERS

ROMEINSE TUIN GRIJPT NET 
NAAST PRODESSEPRIJS

WACHTLIJST/VRIJE TUINEN

WINTER-WERKDAG 6 FEBRUARI 2021

ROMEINSE TUIN 2020-2021

In april 2021, willen we weer een leuke bloesemfietstocht 
voor u organiseren. We zijn nog op zoek naar iemand 
die graag fietst, goed bekend is in de Betuwe en het leuk 
vindt om verrassende fietsroutes samen te stellen.  
Bent u die vrijwilliger? Meld u nu alvast aan via de mail 
voorzitter@btv-elderveld.nl 

In februari 2021 start de  
Vereniging voor Ecologisch  
Leven en Tuinieren (VELT) de 
Ecologische moestuincursus 
voor beginners. Tijdens deze 
cursus (verspreid over  
vier dagdelen) worden de 
grondbeginselen van een 
ecologische moestuin  
besproken. Een gezonde  
bodem, composteren,  
bemesten, vruchtwisseling  
en een teeltplan maken  
komen aan bod. Ook is er aandacht voor het aanpassen 
van de moestuin aan een veranderend klimaat.  
De groepsgrootte is maximaal tien personen, waardoor 
de anderhalve meter afstand kan worden gewaarborgd. 
Het voordeel is dat er meer ruimte is voor discussie en 
onderlinge uitwisseling. Cursus is ook geschikt voor meer 
gevorderde moestuiniers. 
Data:  woensdag 17 februari, 3 maart, 17 maart en  

24 maart, tijd: 19.30 tot 22.00 uur
Plaats: De schuur, Hannesstraatje 2 A, 6843 NV Arnhem 
Prijs voor leden VELT bedraagt € 55 (inclusief boekje 
moestuin voor beginners) Prijs niet leden € 65 (inclusief 
boekje moestuin voor beginners)
Lesgever: Henk Boesveld
Opgeven vóór 1 februari 2021 bij  
paulavanlingen@gmail.com 

De Prodesseprijs voor Arnhemse geschiedenis is  
gewonnen door de makers van de Facebook-pagina Oud 
Arnhem. Deze website toont foto’s en filmbeelden met 
begeleidende tekst van Arnhem in voorbije dagen.  
Initiatiefnemer is oud-journalist Peter Bloemendaal, die 
iedere maandag voor De Gelderlander de historische  
rubriek ‘Arnhem voor Eeuwig’ verzorgt. Facebook-pagina 
Oud Arnhem werd verkozen boven onze eigen Romeinse 
Tuin in Park de Steenen Camer en het verzamelalbum van 
supermarktketen Jumbo over de historie van Arnhem. 
De winnaars ontvingen een houtsnede van de Arnhemse 
kunstenaar Edwim Peters.

In 2020 is de belangstelling voor een moestuin, mogelijk 
door de vele beperkingen als gevolg van Covid-19, enorm 
toegenomen. De wachtlijst is gegroeid van 5 naar liefst 
34 personen per eind november. We hebben niet eerder 
zoveel personen op de wachtlijst gehad. Aanmelden kan 
via onze website www.btv-elderveld.nl De kans op een 
tuintje in 2021 is helaas erg klein.

Wij hopen dat het dan weer mogelijk is om gezamenlijk 
in ons volkstuincomplex aan de slag te gaan. Door de 
afgelasting van 7 november 2020 is nog een groot aantal 
klussen blijven liggen. Wilt u ook komen helpen kom  
dan 6 februari om 9.00 uur naar de Schuur in de  
Steenen Camer.

Het onderhoud hebben we het afgelopen jaar, in kleinere 
groepjes (door opgelegde beperkingen als gevolg van 
Covid-19), goed kunnen blijven doen, heel veel dank aan 
de enthousiaste groep vrijwilligers. We hebben prachtige 
zichthoekjes gehad met vaak juist ook doorgeschoten 
maar prachtig bloeiende groenten. De grote pergola heeft 
een prachtige oogst aan blauwe druiven laten zien.  
Hiervan is veel gesnoept. Het doet ons goed om dagelijks 
bezoekers c.q. buurtbewoners de Romeinse tuin te zien 
bezoeken, er zijn ontelbare foto’s gemaakt. In 2021 gaan 
we hier zeker weer mee door.

PROGRAMMA BTV ELDERVELD 2021 

In 2021 willen we, alles onder voorbehoud, de volgende 
grotere activiteiten organiseren.
Vr 12 maart; Muziek-quizavond
Zo 11 april Bloesemfietstocht
Za 8 mei IJsheiligenmarkt
Zo 27 juni Romeinse middag
Zo 29 augustus Oogstmarkt en Romeinse markt
Zo 12 december; Kerstmarkt in stijl “Charles Dickens”  
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De Nederlandse overheid wil de CO2-uitstoot van  
woningen beperken en op termijn tot nul terugbrengen. 
In 2050 moet dit doel volledig bereikt zijn. Gemeenten 
hebben een belangrijke rol bij het aardgasvrij maken van 
bestaande woningen. Alle 68.000 Arnhemse woningen 
samen gebruiken ieder jaar nog zo’n 85 miljoen kuub 
aardgas. In de strijd tegen de klimaatverandering moeten 
al deze huizen en ook nog eens 14.500 bedrijven en 
instellingen van het gas af zijn. De hele stad kookt en 
stookt dan zonder gas, zo is het plan van de gemeente.

De gemeente is alvast begonnen. Delen van Presikhaaf, 
de binnenstad, Malburgen, zwembad de Grote Koppel, 
winkelcentrum Kronenburg en de hele nieuwbouwwijk 
Schuytgraaf - bij elkaar zo’n 6.000 woningen - zijn al  
gasloos. De woningen zijn aangesloten op een warmtenet 
dat gevoed wordt met restwarmte van de afvalverbranding 
in Duiven. Daar komen binnenkort appartementen in  
Immerloo en flats in Vredenburg bij. Koken gaat elektrisch.

Plannen voor Elderveld 
De gemeente is van plan om  
ongeveer achthonderd  
woningen in Elderveld-Noord 
aardgasvrij te maken.  
Daarvoor heeft de gemeente  
nu een bijdrage van zes miljoen euro van het Rijk  
ontvangen. Het is de bedoeling dat het karwei vóór 2028 
geklaard is. De achthonderd woningen worden verwarmd 
met restwarmte van de rioolwaterzuivering van  
Waterschap Rivierenland aan de Drielsedijk. De hele  
operatie gaat ongeveer dertig miljoen euro kosten.  
De gemeente investeert zelf ongeveer een half miljoen  
via het Klimaatfonds. 

De wethouder is blij
Wethouder Cathelijne Bouwkamp is verheugd met de zes 
miljoen euro van het Rijk. “Dat het ministerie ons project 
financieel ondersteunt, geeft vertrouwen en is een  
belangrijke steun in de rug. Nu gaan we aan de slag  
met de verdere uitwerking. Naast een technische en  
financiële uitwerking gaan we ook in gesprek met de  
bewoners. Want uitgangspunt bij de wijkgerichte  
energietransitie is dat we dit soort grote veranderingen in 
samenspraak met de bewoners doen.”

Kostenneutraal 
Belangrijk voor de gemeente is dat bewoners er financieel 
niet op achteruit gaan. Dat geldt zowel voor de huurders 
als de betrokken woningeigenaren. De gemeente heeft  
de achthonderd huishoudens in Elderveld-Noord  
geïnformeerd via een huis-aan-huis brief. 

Zeventig procent moet meedoen
Om financieel uit de kosten te komen, zal minimaal  
zeventig procent van de bewoners mee moeten doen.  
De bewoners gaan meemaken dat daken, vloeren en 
spouwmuren (beter) worden geïsoleerd om energie te  
besparen. Vaak moeten dan ook nog bestaande kozijnen 
en radiatoren worden vervangen en een energiezuinig 
ventilatiesysteem worden geïnstalleerd; soms zelfs een 
compleet nieuw dak en/of buitengevel. Koken gaat  
voortaan elektrisch, met een inductiekookplaat  
(De Gelderlander d.d. 29-04-2020). 

Opknapbeurt voor openbare ruimte 
Tegelijkertijd met de aanleg van het warmtenet krijgt de 
openbare ruimte in dit deel van Elderveld-Noord een flinke 
opknapbeurt. Daarbij wordt ook het riool vervangen.  
Mogelijk krijgt de wijk meer groen en worden er  
maatregelen genomen om het klimaat te verbeteren. 

Tijdspad 
Met de zogenoemde ‘Wijkgerichte Energietransitie’ wil de 
gemeente bereiken dat alle Arnhemmers in 2050 koken en 
stoken zonder fossiele brandstoffen: 
•  2019-2020: De aanpak en de te hanteren  

uitgangspunten zijn vastgesteld. Het overleg met  
de inwoners per wijk is voortgezet of gestart.

•  2021: Voor iedere Arnhemse wijk komt er een  
zogenaamde ‘warmtevisie’. Hierin staat per wijk  
wat de route wordt naar aardgasvrij wonen. Hierbij 
wordt bijvoorbeeld gelet op technische haalbaarheid  
en de kosten.

•  2030: De eerste wijken moeten over zijn op een  
andere vorm van warmte. 

•  2050: Arnhemse woningen zijn idealiter  
energieneutraal. 

Aanpak
•  De gemeente kijkt eerst naar wijkinitiatieven die er al 

zijn. Als het nodig is, worden deze initiatieven geholpen. 
Op basis van deze ervaringen gaat de gemeente in  
andere wijken aan de slag.

•  De gemeente maakt een plan voor elke wijk.  
Hierin staat welke alternatieven het meest geschikt zijn 
en op welke termijn ze ingevoerd kunnen worden.  
Er wordt hierbij zoveel mogelijk aangesloten op de  
bestaande plannen voor werken in de openbare ruimte. 

•  Voor inwoners met een lager inkomen komt apart  
gemeentelijk beleid. 

Meer informatie
Meer informatie over wonen zonder aardgas en  
wijkinitiatieven vindt u respectievelijk op  
www.hierverwarmt.nl en www.arnhemaan.nl

OP WEG NAAR EEN  
AARDGASVRIJ ELDERVELD
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Wiggers Mediation
Scheidingsmediator

Soms voorkomt een goed
gesprek het einde relatie.

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

KUNSTGEBITTEN
Specialistisch team staat garant 

voor kwaliteit en zorg!
 

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

Wij werken voor alle zorgverzekeraars
Bel voor een afspraak

P. ANDRIESSEN - TANDPROTHETICUS
Wassenaarweg 5a Arnhem 

026 - 362 04 55   -   06 - 13 96 29 50
www.peterandriessen.nl
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KOM JIJ ONS TEAM VERSTERKEN?

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

WWW.ZILVERZORG.COM
INFO@ZILVERZORG.COM

WIJ ZOEKEN COLLEGA’S VOOR DE FUNCTIE:

HUISHOUDELIJKE HULP

Hollandweg 52-54  |  6843 JP Arnhem
Tel: 026-3811436
(receptie tussen 8.00 en 14.00 uur)
info@demobielefysio-enhuidtherapeut.nl

www.demobielefysio-enhuidtherapeut.nl

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

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

OVERIGE DISCIPLINES AANWEZIG

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

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

FYSIOTHERAPIE HUIDTHERAPIE

“Uw huid
en mobiliteit

zijn onze
prioriteit!”

Meerdere
specialiteiten
onder 1 dak!

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 GESLOTEN 
DINSDAG T/M ZONDAG VAN 16.00 TOT 20.00 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 KIPPENVLEES +

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 januari tot 1 maart 2021
Max. 2x per bon; niet geldig op zon- en feestdagen

 
minimaal 15 personen. Wij informeren u graag over alle mogelijkheden.
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Activiteiten Wijkvereniging Elderveld 
Voor nadere informatie over vermelde activiteiten kan men terecht 
op werkdagen van 9.00 - 12.00 en 13.00 - 17.00 uur op het kantoor 
van de vereniging, Leimuidenplaats 22A, Elderveld, tel. 3810798.
-  Active Body: woensdag 6, 13, 20 en 27 januari en 3, 10 en  

17 februari van 18.15 tot 19.15 òf 19.30 tot 20.30 uur in het  
wijkcentrum Elderveld, Breezandpad 15.

-  Conditiegym: donderdag 7, 14, 21 en 28 januari en 4 en  
11 februari van 8.45 tot 9.45 uur in de sporthal Elderveld,  
Breezandpad 13.

Activiteiten overige clubs, organisaties en verenigingen  
in Elderveld (onder voorbehoud)
•  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.

 

Sinds kort verzorgt het Leger des Heils in het korpsgebouw aan  
de Leidenweg afhaalmaaltijden. Voor een klein bedrag wordt een 
drie gangen-menu aangeboden. “Het is voor ons een uitdaging  
om twee keer per week een verse maaltijd te bereiden, waarin  
wij volledig onze passie voor het koken kunnen leggen”, aldus 
chef-kok Rhonald. Hij is als vrijwilliger al twee jaar betrokken  
binnen het zogenoemde Buurt-Resto. En daar is iedereen blij mee!

Uiterlijk zondagavond besteld,  
is maandagavond van 17.30 - 18.30 uur afhalen. 

Uiterlijk woensdagavond besteld, 
is donderdagmiddag van 11.30 - 12.30 uur afhalen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen 
met de coördinator van het Buurt-Resto.
Telefoon: 06-12078774
Adres korpsgebouw:  Leidenweg 11-13, 

6845 LA Arnhem

WIJKAGENDA 
19 DECEMBER 2020 - 20 FEBRUARI 2021

LEGER DES HEILS VERZORGT 
AFHAALMAALTIJDEN

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.




