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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 C.M. Jansma-v.d. Bijl

M E V R O U W  J A N S M A - V . D .  B I J L

C U R S U S S E N  E N  W O R K S H O P S  I N  E L D E R V E L D

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

Bloemschikken - Workshop 
Moederdagverrassing: 
 - woensdag 8 mei 
 - donderdag 9 mei 
 
Eerste hulp aan kinderen 
 - maandag- of donderdagavond  
 
Eerste hulp aan kinderen (bijscholing)  
 - maandag- of donderdagavond  
 
Hartreanimatie  
 - maandag-/donderdagavond 
 
Hartreanimatie bijscholing  
 - maandag-/donderdagavond

U kunt nog instromen bij:  
 
-  Active Body - woensdag 18.15 - 19.15 uur
-  Kleding maken - maandagavond
-  Yoga - donderdagavond

Houders GelrePas 2019 krijgen 50% korting op maximaal 2 cursussen/workshops per jaar! Voor nadere informatie over deze 
cursussen en/of workshops kunt u de Wijkvereniging Elderveld bellen, tel. 381 07 98 of e-mailen: wijkver.elderveld@hetnet.nl

Van harteproficiat!

Editie Kopijsluiting Verschijningsdata
Ed. 3 24 mei c. 15 juni
Ed. 4 2 augustus c. 24 augustus
Ed. 5 11 oktober c. 2 november
Ed. 6 30 november c. 21 december

Kopij kan worden gezonden naar:

Wijkvereniging Elderveld
Leimuidenplaats 22a - 6843 HG  Arnhem
E-mailadres: wijkver.elderveld@hetnet.nl

Het lidmaatschap* van de vereniging kost per huisadres 
slechts € 10 per jaar. Door lid te worden ondersteunt u de 
verenigingsactiviteiten in onze wijk. Voorts ontvangen leden 
bij deelname aan één of meerdere van onze cursussen  
korting op het lesgeld. Mogen wij op u rekenen? 
Voor aanmelding als lid kunt u contact met ons opnemen:

Wijkvereniging Elderveld, 
Leimuidenplaats 22a, 6843 HG Arnhem. 
Tel. 026-3810798; e-mail: wijkver.elderveld@hetnet.nl. 

*  Door lid te worden machtigt u de wijkvereniging tevens voor 

automatische incasso van de jaarlijkse contributie.

WIJKKRANT ELDERVELD NIEUWS IN 2019

LID WORDEN VAN DE WIJKVERENIGING?

27 april de jaarlijkse Koningsdag 
van 10.30 tot 16.30 uur

met spelletjes voor de jeugd, Poppenkast, optreden 
van diverse bands, verhuur van 

tafels en kleedjesmarkt voor de kinderen. 

Dit festijn vindt plaats rond het Wijkcentrum, 
Breezandpad 15
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U I T  D E  W I J K

AFSLUITING ARNHEMSE AFVALESTAFETTE 
Op zaterdag 23 maart - de Landelijke Schoonmaakdag - 
vond op Stadsboerderij Presikhaaf de afsluiting plaats van 
de Afvalestafette. Nadat de laatste afvalzakken rond 15.30 
uur aankwamen, maakte wethouder Martien Louwers 
de eindstand bekend. Er is afgelopen week maar liefst 
21,5 kuub zwerfafval verzameld door vele kinderen,  
werknemers en bewoners uit Arnhem. Zij mocht ook de 
‘Gouden Grijpers’ in ontvangst nemen, als eerbetoon aan 
alle bewoners, scholen, bedrijven en organisaties die zich 
die zo fanatiek hebben ingezet voor een schone stad.  
Op Stadsboerderij Presikhaaf waren leuke activiteiten te 
doen voor kinderen rondom het thema afval: 

- Papier maken van oud papier 
- Zaadbommen maken van compost 
- Spellen uit de afvalkaravaan 
- Van plastic afval iets nieuws maken 
Lees alles over de Afvalestafette 
Alle opruim- en schoonmaak acties van de Afvalestafette 
zijn terug te vinden via de website van het Natuurcentrum 
Arnhem www.natuurcentrumarnhem.nl/afvalestafette  
en via de Facebook pagina’s 
www.facebook.com/natuurcentrumarnhem en 
www.facebook.com/kinderwijkteam. 

KINDCENTRUM DE KRINGLOOP HELPT MEE 
Op dinsdag 19 maart hebben enkele groepen 
van Kindcentrum de Kringloop meegedaan 
aan de Arnhemse afvalestafette georgani-
seerd door het Natuurcentrum Arnhem in 
samenwerking met de Gemeente Arnhem en 
het KinderWijkTeam. Met grijpers en vuilniszakken zijn 
de leerlingen op pad gegaan. Rondom de scholen en de 
sportvelden hebben zij zwerfafval verzameld en  
opgeruimd en zo hun bijdrage geleverd aan een schonere 
stad. Leerlingen bewust maken van een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid voor de omgeving, vinden wij als 
school heel belangrijk.

DE WERKGROEP ELDERVELD SCHOON LEVERT BIJDRAGE 
Werkgroep Elderveld Schoon was blij verrast met de 
belangstelling van zo’n twintig volwassenen en een tien-
tal kinderen. Behalve de grote belangstelling was ook 
de opbrengst helaas groot. Te veel mensen vinden nog 
steeds dat het normaal is om alles maar op straat en in de 
plantsoenen te gooien. We willen dan ook een voorbeeld 
zijn voor iedereen om een beetje zorg te dragen voor een 
mooi en schoon Elderveld. In mei en eind juni houden we 
opnieuw een actie. Waar en hoe hoort u nog van ons via 
website, facebook, flyer of spandoek. Doet u ook mee?

A F V A L ,  A F V A L  E N  N O G  E E N S  A F V A L

Aan het eind van het Cursusjaar 
2018-2019 zal onze docente Truus 
van der Leij afscheid nemen van haar 
cursisten en onze vereniging. Over al 
die jaren heeft zij jaarlijks een tweetal 
cursussen Engels gedoceerd.  
Zij doceerde de basiscursus en de 
conversatiecursus Engels. Zij is onze 
langst docerende leerkracht die tel-
kens aan een grote verscheidenheid 
van vele cursisten haar kennis van de 
Engelse taal heeft overgedragen.  
Immer tot grote tevredenheid van 
zowel de cursisten als de  
wijkvereniging. Een enthousiaste  
docente die haar lessen zowel in 
praktische en theoretisch zin goed  

en verrassend voorbereidde.  
Ook nam zij het initiatief om met de 
cursisten naar Engelstalige lezingen, 
musea  en toneelvoorstellingen te 
gaan. Dat kwam niet alleen de  
taalvaardigheid ten goede, maar ook 
bracht dat meer inzicht van Engelse 
culturele opvattingen aan het licht.  
Over al die jaren was er een  
enthousiaste belangstelling voor 
het volgen van haar cursussen. We 
nemen de vrijheid om haar namens 
alle cursisten te danken voor de wijze 
waarop zij vorm heeft gegeven aan 
haar docentschap. Aan het eind van 
het cursusjaar zal dat ongetwijfeld 
nog eens tot uiting worden gebracht.

TRUUS VAN DER LEIJ
STOPT NA 34 JAAR ALS DOCENTE ENGELS

Zwerfafval is niet alleen storend om te zien, maar het is 
vooral niet goed voor de natuur. Daarom hebben  
Natuurcentrum Arnhem, het KinderWijkTeam en  
Gemeente Arnhem de handen ineen geslagen en de  
Afvalestafette georganiseerd. Van maandag 18 maart tot 
en met zaterdag 23 maart gingen ruim 2500 basisschool-
scholieren, verschillende teams van het KinderWijkTeam, 
studenten, werknemers en bewoners de straat op om 
zwerfafval op te ruimen. De Afvalestafette vond plaats op 
verschillende locaties verspreid in Arnhem. Aan het einde 
van deze week was Arnhem weer een stuk schoner.  
In deze bijdrage een verslag van de afsluitings-
bijeenkomst, de activiteiten van het Kindcentrum de 
Kringloop en de Werkgroep Elderveld Schoon. 



4 ELDERVELD NIEUWS

Belastingdienst zit ons op de hielen de komende tijd. 
Hebben jullie dat nou ook, zo van: wat nu!

Ik word er helemaal niet goed van, echt waar. Er wordt 
ons wijsgemaakt door Den Haag dat wij er op vooruit 
gaan in koopkracht. Nou ik merk daar helemaal niks van! 
We worden voor het lapje gehouden volgens mij.  
De hoge heren in Den Haag hebben makkelijk praten:  
zij verdienen een mega salaris en hoeven niet te rekenen 
om rond te komen.

Even iets heel anders: de Duitse taal wordt op menige 
school geschrapt! Jammer, want de Duitse taal is echt 
interessant om te leren. Vele filosofen waren Duitsers; 

neem nou Kant of Marx; het waren denkers, oké met een 
bijzondere kijk op de wereld van toen, dat wel. Goethe 
was ook heel bijzonder. Kijk maar op Google.

Wij wonen op nog geen 40 kilometer van de grens met 
Duitsland. Boodschappen doen een aantal van ons aldaar, 
omdat het goedkoper is. Ik rij regelmatig naar Emmerich 
om bij de Lidl in te kopen. Brood bijvoorbeeld is daar véél 
goedkoper en vele andere producten ook. Even tanken 
aldaar levert ook euro’s op. Als ik daar ook nog een lunch 
gebruik, lieve mensen, dan heb ik mijn euro’s dubbel en 
dwars terug verdiend.

Lieve groeten, Puk van de Petteflet  

Deel van het grasveld in onze en uw heemtuin, hebben 
wij ontdaan van mos, door kalk te strooien daar kan het 
mos niet tegen. Op de kale plekken hebben wij graszaad 
uitgestrooid. Dit zaad hebben wij van de gemeente  
gekregen. Het wordt vertroeteld met compost en door de 
zachte regenbuien van de afgelopen dagen zal het zeker 
aanslaan. Op i Net zie ik andere verhalen om het grasveld 
te verbeteren. Het blijft spannend om samen bezig te zijn. 
Trouwens deze compost hebben wij ook van de gemeen-
te gekregen. Zo kunnen wij onze en uw heemtuin  
voorzien van vruchtbare grond. Het is wel een hele klus, 
maar wij blijven zo lekker bezig, weer of geen weer.  
Wij hebben de fruitbomen met een expert gesnoeid.  
Onze rabarber floreert van jewelste. Door het bijzondere 
weer begint zo hier en daar de lente zich te ontplooien.  
Wij hopen dat u ook zult genieten van deze prachtige tuin.

Groeten van Mimi en de heemtuingroep

Op Koningsdag 27 april 2019 zal de Band FATE, uit  
Arnhem, in Elderveld optreden.

FATE brengt instrumentale muziek van o.a. The Shadows 
en daarnaast ook Rock&Roll nummers uit de jaren 60 en 
70. Niet alleen ”oudere jongeren” beleven hier veel plezier 
aan, maar ook jongeren weten dit te waarderen. 

FATE is ontstaan uit pure nostalgische gevoelens.  
Fred ter Hennepe, Alfons Haket, Theo Gamelkoorn en  
Eef Foppen hebben allen in respectabele groepen  
gespeeld. Wat altijd is gebleven is de muziek die hun 
jeugd heeft gekleurd. De liefde voor deze muziek, uit  
hun jeugd, heeft hen op enig moment samen gebracht. 
FATE neemt u mee met herkenbare muziek voor jong  
en oud.

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

E V E N  T E R U G  N A A R  D E  J A R E N  6 0
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Paaseieren zoekenin Elderveld
Op 2e Paasdag kom ik, de Paashaas, op bezoek in Elderveld! 

Locatie: Biologische Tuinbouwvereniging - Hannesstraatje 2

Kinderen kunnen eieren zoeken in drie 
leeftijdscategorieën: t/m 3, 4-6 en 7-8 jarigen.
Naast de witte eieren zijn er ook per categorie 
drie gouden eieren verstopt. De vinders van de 
gouden eieren krijgen een prijsje.

Maandag 22 april 2019 van 11.00 tot 12.00 uur

Dit evenement wordt georganiseerd door de 
Wijkvereniging Elderveld

ZATERDAG 27 APRIL 2019 VIEREN WE IN ELDERVELD KONINGSDAG. 

Hierbij bent u van harte uitgenodigd om samen met ons deze dag te vieren.
Locatie: rondom Sporthal Elderveld, Breezandpad 13. 

Tijd: 10.30 tot 16.30 uur

Polsbandjes voor de jeugd voor deelname aan de activiteiten. Kosten: € 3,-

ER IS NOG MEER…
• Kleedjesmarkt voor de jeugd
•  Vrijmarkt voor jong en oud (€ 20,- per kraam)
• Optredens:  - Fate 

- Bandera Latina 
- Arnhems Binnenstadskoor

• Rad van Avontuur
• Loempiakraam/Visboer

ACTIVITEITEN
• Treintje door een deel van de wijk
• Diverse springkussens
• Suikerspin
• Schminken 
• Kinderbingo
• Poppenkast
• Handjes schudden met Eldy

Wijkvereniging Elderveld  |  Leimuidenplaats 22a
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Tijdens onze vrij-/rommelmarkt op Koningsdag in Elderveld op 
zaterdag 27 april 2019 is het mogelijk één of meerdere kramen 
te huren door € 20,- per kraam (= ± 4 bij 1½ m., inclusief dakzeil) 
< 21 april a.s. over te maken op onze IBAN: NL81 ABNA 0614 
5901 32 t.n.v. “Wijkvereniging Elderveld” te Arnhem 
o.v.v. “Kraamhuur Koningsdag 2019”. 

Aanmelden/reserveren kan via wijkver.elderveld@hetnet.nl. 
Graag vernemen wij of u 2e hands of nieuwe spullen wilt 
verkopen. Of een mix daarvan. S.v.p. ook aangeven, wat u wilt 
verkopen (er kan geen eten/drank worden aangeboden/ 
verkocht). Dat is i.v.m. onze kraamindeling. Indien u 2 of 
meerdere kramen huurt, komen die naast elkaar te staan.

Ons programma is van 10.30 tot 16.30 uur, de locatie is rondom 
de Sporthal/Wijkcentrum Elderveld aan het Breezandpad en u 
kunt vanaf 9.30 uur terecht om uw kraam/kramen in te richten. 

Er wordt verwacht, dat u zich eerst meldt bij één van onze 
organisatoren, Aafke òf Léon. Zij/hij verwijst u naar uw plaats en 
vraagt u een borg van € 5,-, die alléén contant kan worden 
betaald. Aan het eind van die dag wordt die - na het netjes 
achterlaten van uw plaats - weer teruggegeven.

Er is ook een kleedjesmarkt voor de jeugd, er zijn diverse  
kinderattracties, optredens van bands en er is een poppenkast-
voorstelling. Het programma en de digitale versie van van  
deze wijkkrant staan ook op onze site: www.elderveld.nl 
(resp. via de rubrieken “Wijkagenda” en “/Wijkkrant”). 
 
De organisatie van dit evenement is in 
handen van de Wijkvereniging Elderveld.

K R A A M H U U R  O P  K O N I N G S D A G

el
ke

 w

oensdag gehaktdag

Ma/Di: div. Verse worst, 500 gr.  3,75

Wo: 4 ballen gehakt+4 schnitzels  9,95

Do: Shoarmavlees, 500 gr.  3,95

vr/za: 3 kogelbiefstukjes  8,95

500 gram 

GEHAKT
diverse soorten*

 3,95

FRANS SCHILDER
w e e k a a n b i e d i n g e n
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Bij watergangen en vijvers in Arnhem-Zuid worden 
bordjes geplaatst met een oproep aan bewoners om 
de eenden niet te voeren. Het Waterschap Rivierenland 
heeft vijf bordjes besteld, die komend jaar in overleg 
met de gemeente Arnhem worden geplaatst.

Arnhemmer Guus Westra maakte de zaak aanhangig bij 
gemeente en Waterschap. De bewoner van de wijk De 
Laar-West signaleert dat het al jaren een gewoonte is van 
mensen in zijn woonomgeving om brood te voeren aan  
de watervogels die daar in de watergangen leven.  
Vast staat dat brood eten niet gezond is voor vogels”,  
laat Westra weten. ,,Het is te eenzijdig, waardoor ze  
voedingsstoffen missen, en er zit zout in, wat écht  
ongezond voor alle vogels is. Daarbij is het niet nodig.  
Eenden eten ’s winters vooral gras en waterplanten en  
die kunnen ze prima vinden: veel gezonder!”

Een ander argument om mensen af te helpen van de  
gewoonte van het voeren, is dat grote hoeveelheden 
brood vaak blijven liggen. Dat trekt niet alleen eenden 
aan, maar ook meeuwen, kraaien, ratten en muizen. 
,,Sommigen zwerven door mijn tuin”, aldus Westra.  
Daarnaast vervuilt brood dat achterblijft het water en 
daarmee is het een voedingsbodem voor algen en  
ziekteverwekkers. Woordvoerder Freek Jochems van het 
Waterschap Rivierenland onderschrijft de boodschap van 
Westra volledig. ,,Wat ik er aan kan toevoegen, is dat een  
verslechterde waterkwaliteit ook van negatieve invloed  
is op ander leven in de watergang, zoals van vissen en 
insecten.” Elders in het gebied waar het Waterschap actief 
is, worden al standaard bordjes geplaatst waarop staat 
aangegeven dat mensen beter de watervogels niet  
kunnen voeren. ,,Op die bordjes staat ook duidelijk  
uitgelegd waarom dat is”, zegt Jochems. Arnhem-Zuid 
krijgt deze bordjes nu ook. Ze kunnen indien nodig ook 
van plek wisselen. 

Jochems: ,,Met de bordjes voorkom je niet alle  
problemen, maar het helpt wel om de mensen bewust  
te maken van de ongewenste effecten van het voeren  
van de eenden.” In Arnhem-Noord, behorend tot het 
werkgebied van het Waterschap Rijn en IJssel, staan  
volgens een gemeentewoordvoerder op sommige  
plaatsen al wel bordjes met een boodschap van gelijke 
strekking.

Het lukt de gemeente Arnhem door tijdig ingrijpen 
steeds beter te voorkomen dat gezinnen problema-
tische schulden krijgen. Steeds meer partijen slaan de 
handen ineen om te voorkomen dat schulden oplopen 
bij Arnhemmers die niet in staat zijn hun vaste lasten te 
betalen. De corporaties of energieleveranciers geven 
door als er achterstanden ontstaan. Vervolgens gaan 
Vroeg Eropafteams de mensen bezoeken.  
Met de Arnhemmers worden afspraken gemaakt om te 
voorkomen dat de financiële situatie verslechterd.

De Vroeg Eropaf-methode is succesvol. Arnhemmers  
die hebben meegedaan aan de proef met het vroeg  
opsporen van problematische schulden hebben het  
afgelopen jaar hun schuld fors zien dalen.  
Gemiddeld gaat het om bedragen van 89 euro bij een 
oorspronkelijke betalingsachterstand tot 400 euro.  
Inwoners die niet aan de proef meededen, zagen hun 
schuld ondertussen oplopen. Soms wel met bedragen tot 
180 euro. Wethouder Martien Louwers heeft woensdag-
middag met vijftien organisaties een nieuw convenant 
ondertekend. Veel schuldeisers die vaste lasten innen  
van Arnhemse huishoudens doen mee met de aanpak.  
Het aantal deelnemers is de afgelopen jaren alleen maar 
groter geworden.

Zorgelijk 
Het gaat om zorgverzekeraars Menzis, CZ en VGZ, om 
energieleveranciers NUON en Eneco, waterleidingbedrijf 
Vitens en de woningcorporaties Volkshuisvesting, Vivare, 
Portaal, Habion, Omnia Wonen en Mooiland evenals de 
gemeente Arnhem zelf. Het convenant wordt mede-
ondertekend door welzijnsorganisatie Rijnstad, die de 
huisbezoeken doet bij mensen met waar een zorgelijke 
financiële situatie dreigt.

Huur 
De medewerkers van Vroeg Eropaf hebben inmiddels zo’n 
1.000 Arnhemmers bezocht. Inwoners die meedoen aan 
het traject zien hun schulden dalen en zijn weer in staat 
om regelmatige betalingen (voor bijvoorbeeld energie 
en huur) te doen. Het is vervolgens wel van belang dat 
ze niet opnieuw in financiële problemen komen. Daarom 
nemen de wijkteams twee maanden na de tussenkomst 
door de Vroeg Eropafteams contact op met de inwoner 
om te bespreken of alles goed gaat, of alle afspraken 
worden nagekomen en of er nog hulp nodig is.

Taboe 
Louwers is blij met de Vroeg Erop-methode. ,,Mooi dat 
we hiermee zoveel Arnhemmers kunnen helpen. Er rust 
een groot taboe op het hebben van schulden. Het duurt 
doorgaans wel vijf jaar voordat iemand om hulp durft te 
vragen. Dan zijn de schulden vaak al zo fors opgelopen, 
dat je er in je eentje niet meer uit kunt komen.  
En daardoor krijg je nog veel meer problemen.”

ONTLEEND AAN DE GELDERLANDER VAN 24-01-2019 ONTLEEND AAN DE GELDERLANDER VAN 21-03-2019

SCHULDEN DALEN DOOR ARNHEMSE 

VROEG EROPAFTEAMS; STEEDS MEER 

SCHULDEISERS DOEN MEE

BORDJES IN ARNHEM-ZUID:

STOP HET VOEREN VAN DE EENDJES
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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 24 mei 2019

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 

G. VAN DER ZWAAG

Horizontaal 
3. vrouwtjesaap; 6. voetbalterm; 9. stijl; 11. vreemde munt; 12. berucht; 14. metaal; 16. ongelegen; 17. eens; 19. etmaal; 
20. gracieus; 23. socialistisch; 25. munteenheid; 26. eer; 28. debacle; 29. kledingmaat; 32. behoudens; 35. masker;  
37. gamel; 38. plaats in de Achterhoek; 39. Griekse letter; 40. boom; 41. mager; 42. looistof; 43. rivier in Frankrijk;  
44. geschenk.

Verticaal 
1. halfwolle stof; 2. hoofdstad van Engeland; 4. team; 5. schaatsen; 6. werkelijk; 7. voeg; 8. lied; 10. witgoed;  
13. muziekterm; 15. hartelijk; 18. agendapunt; 21. boom; 22. schelm; 24. taaleigen; 26. avondjurk; 27. mislukking;  
29. laatstleden; 30. verhaal; 31. schaalopener; 33. lagune; 34. carnavalsgroet; 35. fraai; 36. ook; 37; loswal.

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

 

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

R T L E N A H A
S O L I D E U D E L F T

L E V O L I E R E A
S IJ S B E N D E E G E L
S K Y P E W E R I N G I
T B H O I S T E E N
T R E M A L I E R N G
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Voor meer informatie kijk op onze website  
www.gymenturnenarnhem.nl  
Of neem contact op met Mariëlle van Verseveld:  
06-44756765 of via marielle.vantuil@live.nl.

Avond4daagse Arnhem Zuid Is een vierdaagse wandel-
tocht welke loopt door de wijken De Laar West en Oost, 
Elderveld, Elden en Schuytgraaf. Deze jaarlijks terug-
kerende wandeltocht brengt al vele jaren plezier bij jong 
en oud. De wandeltocht begint altijd op de 1e dinsdag van 
juni. De lopers lopen 4 dagen en kunnen op vrijdag een 
mooie medaille in ontvangst nemen. Tevens wordt er op 
deze laatste avond altijd een feestje georganiseerd, waar-
bij onder de lopers ook mooie prijzen worden verloot.

WOW dan wordt mij, Alexander 
Meijer en voorzitter van de 
Avond4daagse Arnhem Zuid, 
gevraagd om een leuk stukje te 
schrijven over de Avond4daag-
se. Waar moet ik beginnen? Het 
enthousiasme, de glimlach op 
ieders kind, het samen zijn, het 
samen beleven om de eindstrijd 
te halen. Vooral de lach en soms 
een traan van blijdschap. Zodra je 

er staat als organisator van dit leuke evenement, dan weet 
je na vier dagen waarvoor je het allemaal hebt gedaan.

Ik begin met de historie van het evenement. Ontstaan 
door een aantal wijkbewoners in de Laar West, die  
vroeger samen ‘wijkvereniging de Laar West’ heette en 
veel activiteiten organiseerde voor jongeren en ouderen 
in de Laar West. Na de game- en televisieverslaving kwam 
de telefoonverslaving. Veel mensen bleven weg, de  
wijkvereniging viel helaas uit elkaar en werd opgeheven. 
We besloten na het beëindigen van de wijkvereniging  
om als bestuur van de Avond4daagse Arnhem Zuid door 
te gaan als een stichting. Want dit supermooie wandel-

evenement mag niet verloren gaan. 
We hebben veranderingen doorge-
maakt: de leuk schoolstandjes langs 
de route waar de kinderen worden 
aangemoedigd door de juf, meester of OR-lid.  
De prijs voor Beste School van de Avond4daagse.  
De fotowedstrijd waar we hele leuke reacties vanuit de 
route krijgen. En dan aan het einde van de Avond4daagse 
een gratis loterij, mede mogelijk gemaakt door al onze 
sponsoren die ons steeds beter weten te vinden.

Ook laten we ons van de maatschappelijke kant zien.  
We steunen goede doelen zoals Stichting Gaandeweg 
en het Ronald McDonald Huis. We geven aandacht aan 
sportverenigingen in de omgeving en omarmen  
maatschappelijke stages waar kinderen hun uren kunnen 

voltooien. Zij de uren en 
een verschrikkelijk leuke 
stage, wij wat mankracht. 
Over mankracht gesproken, 
we zijn jaarlijks op zoek 
naar vrijwilligers die ons 
kunnen helpen. Even een 
uurtje of twee staan voor 
het veilig oversteken zodat 
we dit evenement nog lang 
mogen organiseren. Wilt 

u ons helpen, neem dan contact met ons op via email 
A4darnhemzuid@gmail.com 
Graag tot dinsdag 4 juni!

Namens de Avond4daagse Arnhem Zuid, 
Ronald Jonkers, Rick den Duijf, Gerrit Spang, Michel Konink, 

Theo Kasteel, Monique Bergers en Alexander Meijer

STICHTING 
GYM&TURNEN ARNHEM

Stichting Gym&Turnen Arnhem is een grote  
en leuke club in Arnhem en Velp.  
Wij geloven dat de gymnastische sport bij 
uitstek een prima basis is voor iedereen, jong 
en oud, rijk of arm, onafhankelijk waar je roots 
liggen, om goed te leren bewegen, gezond  
op te groeien en oud te worden en gezellig  
en met veel plezier samen te zijn.  
Onder professionele begeleiding verzorgen 
wij lessen in heel Arnhem en Velp.

AVONDVIERDAAGSE VAN 4-6-2019 T/M 7-6-2019

GYMFIT 
Meer Bewegen voor Ouderen (MBvO) dames en heren 
60+. Tijdens de lessen ligt het accent op bewegen op 
muziek en doet u spierversterkende en conditionele oe-
feningen. Ook is er speciale aandacht voor het evenwicht 
en de soepelheid van de spieren. Dit alles gebeurt naast of 
vanuit de stoel. Mocht u dus wat minder mobiel zijn dan 
kunt u toch deze les volgen. Gezelligheid en het meedoen 
op eigen tempo staan hierbij centraal. Na de lessen is er 
de gelegenheid om gezamenlijk een kopje koffie of thee 
te drinken. Kom gezellig meedoen! 
In Elderveld hebben wij GymFit aanbod op diverse locaties: 
Jan Hoving Flat (Vlaardingenweg 107) 
• Maandag van 09:30-10:30  
SWOA Steunpunt De Gaanderij (Driemondplein 1) 
• Dinsdag van 09:30-10:30 
• Dinsdag van 10:30-11:30 
• Dinsdag van 11:30-12:30 
Serviceflat Elderveld (Gorinchemstraat 50) 
• Woensdag 09:30-10:30
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Veel positieve, maar ook negatieve reacties ontving  
recreatieschap Uiterwaarde op het plan om maximaal  
55 recreatiewoningen te bouwen langs de  
Rijkerswoerdse Plassen tussen Arnhem en Elst. 

De reacties variëren van ‘blij dat er eindelijk iets gebeurt 
met het oude Pitch en Putt-terrein’ tot ‘een betere infra-
structuur is noodzakelijk’. De inbreng van buurtbewoners 
wordt verwerkt in het plan, belooft Uiterwaarde-directeur 
Alex Kwakernaak.

Uiterwaarde maakte het plan voor de bouw van ruim vijftig 
kleine houten huisjes op en rond het water vorige zomer 
bekend. De huisjes komen op het terrein van het sinds 
2016 failliete Pitch en Putt Golf Elst. Eind oktober was er 
een informatiebijeenkomst voor belangstellenden.  
,,Over het algemeen waren de reacties positief”, vertelt 
Kwakernaak. ,,Dat er ook negatieve reacties kwamen,  
heeft ons niet verrast. Die zijn er altijd bij nieuwe plannen. 
Sommige mensen willen nu eenmaal dat er niets  
verandert. Aan ons nu de taak de plannen zo goed  
mogelijk uit te werken en ons huiswerk goed te doen.” 

Het schetsontwerp van het zogenoemde Recreatiepark 
Lingezegen kwam tot stand in samenspraak met de  
gemeenten Overbetuwe, Arnhem en Park Lingezegen. 
Uiterwaarde hoopt eind dit jaar te kunnen starten met  
de aanleg. Of dat lukt, is de vraag. Diverse onderzoeken  
zijn gaande en er moeten er nog een aantal worden  
uitgevoerd. 

Explosieven 
Voorbeelden zijn flora- en faunaonderzoek, bodemonder-
zoek en onderzoeken met betrekking tot geluid. Ook wordt 
het terrein onderzocht op de aanwezigheid van explosieven 
uit de Tweede Wereldoorlog. Uiterwaarde draait als  
initiatiefnemer op voor de kosten. Kwakernaak:  
,,Tegelijkertijd wordt en een nieuw bestemmingsplan  
gemaakt, wat nodig is om het recreatiepark te kunnen  
realiseren. Dat kost veel tijd. Wij moeten geduld hebben.”

Omwonenden Rijkerswoerdse Plassen vrezen  
overlast van recreatiewoningen 
Het plan van Recreatieschap Uiterwaarde om 55 houten 
recreatiewoningen te bouwen langs de Rijkerswoerdse 
Plassen valt slecht bij omwonenden.  Die vrezen overlast 
als er permanente recreatie in het gebied wordt toegestaan. 
Vooral mensen die dagelijks hun hond uitlaten op en  
rondom het voormalige Pitch en Putt-terrein verwachten  
problemen als daar vaste recreanten een plek krijgen. 
Ook zou de verkeerssituatie ter plaatse zorgwekkend zijn. 
De Kerkstraat, die tussen de Rijkerswoerdse Plassen door 
loopt, is al gesloten voor het doorgaande verkeer.  
Zelfs nu, met de dagrecreatie, is de Rijkerswoerdsestraat al 
een moeilijk begaanbare weg. Hoe moet dit als er groot-
schalige, langdurige recreatie wordt toegestaan? Volgens 
Kwakernaak past Uiterwaarde de infrastructuur zo aan dat 
er een ‘goede verkeersafwikkeling’ plaatsvindt.  
Op het terrein van het recreatiepark komen minimaal  
tachtig parkeerplaatsen en er komen extra entrees naar  
de aangrenzende Arnhemse wijk De Laar-Oost.

Eerste stickeractie voorbij 
Als eerste actie zijn rondom het Willemsplein en het Centraal 
Station fietsen gelabeld met een blauwe sticker, waarvan de 
gemeente vermoedde dat dit mogelijk weesfietsen waren. Op 
deze sticker staat de maximale stallingstermijn van 28 dagen 
vermeld. In totaal zijn 400 fietsen gelabeld. Deze eerste actie 
liep na 28 dagen af, op dinsdag 19 maart. 
 
Gele sticker als waarschuwing 
Wanneer de blauwe sticker na 28 dagen nog op de fiets zat, 
werd de sticker vervangen door een geel exemplaar. Hierop 
staat aangegeven dat de fiets is aangemerkt als weesfiets en 
na 7 dagen wordt verwijderd. Deze gele sticker is op 19 maart 
op de weesfietsen geplakt.

Op 26 maart worden de nog steeds aanwezige weesfietsen 
met gele sticker opgehaald door AFAC waar ze in depot aan 

de Nieuwe Kade worden gezet. Daar wordt bijvoorbeeld  
gecontroleerd of de fiets als gestolen staat geregistreerd.  
Ze blijven drie maanden in het depot staan en kunnen dan 
worden opgehaald door hun rechtmatige eigenaar.  
 
Fiets ophalen 
Vermoedt u dat uw fiets tijdens deze actie is verwijderd?  
De procedure van AFAC vindt u op de pagina www.arnhem.
nl/stad_en_wijken/Parkeren/fietsenstallingen/Fiets_weg 
 
Weesfiets voor kantoor Wijkvereniging Elderveld  
Op de stoep voor het kantoor van de Wijkvereniging Elderveld 
(Leimuidenplaats 22a) staat reeds maanden lang een  
weesfiets (zie bovenstaande foto). De fiets verkeert nog in 
redelijke staat. De rechtmatige eigenaar wordt verzocht zich 
te melden bij Rudie Nillesen (telefoon 026-3810798).

Sinds februari 2019 heeft de gemeente Arnhem de mogelijkheid om wees-
fietsen te verwijderen in de openbare ruimte. Na een stickeractie bij 400 wees-
fietsen in de stad, werden deze fietsen op 26 maart opgehaald door AFAC. Het 
‘Fietsstalverbod weesfietsen’ is sinds februari 2019 in werking. Hierdoor is het 
verboden om een fiets of bromfiets langer dan 28 dagen onafgebroken te stal-
len in de openbare ruimte. Na deze 28 dagen is een fiets officieel “verweesd’.

GEMENGDE GEVOELENS OVER 

HUISJES BIJ RIJKERSWOERDSE PLASSEN

VERWIJDERING WEESFIETSEN

ontleend aan De Gelderlander van 11-03-2019
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Gedeeltelijk overgenomen van De Gelderlander van woensdag 28 november jl.

Vitalys, onderdeel van Rijnstate, opereert ieder jaar zo’n 1.200 mensen die door 
hun overgewicht in aanmerking komen voor een maagverkleinende operatie. 
Naast de operatie volgen de patiënten een intensief begeleidingstraject waarin 
wordt gewerkt aan de verandering van leefstijl. Na dit traject moet een patiënt  
het weer zelf doen. En dat valt soms zwaar. 

Op elke straathoek liggen verleidingen 
op de loer. En door het vaak drukke 
bestaan kan het lastig zijn de geleer-
de structuur vast te houden. Om te 
voorkomen dat patiënten terugvallen 
in oude gewoontes, biedt Vitalys ook 
na de operatie zoveel mogelijk extra 
services. Het lifestyleboek BRAVO! dat 
alle patiënten krijgen na hun operatie, 
is daar een goed voorbeeld van.

BRAVO! 
Aan het boek werkten onder andere 
specialisten van Vitalys en Rijnstate 
mee. De recepten zijn afkomstig  
van twee koks die ook een maag-
verkleining hebben ondergaan. 
En diverse patiënten gaven input  
vanuit hun eigen ervaringen.

Modeshow met 
ervaringsdeskundigen 
Woensdag 17 april om 18.00 uur 
wordt het boek officieel gepresen-
teerd tijdens een speciale modeshow 
bij Steps in Arnhem. Deze modeshow 
wordt georganiseerd door Nieuwe Ik. 
De modellen die meelopen hebben 
allemaal een maagverkleining  
ondergaan bij Vitalys. 

Verkrijgbaarheid boek 
‘BRAVO! Tips en trucs om je  
gezonde leefstijl vast te houden’ is 
een leuk boek voor iedereen die  
geïnteresseerd is een gezonde  
leefstijl. Het boek is te koop bij alle 
boekhandels en via webshops als  
Bol.com en kost € 22,95.

De Japanse duizendknoop, de reuzenberenklauw en de 
reuzenbalsemien in Arnhem gaan een donkere toekomst 
tegemoet. De gemeente trekt een miljoen euro uit om 
hen uit te roeien.

De vreemde, enge planten kunnen schade aan wegen, 
gebouwen en watergangen veroorzaken of kunnen door 
hun onstuitbare groei alle flora en fauna verstrikken. Met 
het geld dat voor het opruimen van deze zogenoemde 
invasieve exoten wordt uitgetrokken, hoopt de gemeente 
binnen drie jaar een beheersbare situatie te creëren en 
daarna de zaak goed bij te houden. Voordat de oorlog 
volgend jaar begint, wordt al enige slag geleverd. Begin 
van dit jaar had de gemeente zo’n tweehonderd locaties 
in kaart gebracht waar de Japanse duizendknoop groeit. 
“Inmiddels hebben we er al 278 in beeld”, zegt groen-
beheerder Cecilia Klein van de gemeente Arnhem. 

Funderingen 
De Japanse duizendknoop kan funderingen, verhardingen, 
rioleringen en drainagebuizen aantasten. De plant vreet 
zich door zwakke plekken in asfalt, beton, metselwerk of 
dijken. Het noodzakelijke opruimen van de wortelstokken 
luistert nauw. Klein: “Een klein stukje dat zich verspreidt, 
kan al genoeg zijn voor een nieuwe invasie. Als je hem 
thuis uit de grond haalt, moet je ‘m ook niet in de gft- 
container gooien, maar bij het restafval.” De reuzenbalse-
mien is een eenjarige woekeraar met een voorkeur voor 

vochtige grond, die alle ruimte, licht en voeding ontneemt 
aan planten die je omwille van het natuurlijk evenwicht 
graag ziet groeien. Klein: “In Arnhem vind je hem vooral 
bij de stroompjes in Park Sonsbeek”. Ook in dit geval is 
uitroeiing met wortel en tak de beste methode. Tot de 
bestrijding van de reuzenbalsemien en -berenklauw is de 
gemeente wettelijk verplicht, omdat deze soorten een 
serieuze bedreiging voor de biodiversiteit vormen.

Gevaarlijk 
De reuzenberenklauw is ook nog eens gevaarlijk voor 
de gezondheid van mensen en dier. Klein: “Als je erlangs 
loopt, kun je brandblaren oplopen. Die kunnen in brand-
wonden veranderen als je in de zon loopt. Als je hem in  
je tuin hebt staan en je wilt hem weghalen, doe dan  
handschoenen aan en zet een beschermende bril op.

B R A V O !

G E M E E N T E  A R N H E M  W I L  I N V A S I E V E  E X O T E N  U I T R O E I E N

STRIJD TEGEN VREEMDE EN ENGE PLANTEN
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WERKGROEPEN VAN HET 
WIJKPLATFORM

ALVAST EEN LEUKE
UPDATE WIJKFEEST

AED LOCATIES 
IN DE WIJK

MELD U AAN VOOR DE 
NIEUWSBRIEF

Naast dat het Wijkplatform een aantal keer per jaar  
vergaderingen heeft om de ontwikkelingen in de wijk  
te bespreken en daarover te discussiëren, zijn er ook  
diverse werkgroepen actief. Hieronder een lijstje met  
de werkgroepen: 
1. Elderveld Actief 
2. Elderveld Open 
3. Elderveld Schoon 
4. Heemtuin Elderveld 
5. Groen & Milieu 
6. Redactie & WIJKTV Elderveld 
7. Straat in Actie Elderveld 
8. Waterspeeltuin / Spelen 
9. Winkelcentrum Elderhof 
10. Verkeer & Veiligheid 
 
Wilt u toch nog actief zijn in een werkgroep van het  
Wijkplatform? Neem dan even contact met ons op via 
bovenstaande e-mailadres. Het secretariaat zorgt ervoor 
dat uw e-mail terecht komt bij de juiste werkgroep. 

We openen dit jaar om 11 uur met de band We-cover.  
Zij hebben vorig jaar ook gespeeld, en zullen dit jaar  
zorgen voor spetterende opening. Tussen 12:00 en 14:00 
komt de Now-en coverband spelen. Ook deze band  
was er vorig jaar bij. We kunnen niet wachten ze weer 
terug te zien. 

Vanaf circa 14:00 uur komt de Whatever band. Een zeer 
ervaren band met een groot repertoire. Afgewisseld door 
andere optredens zullen zij de hele middag spelen.  
Een mooi vooruitzicht. Ga maar vast oefenen op de  
danspasjes want het wordt een feestje… Voor tussen de 
band optredens door ook al leuke aanmeldingen.  
Zo zal SHK een demonstratie verzorgen. Zal de drumband 
DWS van zich laten horen, Komt de Marchingband  
Arnhem gezellig langs. 

Als er nog dansgroepen zijn, die wat willen laten zien? 
Meld je dan aan... Ons e-mailadres is:  
Elderveldopen@gmail.com

Betreft de kramen voor de braderie tijdens het Wijkfeest 
zijn er ook al circa 30 kramen gereserveerd. Wilt u nog 
een kraam reserveren? Doe dat dan snel op: www.elder-
veldopen.nl en ga dan naar “Kraam huren 1 september”. 
U kunt uw voorkeur voor kraam direct aangeven bij het 
reserveren. Let op: Reservering is per 2 meter, dus wilt u 
een 4 meter kraam dient u bijv. 6a en 6b te reserveren.

In de vorige wijkkrant hebben wij als Wijkplatform  
Elderveld een oproep gedaan waar de AED’s zijn in onze 
wijk. Wij zijn namelijk actief bezig met het maken van een 
kaart van de wijk, waar deze allemaal op weergegeven 
worden. Hiervoor hebben wij wel uw hulp bij nodig. 

Weet u dus waar een AED hangt in uw straat?  
Of elders in de wijk? Stuur dan even een e-mail naar  
wijkplatform.elderveld@gmail.com.

U kunt sinds de nieuwe website ook op de hoogte  
blijven van de laatste nieuwtjes uit de wijk via onze  
digitale nieuwsbrief. Wilt u zich daarvoor aanmelden?  
Ga dan even naar de website en rechts op het scherm 
vindt u het aanmeld formulier. 

Heeft u zelf nieuws voor op de wijkwebsite? Stuur dan uw 
(pers)bericht in op de website: www.elderveld.nl/contact

U I T  ‘ T  W I J K P L A T F O R M
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SMOELENBOEK  
WIJKPLATFORM ELDERVELD

BESLUITEN WIJKPLATFORM 
2019 - 03

AANVRAAG
WIJKBUDGET

BURENHULP WERKGROEP 
ELDERVELD ACTIEF

Op de website kunt u reeds enige tijd het smoelenboek 
van het Wijkplatform Elderveld vinden. Daarin vindt u alle 
stemgerechtigde leden van het Wijkplatform Elderveld. 
Ook kunt u daar zien wie er vanuit welke groep actief is  
in het Wijkplatform. 

Het smoelenboek vindt u ook op de website op: 
www.elderveld.nl/wijkplatform-elderveld/smoelenboek

Het Wijkplatform Elderveld heeft tijdens de eerste  
vergadering van het jaar drie nieuwe leden toegevoegd 
aan haar ledenbestand. Hierover hebben wij reeds eerder 
een bericht geplaatst op deze website. Ook zijn tijdens 
deze vergadering een aantal aanvragen voor (financiële) 
ondersteuning besproken: 

Het Wijkplatform Elderveld heeft besloten om een  
financiële bijdrage te leveren voor de activiteiten van  
activiteiten van de Biologische Tuinbouw Vereniging  
Elderveld. Het Wijkplatform Elderveld heeft besloten  
om ook dit jaar weer 2 pagina’s in de wijkkrant  
- van Wijkvereniging Elderveld - aan te houden en op de 
achterkant een advertentieruimte. Hiervoor krijgt de  
Wijkvereniging Elderveld een financiële bijdrage.

Stichting Jeugdland heeft een aanvraag gedaan bij het 
Wijkplatform voor de Vakantiepaspoort 2019, Holiday 
Kick off en voor de Voetbalmasters. Het Dagelijks bestuur 
van het Wijkplatform heeft deze aanvraag in behandeling 
genomen en namens het Wijkplatform besloten om ook 
hiervoor een financiële bijdrage te leveren.

De besluiten van de volgende Wijkplatform vergadering, 
in april, worden op de website weergegeven.

Het Wijkplatform beschikt over een jaarlijks budget.  
Een deel van dit budget wordt besteed aan de organisatie 
kosten van het Wijkplatform zelf, inclusief de PR van het 
wijkplatform en andere activiteiten voor, door en namens 
het wijkplatform in Elderveld. U kunt als bewoner van de 
wijk een aanvraag indienen voor uw wijkinitiatief.  
Het formulier en de enkele voorwaarden voor een  
aanvraag vindt u op de website, bijvoorbeeld dat het  
Wijkplatform geen vergoeding geeft voor eten en drinken. 

Het aanvraagformulier vindt u op:  
elderveld.nl/wijkplatform-elderveld/aanvraag-wijkbudget

U I T  ‘ T  W I J K P L A T F O R M
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Kent u ze ook? Al die leuke, mooie initiatieven in uw wijk? Of bent u zelf 
actie bij de wijkvereniging, betrokken bij project voor mensen met een 
beperking, buurtfeest of runt u samen een buurthuis? Met zijn allen doen 
we eigenlijk best veel voor elkaar. Buurtbewoners die zelf een activiteit 
opstarten vormen het hart van uw wijk. Daar kunnen ze soms ook wel een 
beetje support bij gebruiken. Daar staat de Arnhemse Uitdaging voor.

De Arnhemse Uitdaging zet zich in 
voor buurtbewoners, stichtingen  
en verenigingen die uw wijk fijner  
maken om in te wonen door  
maatschappelijke initiatieven te 
koppelen aan het bedrijfsleven.  
En dat doen we op een heel  
simpele maar doeltreffende manier. 
U kunt een vraag bij ons indienen 
die we voorleggen aan mensen uit 
bedrijven. Zij bekijken de vraag en 
komen met ideeën om deze op  
te lossen. Daarbij gebruiken ze  
hun netwerk van bedrijven in  
Arnhem. Het kan gaan om spullen, 
vakkennis, materialen, gereedschap, 
advies, uitjes, trainingen en nog veel 
meer. Onze bemiddeling is gratis, 

ons netwerk is heel groot en in de  
matchgroepen zitten veel creatieve 
mensen. Daardoor lukt het vaak  
om een oplossing te bedenken voor 
uw vraag. Bent u niet bekend met 
de Arnhemse Uitdaging, dan gaan 
we graag een keer met u in gesprek 
om onze en uw mogelijkheden te 
bespreken met elkaar. Stuur een 
mail naar info@arnhemseuitdaging 
of bel naar 026 351 7951 en we  
maken een afspraak.

S A M E N  M A K E N  W E  H E T  L E V E N  I N 

A R N H E M  E E N  B E E T J E  M O O I E R

BESCHAAFDE WEGPIRATEN GEZOCHT

VOOR DE MAALTIJDSERVICE VAN SWOA

Vind jij autorijden leuk? En wil je mensen blij maken  
heerlijke maaltijden? Kom dan als vrijwilliger bij de  
maaltijdservice van SWOA!  
Van maandag tot en met vrijdag bezorgen we in de  
ochtend (en op bepaalde dagen ook in de middag)  
kant en klare maaltijden. Dat doen we bij mensen die  
fysiek niet meer in staat zijn of de tijd niet hebben om 
voor zichzelf te koken. 

Hoe gaat dit in zijn werk? Samen met jouw bezorgpartner 
begin je de dag met een kop koffie en bespreek je met 
elkaar hoeveel klanten er voor vandaag op de lijst staan. 
Je neemt met de coördinator door of er bijzonderheden 
zijn en laadt samen met je collega de caddy.  
Het bezorgen van de maaltijden doe je niet met je eigen 
auto, tenzij je een busje hebt met een professioneel  
koelsysteem zoals iedereen dat tegenwoordig heeft…

Nee grapje, dat hebben wij als organisatie al helemaal 
geregeld, een eigen auto is dus niet nodig!  
Het verzamelpunt van de maaltijdenchauffeurs is de 
voedselbank in Arnhem-Noord op de Bruningweg.  
Wel handig om eigen vervoer te hebben om op de locatie 
te komen (eigen auto, openbaar vervoer, fiets, step etc.) 
Je kunt bij ons natuurlijk je reiskosten declareren! 

Wat maakt het 
werk nou zo leuk? 
 
Ten eerste ben jij degene die er samen met je collega’s 
voor zorgt dat onze klanten iedere avond kunnen  
genieten van een heerlijke maaltijd. Iedereen verdient  
het om goed en lekker te kunnen eten toch?  
Daar lever jij dus een bijdrage aan!  
Ten tweede leer je de klanten echt kennen. Bij sommige 
klanten is het nodig om de maaltijden binnen te plaatsen, 
omdat het hen zelf niet meer lukt. Je raakt met elkaar in 
gesprek en bouwt zo een band op met de klant. 
Ten derde waarderen de klanten jouw werk en dat laten 
ze ook blijken. 
 
En als laatste: je kunt lekker auto rijden, maar zult af en 
toe ook lekker moeten lopen. Goed voor het lichaam!

Lijkt dit je wat en help jij ons binnenkort om de maaltijden 
op tijd bij de klant te brengen?  
Neem dan nu contact op met Silvio de Brito Caio op  
06-11781070 of stuur een mail naar sdebritocaio@swoa.nl

Ook als je alleen beschikbaar bent 
tijdens de vakantie, bel Silvio!

St Avonturis krijgt visitekaartjes van  
Coers & Roest aangeboden. Avonturis  

organiseert vakanties voor mensen met 
een beperking in hun eigen woning. 

Heeft uw organisatie een wens?
We denken graag met u mee.
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NL DOET-DAG IN PARK DE STEENEN CAMER

IJSHEILIGENMARKT 11 MEI A.S. VAN 10.00-15.00 UUR.

WOENSDAG 8 MEI: LEZING.

ROMEINSE TUIN IN 2019

WORKSHOP: ONTDEK DE WERELD VAN DE KRUIDEN 2019

Op 16 maart 2019 heeft de BTV in samenwerking met het Oranje Fonds de NL 
Doet-dag in park de Steenen Camer georganiseerd. De dag begon regenachtig 
maar al snel werd het droog en is er weer veel werk verzet door ca. 65 vrijwilli-
gers bestaande uit leden van de BTV, buurtbewoners, en een aantal scholieren 
uit Elst. In het kader van het project Arnhem Plasticvrij hebben vrijwilligers veel 
overbodig plastic uit het volkstuinpark verwijderd. 

Verder is er een enorme berg takken door de hakselaar gehaald en is zwerfafval 
uit het park verwijderd. Tijdens de werkzaamheden zorgde het catering-team 
voor de koffie, thee en koek. Alle vrijwilligers dank voor jullie inzet.

Het Bestuur

René Isarin geeft een lezing over de 
opgravingen uit de Romeinse tijd in 
Bemmel in 2018. Deze lezing vindt 
plaats in het kader van de Romeinen-
week 2019, met als thema “vrouwen 
in de Romeinse tijd in Nederland” en 
wordt georganiseerd door de AWN 
(Ver. van vrijwilligers in de archeolo-
gie), Biologische Tuinbouwvereniging 
Elderveld en de Historische Kring  
Elden. Aanvang om 20.00 uur.  
Vanaf 19.30 uur is er inloop met kof-
fie. Plaats: De Schuur, Hannesstraatje 
2a, Arnhem. Toegang is geheel gratis. 
Vol is vol. Bent u ook geïnteresseerd 
in deze geschiedenis, noteer dit dan 
alvast in uw agenda.

We zijn weer druk bezig met de 
inrichting van onze Romeinse tuin. 
Als u ook een keer op wo-middag 
en/of za-morgen wilt komen 
helpen, graag. 
Romeinse activiteiten in 2019. 
Zondag 23 juni; een Romeinse  
middag met leuke kramen, een  
tentenkamp, activiteiten voor de 
jeugd, rondleidingen en weer veel 
figuranten.  
Zondag 25 augustus;  
tijdens de oogstmarkt ook weer  
een Romeinse markt. 
Zondag 13 oktober; “Dag van de  
Arnhemse Geschiedenis” met een 
groots Theaterspektakel “de Bataafse 
Opstand” met heel veel re-enactors.  
Zie ook: www.romeinsetuin.nl

Deze workshop is voor iedereen die 
meer wil weten van kruiden en doen 
met kruiden. We gaan op ontdek-
kingstocht naar de kracht van kruiden. 
Wat zijn kruiden, welke geneeskracht 
van de kruiden kan onze gezondheid 
ondersteunen en hoe maken we  
producten? We maken olie, zalf en 
een aantal gerechten

Na de workshop ben je in staat om 
zelf een aantal kruidenproducten te 

maken. Je neemt een tas met  
producten en een mooie ervaring 
mee naar huis. De workshop is  
mogelijk voor 5 tot 15 personen.  
Datum:  Zondag 26 mei 2019 
Tijd:  Inloop: vanaf 13.00 uur. 
 We starten om 13.30 uur 
Duur:  3 uur 
Prijs:   € 25,00 pp (incl. materialen, 

producten en gerechten) 
U kunt betalen bij de start  
van de workshop 

Waar:   Verenigingsgebouw De 
Schuur in park de Steenen 
Camer Hannesstraatje 2a, 
6843 NV Arnhem

Wie:  Maartje, zij is fytotherapeut, 
kruidendocent en oprichtster 
van de Stadskruidentuin  
en kruidenopleiding op 
Kraaybeekerhof. 

Vooraf aanmelden: Marike Verhage via 
email naar marikeverhage@planet.nl

Dé PLANTJESMARKT voor Arnhem  
en omgeving. Onze Kwekerij en 
de Activiteitencommissie staan te 
popelen en niet te vergeten onze 
kraamhouders!!  IJsheiligen/Plantjes-
markt, de kans om moestuinplanten, 
voorjaarsbloemen en cadeauartikelen 
(denk aan Moederdag) te kopen bij 
ruim 30 kramen. U kunt socializen, 
drinken, proeven en er is vermaak 
voor onze jongste bezoekers.  
Kom dus gezellig met het hele gezin! 

Kraam huren? 
Belangstellenden kunnen zich  
aanmelden via de link: 
www.btv-elderveld.nl/formulier- 
kraamhouders.  

Het huurtarief voor leden van de  
Biologische Tuinbouw Vereniging is  
€ 17,50, niet leden betalen €20,-.  
Aanmelden kan tot uiterlijk 1 mei 
2019. Wees er snel bij want VOL=VOL. 

Voor meer informatie bel of stuur een 
Whatsapp bericht: Ludo Berendsen 
(06-50624111) of Willy Knelissen 
(06-54715126) of mail naar 
markt@btv-elderveld.nl

B E R I C H T E N  V A N  D E  B T V
Deels ingekort. Voor meer info: zie de website btv-elderveld.nl
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De ondergrondse afvalcontainers in de Arnhemse 
woonwijken mogen weer dicht. Dat heeft de Autoriteit 
Persoonsgegevens besloten. In fases worden vanaf april 
2019 de 1.300 ondergrondse containers voor restafval 
weer afgesloten. Vooraf worden inwoners geïnformeerd 
over wanneer dit gebeurt in hun wijk. Arnhemse  
inwoners moeten dan hun afvalpas gebruiken om afval 
in de ondergrondse container te gooien. 

De gemeente moest van de Autoriteit Persoonsgegevens 
eind 2017 de ondergrondse containers zonder pas  
toegankelijk maken, omdat de privacy van inwoners door 
de wijze van data-verzamelen in het geding kwam.  
De ondergrondse containers krijgen een nieuw soft-
waresysteem. Hierdoor wordt geen privacy gevoelige 
informatie, zoals hoe vaak en wanneer een inwoner afval 
weggooit, meer geregistreerd bij het gebruik van de  
afvalpas. Dit is voor de Autoriteit Persoonsgegevens de  
reden om te oordelen dat de containers weer gesloten 
kunnen worden. Het softwaresysteem telt wel het aantal 
zakken dat in totaal in de container wordt gegooid, zodat 
containers op tijd geleegd kunnen worden.  

Een belangrijke reden om de containers weer af te  
sluiten is dat alleen Arnhemmers de containers kunnen 
gebruiken voor het afval. Het voorkomt misbruik door 
onder andere niet-Arnhemmers en bedrijven die niet  
voor hun bedrijfsafval willen betalen. 

Afval scheiden loont 
Op dit moment betalen alle Arnhemse huishoudens  
afvalstoffenheffing. Dit systeem blijft hetzelfde als de  
ondergrondse containers weer dicht gaan.  
De gemeente wil in 2020 wel een ander systeem  
invoeren, waarbij de vervuiler betaalt. Er wordt dan  
gewerkt met een vast en een variabel tarief. 

Uit het vaste tarief wordt onder het ophalen en  
verwerken van GFT, papier en PBD (plastic verpakkingen, 
blik en drinkpakken) betaald. Daarbovenop betalen  
inwoners dan een bedrag per keer voor het aanbieden 
van restafval. Inwoners die goed afval scheiden en minder 
restafval hebben zijn dan goedkoper uit. 

De exacte invulling over tarieven, regelingen voor minima 
en mensen die op medische gronden veel afval hebben, 
worden op dit moment uitgewerkt en ter besluitvorming 
aangeboden aan de gemeenteraad.

GEMEENTE MAG ONDERGRONDSE 
CONTAINERS VOOR AFVAL WEER AFSLUITEN
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KUNSTGEBITTEN
Specialistisch team staat garant 

voor kwaliteit en zorg!
 

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

Wij werken voor alle zorgverzekeraars
Bel voor een afspraak

P. ANDRIESSEN - TANDPROTHETICUS
Wassenaarweg 5a Arnhem 

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

Nieuws

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

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

Tegen inlevering van deze waardebon ontvangt u bij afhalen:
TJAP TJOY MET KIPFILET +

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

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

Geldig van 1 mei tot 1 juli 2019
Max. 2x per bon; niet geldig op zon- en feestdagen

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

Alarmnummer Ambulance/Brandweer/Politie 112

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

Gemeentelijke diensten

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

(op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur; buiten kantoortijden 

wordt u alleen bij spoed doorverbonden met de meldkamer)

-  Meldingen openbare verlichting 

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

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

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

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

Gezondheidszorg: Dokterspost Arnhem 0900-1598

Karin Veldkamp: Coördinator Buurtbemiddeling 026-3519941

 Coördinator Buurtbemiddeling 06-29427944

 A. ma-do www.buurtbemiddelingarnhem.nl 

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

woensdag 17 en 24 april, 8, 15, 22 en 29 mei en 5 en 
12 juni van 18.15 tot 19.15 òf 19.30 tot 20.30 uur in het 
wijkcentrum Elderveld, Breezandpad 15

-  Conditiegym:  
donderdag 18 en 25 april, 9, 16 en 23 mei en 6 en 13 juni 
van 8.45 tot 9.45 uur in de sporthal Elderveld,  
Breezandpad 13.

-  Koningsdag:  
zaterdag 27 april van 10.30 - 16.30 uur rondom de 
sporthal Elderveld, Breezandpad 13.

-  Paaseieren zoeken:  
maandag 2e Paasdag, 22 april van 11.00 - 12.00 uur  
bij de Biologische Tuinbouwvereniging Elderveld,  
Hannesstraatje 2. Voor kinderen t/m 8 jaar.

Activiteiten overige clubs, 
organisaties en verenigingen in Elderveld 
•  Jeu de Boules op maandag (m.u.v. 22 april en 10 juni) 

en woensdag van 13.30 tot 15.00 uur en zaterdag 
(m.u.v. 27 april) 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 (m.u.v. 22 april 
en 10 juni) 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 (m.u.v. 4 en 11 juni) in het  
wijkcentrum Elderveld, Breezandpad 15, Arnhem:  
Sjoelen. De competitie start om 20.00 uur.  
Georganiseerd door Sjoelvereniging Arnhem.

Bingo en SWOA-resto in de Gaanderij, Driemondplein 1. 
De bingomiddagen worden gehouden op vrijdag 19 april  
(= Paasbingo), 3, 17 en 31 mei en 14 juni van 14.00 tot 
16.30 uur. De zaal gaat open om 13.30 uur. Iedereen is 
van harte welkom. Kosten per plankje € 2,50. Swoa resto 
altijd op laatste woensdag in de maand. Locatie:  
Driemondplein 1. Meer informatie: tel. 381 02 65.

Koffie-uurtje  
De Laar denkt mee over activiteiten. Iedere woensdag  
van 10.00 - 12.00 uur een koffie-uurtje in de wijk  
De Laar-Oost bij boerderij De Kroon (Randweg 2,  
Arnhem). SWOA en Wijkvereniging Oostelaar willen  
samen met de mensen uit de wijk De Laar kijken welke 
activiteiten georganiseerd kunnen worden in de wijk.

(Overgenomen van Kringbulletin/Historische 
Kring Elden februari 2019, jaargang 38, nr. 138)

Dodenherdenking op 4 mei 2019 bij het 
monument in Elden en in de wijk Elderveld 
De Historische Kring Elden organiseert op zaterdag  
4 mei 2019 om 20.00 uur de dodenherdenking bij het 
monument in de Klapstraat in Elden. Het thema van de 
herdenking is “In vrijheid kiezen”. Op hetzelfde tijdstip 
zullen namens de HKE door Scouting Schutgraaf, aan  
de Delftweg in de wijk Elderveld, bloemen gelegd  
worden bij het monument van de omgekomen  
vliegeniers van de Lancaster bommenwerper van de  
Royal Canadian Air Force.

PLEYADE IS OP ZOEK NAAR ENTHOUSIASTE, BETROKKEN, GEPASSIONEERDE VRIJWILLIGERS.

Als vrijwilliger bij Pleyade bent u waardevol. Voor ons 
en zeker voor onze cliënten. Door uw persoonlijke 
kwaliteiten, talenten en levenservaring levert u een 
bijdrage aan het welzijn van cliënten. Of u nu veel tijd 
heeft, of enkel een paar uurtjes per week beschikbaar 
bent, u bent van harte welkom. De belangrijkste  
voorwaarden om als vrijwilliger bij Pleyade aan de slag 
te gaan zijn enthousiasme, betrokkenheid en een hart 
voor mensen, in het bijzonder ouderen. Als vrijwilliger 
kunt u uiteraard rekenen op passende begeleiding en 
waardering vanuit Pleyade. 

Voor de locatie Eldenstaete zoeken wij vrijwilligers  
die willen helpen bij diverse activiteiten zoals bijv.  
wandelen, zingen of ondersteunen bij de kerkdienst.

Bent u enthousiast en wilt u meer weten of u  
aanmelden? Stuur een mail naar  
vrijwilligerswerk@pleyade.nl of bel met 026 - 7517285 

Neem ook eens een kijkje op onze website:  
www.pleyade.nl.

1 3  A P R I L  -  1 5  J U N I  2 0 1 9

WIJKAGENDA

SWOA - ACTIVITEITEN DODENHERDENKING - 4 MEI

V R I J W I L L I G E R S  G E Z O C H T !




