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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...
De heer K. de Groot

D E  H E E R  K .  D E  G R O O T

C U R S U S S E N  I N  E L D E R V E L D  S E I Z O E N  2 0 1 9 / 2 0 2 0

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

-  Bloemschikken/Workshops  
- woensdag- en/of donderdagavond

-  Kleding maken - maandagavond
-  Schilderen en tekenen - dinsdagmiddag
-  Schilderen en tekenen / open atelier - dinsdagavond
-  Active Body  

- woensdagavond
-  Conditiegym  

- donderdagochtend
-  Yoga - maandag-  

of donderdagavond

-  Digitale fotobewerking voor beginners - dinsdagavond
-  Digitale videobewerking met Pinnacle Studio  

- woensdagavond
-  Computergebruik voor beginners,  

incl. internet en e-mail - dinsdag of woensdag overdag

-  Engels - Basis (vervolg) - maandagavond
-  Engels - Conversatie - maandagavond
-  Frans - Beginners (vervolg) - donderdagavond
-  Frans Conversatie voor gevorderden - donderdagavond
-  Spaans Beginners plus/AI ERK  

- zaterdag 11.00 - 13.30 uur

-  Eerste hulp aan kinderen  
- maandag- of donderdagavond

-  Eerste hulp aan kinderen (bijscholing)  
- maandag- of donderdagavond

-  Hartreanimatie - maandag- of donderdagavond
-  Hartreanimatie (bijscholing)  

- maandag- of donderdagavond

Houders GelrePas 2019 krijgen 50% korting op maximaal 
2 cursussen/workshops per seizoen.

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

Lijkt het u leuk om één keer per twee weken op  
donderdagavond te bridgen? Dat kan bij Elderbridge.
Wij vormen een gezellige groep, die vanaf 26 september 
a.s. weer begint aan een nieuw seizoen. Om de week 
wordt in Wijkcentrum Elderveld, Breezandpad 15,  

gespeeld in een ontspannen sfeer. U kunt zich als paar, 
maar ook alleen aanmelden.

Inlichtingen: Wijkvereniging Elderveld
Tel. 026-3810798. E-mail: wijkver.elderveld@hetnet.nl.

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

Van harteproficiat!

Editie Kopijsluiting Verschijningsdata
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 2019LID WORDEN VAN DE WIJKVERENIGING?

BRIDGEN IN ELDERVELD
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U I T  D E  W I J K

Onlangs heeft een aantal medewerkers van Dolmans 
Landscaping kennis gemaakt met de innovatieve  
elektrische onkruidbestrijder, de Rootwave Pro.  
Deze methode is de laatste drie jaar succesvol  
beproefd in Engeland en is recentelijk geïntroduceerd 
in Nederland. 

De werknemers zijn klaar om de uitdaging met de  
invasieve exoten aan te gaan. Doordat meerdere  
werknemers zijn opgeleid voor de bestrijding met  
behulp van deze elektrische onkruidbestrijding, is  
hun kennis en kunde volledig op niveau.

Door gebruik te maken van deze selectieve bestrijding 
van onkruiden tot in de wortel (door het koken van de 
wortel), wordt de beplanting volledig vernietigd. 

 
Er wordt alleen warmte gegenereerd in de plantcellen, 
waardoor er geen energie verloren gaat naar de  
omgeving en is er geen risico op nevenschade.

Met deze methode gaan de werknemers van Dolmans 
Landscaping onder andere de Japanse duizendknoop, 
de Reuzenberenklauw en de Reuzenbalsemien te lijf. 

AGENDA
1. Opening en vaststellen agenda
2. Notulen ALV 4 september 2018
3. Mededelingen
4.  Jaarrekening/ 

verslag kascontrolecommissie
5. Verkiezing kascontrolecommissie
6. Begroting en contributie

7. Bestuur 
-  voordracht nieuw bestuurslid door 

het bestuur: Hans Kuhlemeier
-  tegenkandidaten kunnen worden 

voorgedragen conform artikel 22.3 van 
de statuten en wel (schriftelijk bij het 
bestuur) voor aanvang van de ALV, mits 
ondersteund door tenminste 10 leden

8. Organisatie activiteiten 2020
9. Rondvraag
10. Sluiting

De jaarstukken liggen vanaf  
16 september a.s. op het kantoor  
ter inzage.

Rond 6 uur in de ochtend verzamelden de vrijwilligers 
zich bij het viaduct aan de Elderhofseweg om de  
50 kilometerlopers moreel te ondersteunen met  
muziek, frisdrank en vers fruit.

De Wijkvereniging Elderveld maakte, zoals elk jaar, dit 
alles mogelijk. Vanaf 7 uur liepen de eerste wandelaars 
voorbij en tot ruim 11 uur was het een geweldige  
happening; De crew van Ome Joop’s tour, de  
discjockey en de spreekstalmeester gaven de voorbij  
trekkende wandelaars met originele teksten en goed 
gekozen liedjes ondersteuning. Komkommers, bananen 
en meloenen werden aan de lopende band gesneden en 
aangeboden. De temperatuur voor wandelen was perfect, 
waardoor de dorst (en dus behoefte aan drank) minder 
heftig was dan vorig jaar. De vele toeschouwers  
maakten het feest voor wandelaars en vrijwilligers  
compleet. Lovende reacties van de wandelaars alom 
moeten de vrijwilligers goed hebben gedaan.  
Mede dankzij hen werd het weer een prachtige doorgang!  Foto: Iris Wuyster

SUCCESVOLLE 
DOORTOCHT 
50 KILOMETERLOPERS 
16 JULI ELDERHOFSEWEG

WIJKVERENIGING ELDERVELD ALGEMENE LEDENVERGADERING 30 SEPTEMBER 2019

DOLMANS LANDSCAPING 
VERHOOGT DE SPANNING

AANVANG: 20:00 UUR   -   LOCATIE: KANTOOR LEIMUIDENPLAATS 22A ARNHEM
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Er gebeurt veel in onze stad. Op stap met mijn camera 
maak ik her en der foto’s. Ben op de open architectuur dag 
geweest. Spannend was dat. Het Focustheater bezocht met 
rondleiding van de architect. Tevens de nieuwe woningen 
bezocht tussen de Eusebius en het Focustheater. Deze  
woningen bestaan uit, jawel, 5 of 4 verdiepingen per  
woning. Alleen trappen, geen lift. Je zult maar iets vergeten 
mee te nemen, moet je weer 5 of 4 trappen op of af. Wie 
verzint zoiets en wie wil er wonen. Deze woningen waren 
binnen de kortste keren uitverkocht, 
dat wel. Ik had na dit bezoek al  
redelijk veel spierpijn van het trap-
lopen. De toekomstige bewoners 
hoeven niet meer naar de sport-
school. De Ambachtsschool aan de 
Boulevard Heuvelink is omgebouwd 
tot woonblok. Niks mis mee. Echter dat daar spaanplaat is 

gebruikt in de woningen vind ik een merkwaar-
dige keuze. De prijzen van al deze woningen zijn 
mega, zo niet giga! Ook het girokantoor aan de 
Velperweg ondergaat een metamorfose.  
Er komen woningen, van klein tot groot, huur en 
koop. Een penthouse op de hoogste etage gaat 
als koopwoning 1,2 miljoen euro kosten!  
Wie biedt? Zo maak je wat mee in onze stad.

Lieve groeten, Puk van de Petteflet  

Er gebeurt weer veel in uw en onze Heemtuin. De droog-
te is deels een probleem, dat wel. Echter er zijn planten 
die zich er niets van aantrekken. Neem nou de wilde or-
chis, deze wordt door ons gekoesterd. De Artisjok heeft 
ook uitbundig gebloeid. De fruitbomen doen hun uiterste 
best om vruchten te vormen, echter dat is nog een heel 
gedoe voor deze bomen.

De bloemen in de bedden aan de Pettenstraat vechten 
voor hun leven. Onze bijen doen het goed en worden 
gekoesterd door onze imkers. In september zullen wij ho-
ning in overvloed hebben. Op zondag 1 september bij de 
Elderveld open dag kunt u honing kopen. Verder bieden 
wij gratis zaden aan, geoogst in onze Heemtuin. Wij zien 
u gaarne op deze dag bij onze kraam van onze Heemtuin. 
Wij bieden ook rondleidingen door onze tuin aan. 

Groeten van Mimi en de heemtuingroep

Basisschool IKC De Klimboom gaat verhuizen. Het nieuwe 
gebouw is april 2020 klaar en de daadwerkelijke  
verhuizing vindt plaats in de meivakantie van 2020.  
Met de bouw van de school is ook het denken over de 
buitenruimte om de school begonnen. Naast een school-
plein zal er nog veel ruimte zijn om misschien wel samen 
met de wijk te gaan benutten. IKC De Klimboom wil graag 
samen met de bewoners kijken naar wat de wijk ermee 
kan. En als de school dan eindelijk staat en eventjes draait, 
hopen de leerkrachten in de grote open ruimte binnen  
de nieuwe school eens per maand een ‘volkskeuken’ te 
organiseren. Samen eten, verhalen delen en culturen  
verbinden. Dit zou een prachtige verrijking van het  
onderwijs zijn en een hele mooie bijdrage leveren aan de 
ontwikkeling van de kinderen. In de volgende editie van 
Elderveld Nieuws plaatsen we een bijdrage van directeur 

Mette Spruit. Daarin legt zij uit hoe de inrichting van het 
prachtige gebouw een vernieuwend pedagogisch  
concept mogelijk maakt. Hieronder alvast een impressie 
van het nieuwe gebouw. 

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

I K C  D E  K L I M B O O M  K R I J G T  E E N  N I E U W  G E B O U W !

Vrijdag 2 augustus jl. is de BuurtAED bij de Hartstichting 
Den Haag besteld. Voor de aankoop waren thans  
voldoende financiele middelen van buurtgenoten en  
extra ondersteuning van het Wijkplatform Elderveld  
beschikbaar gekomen. 
Na ontvangst zal het apparaat worden geplaatst op  
locatie Barendrechtstraat. Alle betrokkenen krijgen na 
de plaatsing direct een bericht, zodat iedere bewoner 
in onze buurt op de hoogte is van de locatie. Ook zal er 
een overzicht worden gegeven van de ontvangsten en de 
uitgaven. Mocht men eerder inzicht in de financiën willen 

hebben, dan kan dit bij de actieve leden worden  
ingewonnen. En uiteraard volgt er een lijst van 
personen die bereid en in staat zijn om in geval 
van nood het apparaat op de juiste wijze te bedienen.

Verder kunnen degenen die nog niet in de gelegenheid 
waren te doneren dat alsnog doen. Zij kunnen nog steeds 
hun bijdrage storten op: 
IBAN  NL81ABNA 0614 590 132  
Tnv Wijkvereniging Elderveld 
Ovv Donatie BuurtAED en uw adres

B u u r t A E D  E L D E R V E L D  Z U I D - O O S T  I S  I N  B E S T E L L I N G
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In wijkcentrum Elderveld start op 13 en 14 september  
de tentoonstelling Muzeum-Zuid met als titel:  
“DagBoek Arnhem 40-45” ter gelegenheid van 75 jaar 
Slag om Arnhem. 

De tentoonstelling is op 13 september van 10.00-21.00 
uur en op zaterdag 14 september van 10.00-18.00 uur vrij 
toegankelijk voor jong en oud. In de tentoonstelling  
worden gebeurtenissen en verhalen van Arnhemmers 
tijdens de oorlog verbonden met eigen verhalen van wijk-
bewoners. Daarnaast vindt er op verschillende momenten 
van de dag een rondleiding plaats. De tentoonstelling is 
een samenwerking van onder andere CultureConnect, 
Wijkplatform Arnhem en Sportbedrijf Arnhem. 

Herinneren doe je samen, of zoals burgermeester  
Marcouch schrijft: “Wie de gedeelde geschiedenis kent, 
legt de basis voor de gedeelde toekomst”. Op zaterdag  
14 september worden drie herinneringsmaaltijden  
georganiseerd van 12.00-14.00 uur op de locaties de  
Johan Hovingflat aan de Vlaardingenweg, De Gaanderij 
aan het Driemondplein 1 en in het Van Oosterzeehuis aan 

de Huissensedijk. Voor meer dan 100 deelnemers is er 
d.m.v. opgave vooraf gelegenheid om mee te doen aan 
deze wijkontmoetingen waarbij ervaringen gedeeld  
worden over ervaringen, verlies, evacuatie, heldenmoed 
en wederopbouw tijdens en na de oorlog. Aan de hand 
van de historische beelden en gebeurtenissen worden 
actuele gesprekken met elkaar gehouden. Deelnemen 
kan onder andere via de website van het wijkplatform/
wijkvereniging bij herinneringsmaaltijden 75 jaar slag om 
Arnhem. Daarnaast is er een mogelijkheid om je op te 
geven voor de herinneringsmaaltijd bij de Gaanderij via 
het volgende nummer 026-3810265. De activiteiten zijn 
geschikt voor zowel jonge als oudere deelnemers.  
Er zijn geen kosten aan de deelname verbonden.

Onze studiekring heeft weer open plekken voor enkele 
nieuwe deelnemers. 
Wie zijn wij? Wij zijn een kleine groep van mensen 55 jaar 
en ouder die onderwerpen en kennis met elkaar delen. 
Om beurten geven we presentaties op eigen niveau over 
diverse items. Het is een gezellige leerzame club en gees-
telijk actief. We komen op de 1e en 3e maandag van de 
maand samen van 14.00 uur tot 16.00 uur. 

Locatie: Swoa Petersborch, 
Slochterenweg 40 
Informatie en aanmelding: 
tussen 10 en 11 uur  
tel. 06 49911479 Marian 

Kom eens een paar keer  
gezellig meekijken.

September 2019 is het 75 jaar geleden dat de Slag  
om Arnhem plaatsvond. Met een programma  
boordevol tentoonstellingen, shows en luchtlandingen, 
bevrijdingsfestivals, herdenkingen en andere  
evenementen staan we stil bij de oorlog en vieren we  
in Gelderland dat we samen 75 jaar in vrijheid leven.  
Zie verder: www.gelderlandherdenkt.nl. 

In de gemeente Arnhem staan 59 oorlogsmonumenten 
die de herinnering aan de verschrikkingen van de Tweede 
Wereldoorlog levendig houden. Hierbij een selectie van 
enkele monumenten in onze directe omgeving. 

HERINNERINGSMAALTIJDEN
EN TENTOONSTELLING

P L E K  V O O R  N I E U W E  D E E L N E M E R S  S T U D I E K R I N G

OORLOGSMONUMENTEN IN 

ONZE OMGEVING

Monument v/d gevallen slachtoffers Wiltshire Regiment tijdens  

gevechtshandelingen op 24 sept. 1944: De Schuitgraaf, ArnhemZuid

Monument aan de Drielsedijk ter 
herinnering aan de slachtoffers  
Engineering company tijdens de 
Slag om Arnhem in sept. 1944

Monument ter herinnering aan de 
slachtoffers Poolse soldaten tijdens 
de Slag om Arnhem sept. 1944
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De ondergrondse containers in de Arnhemse  
woonwijken gaan weer dicht. Het gaat om de  
ondergrondse containers voor restafval en die voor 
Plastic verpakkingen, Blik en Drinkpakken  
(deze staan bij wooncomplexen/bovenwoningen).

In Elderveld worden de ondergrondse containers op 
maandag 9 en dinsdag 10 september afgesloten. 

Afvalpas nodig 
U heeft een afvalpas nodig om afval in de ondergrondse 
container te gooien. Heeft u geen afvalpas meer? 
Vraag dan een nieuwe pas aan via www.afvalbalie.nl of 
via de SUEZ servicelijn 0800 366 69 99. 

Wat betaal ik voor het wegbrengen van afval  
naar de ondergrondse containers? 
U betaalt geen extra kosten als u afval in de  
ondergrondse container gooit, want u betaalt  
hiervoor al afvalstoffenheffing. 

Meer informatie? 
De schonebuurtcoaches zijn geregeld in de wijk.  
Vraag hen gerust om informatie en tips.  
Op www.arnhem.nl/afval vindt u onder ‘actueel’  
meer informatie over welke containers dicht gaan  
in de wijk en de meest gestelde vragen.

Keurslager 
Frans Schilder 
Emma & Gertjan 

WC De Laar Oost • Oostburgwal 42 
6845 CZ Arnhem • 026 389 19 70 
www.schilder.keurslager.nl

Openingstijden: ma t/m vr: 08:00–18:00, za: 08:00–17:00

AANBIEDINGEN
VOOR ELKE DAG!

Maandag en dinsdag
 verse worst, kilo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 7,50
 verse worst+speklappen, kilo . . . . . . . . . . . . . . . . € 7,95

Woensdag
 rundergehakt, kilo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 9,50
 half -om-halfgehakt, kilo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 8,50
 4 schnitzels+500 gram gehakt . . . . . . . . . . . . . . . € 10,50

Donderdag
 shoarmavlees, 1 kilo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 8,95

Vrijdag en zaterdag
 3 biefstukken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 8,50

ONDERGRONDSE CONTAINERS GAAN 9 EN 10 SEPTEMBER DICHT
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Vijf auto’s zijn in de vroege ochtend van zondag 21 juli 
door vuur verwoest op een parkeerplaats voor de flat 
aan de Leimuidenplaats in Elderveld. Het vermoeden is 
dat er sprake is van brandstichting.

De brand werd rond 3.45 uur ontdekt. Toen de  
brandweer aankwam was het een flinke vlammenzee. 
De auto’s moeten als verloren worden beschouwd. 
Twee andere auto’s zijn zwaar beschadigd. De buurt is 
flink geschrokken van de brand. Even verderop, aan de 
Aalburgstraat, is een camper door een brand verwoest. 
Deze brand werd rond 3.35 uur gemeld. De zijkant van de 
camper bleek in brand te zijn gevlogen. In beide gevallen 
is er vermoeden van opzet. De politie start een onderzoek 
naar de branden en zoekt getuigen. 

De ochtend na het inferno namen gedupeerden en 
buurtbewoners de ravage in ogenschouw. Niet alleen de 
Fox van mevrouw Dicks is eraan gegaan, ook de zilver 
metallic Suzuki Celerio van Yvonne Smorenburg (72), de 
zwarte Seat Ibiza van Marijke Berensen (73) en de zwarte 
Fiat Punto van de echtgenote van Ruud Drost (63) moesten 
er aan geloven. Hetzelfde geldt voor een Renault Megane 
waarvan de eigenaar net in alle staten naar buiten komt 
hollen. ,,Vuile teringmongolen, dat zijn het.” 

De bezitter van de rode Suzuki Swift, verworden tot een 
zwartgeblakerd karkas, laat zich nog niet zien. ,,Bij díe  
wagen is het vuur begonnen”, zegt mevrouw Smorenburg. 
,,Daarvandaan is het op de andere auto’s overgeslagen.” 
Nog geen drie jaar oud was haar Celerio. ,,Gelukkig ben 
ik all risk verzekerd. Maar ik ben helemaal van de kaart. Wat 
een tuig heb je toch op de wereld. Wat heb je hier nou aan?”

De Ibiza van mevrouw Berensen was al elf jaar oud, ,,met 
nog maar 57.000 kilometer op de teller”. Ook zij is  
verzekerd, maar de dagwaarde zal niet hoog zijn.  
,,Het is één grote ellende. Ik zou vandaag naar Limburg 
gaan, nota bene. Je bent je vrijheid kwijt, zonder auto.  
En ik heb niet zomaar ergens geld voor een nieuwe liggen.”

Voor tweede keer de pineut 
Voor Ruud Drost en zijn vrouw zijn de druiven ook zuur. 
,,Dieptriest”, noemt hij de gebeurtenis. Drie jaar geleden 
werd hun Opel Corsa gestolen, op hetzelfde plein. ,,Daar 
heeft mijn vrouw nog steeds trauma’s van.” Het paar heeft 
twee auto’s. ,,Ik werk op Schiphol, mijn vrouw bij de poli-
tie. Zij reed met de Punto naar haar werk.”

Het al aanwezige gevoel dat het op het plein niet veilig is 
bij nacht is bij Drost alleen maar groter geworden. ,,Het 
struikgewas eromheen, de duisternis - een lantaarnpaal is 
al maanden stuk. Ik ga er bij de vereniging van eigenaren 
op aandringen dat er camera’s worden geplaatst. Dit wil 
je niet nog eens meemaken.”

Arnhem helpt mee zoeken naar autopyromanen  
De politie in Arnhem-Zuid zoekt getuigen die kunnen  
helpen aan informatie over de autobranden van afgelopen 
weekeinde in de wijken Elderveld en De Laar-West.  
Volgens een woordvoerster van de politie zijn er enkele 
tips binnengekomen die nader worden onderzocht. Dat 
geldt ook voor de melding over een lange slungelige  
jongeman die de nacht vóór de autobranden wegrende  
in De Laar-Oost, nadat daar een poging tot autobrand-
stichting was gedaan. Ook dit jaar wil het in Arnhem maar 
niet ophouden met de autobranden. Met die van afge-
lopen weekeinde meegeteld, zijn er al weer zo’n vijftien 
te turven. Vorig jaar waren er ruim twintig, in 2017 ging 
de teller zelfs boven de veertig uit. Het blijkt moeilijk om 
de zaak op te lossen. Al die branden: zijn ze het werk van 
een enkeling of een vast groepje, of hebben we van doen 
met copycats die het slechte idee van anderen overnemen? 
Om die puzzel op te lossen, heeft de politie stukjes nodig, 
in de vorm van getuigenissen, camerabeelden, al dan niet 
anoniem overlegd.

ONTLEEND AAN DE GELDERLANDER VAN 21 EN 23 JULI 2019

AUTOBRAND IN ELDERVELD

Na vele jaren met veel plezier voor Elderveld Nieuws 
gewerkt te hebben, heeft Frans Kleijn te kennen  
gegeven te stoppen. Hiermee verliest de vierkoppige 
redactie een kundig en betrokken lid met een  
groot netwerk. 

Vanwege het vertrek van Frans zijn wij op zoek naar een 
creatieve vrijwilliger die plezier beleeft in het schrijven en 
redigeren van stukjes voor de wijkkrant. 

Wie woont er in Elderveld en heeft zin om de  
enthousiaste redactie te komen versterken?  
 
Elderveld Nieuws komt zes keer per jaar uit met een  
oplage van telkens 4500. 

Graag je reactie via 026-3810798, 06-26409419 of  
wijkver.elderveld@hetnet.nl

REDACTEUR GEZOCHT VOOR ELDERVELD NIEUWS

De parkeerplaats aan de Leimuidenplaats. 
© Roland Heitink/Persbureau Heitink 
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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 11 oktober  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 

BOB LANDBURG

Horizontaal 
3. emailprotocol; 6. beeldzijde van een munt; 9. levenslucht; 11. u edele; 12. Twentenaar; 14. grond; 16. Spaanse schilder; 
17. gil; 19. niet aan; 20. abc; 23. lamsleer; 25. zwijgplicht; 26. keukenkruid; 28. eigen; 29. els; 32. opgever; 35. liefkozing; 
37. laster; 38. voorzetsel; 39. meisjesnaam; 40. hechten; 41. werkschuw; 42. Franse badplaats; 43. anorak; 44. gesteente.

Verticaal 
1 . sorry; 2. smeerpoets; 4. bedevaarstoord; 5. stamppot; 6. gewoonterecht; 7. ongebleekt; 8. vlekje; 10. oplawaai;  
13. jongensnaam; 15. taaloefening; 18. drogisterijketen; 21. muzieknoot; 22. vaardig; 24. boulevard; 27. overdekte 
schaatsbaan; 29. paardenkaart; 30. sarcasme; 31. jongensnaam; 33. bedelmonnik; 34. ingewijde; 35. mep; 36. knevel;  
37. muziekterm.

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

M A S A U S A M
H O E S J E I E T H O S

T P R E V O L T E J
W I S N A V E L O L G A
R E T R O E R O S I E L
A A G I N N R E N O
T E R R A T R A M N T
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Er zullen zes lessen voor senioren worden gegeven.  
Of u nou een beginner bent of al enige dans- of  
theaterervaring heeft, u bent van harte welkom voor een 
proefles. Opgeven voor een gratis proefles kan via  
www.devloer.nu/proefles-aanvragen. De lessen worden 
gegeven aan de Leidenweg 11 in het gebouw van het 
Leger des Heils (de oude dansschool van Liet Hollander). 
De kosten voor een totale cursus van 6 lessen bedragen 
75 euro. Na afloop van de dansles op dinsdag is er koffie/
thee en op donderdag na de theaterles is het mogelijk 
om mee te lunchen. Opgeven voor de lunch kan via  
026-4423078 (Leger des Heils).

DANS 55+ op dinsdag tussen 10.00-11.00 uur 
In deze les danst u samen in een groep met leeftijds-
genoten en kunt u experimenteren met uw eigen  
bewegingen. Er wordt uitnodigende, ontroerende en 
swingende muziek gebruikt en aan de hand van thema’s, 
ruimte, tempo en kracht betekenis gegeven aan de  
dans. Het is geen stijldansen, maar verschillende  
dansstijlen passeren de revue aan de hand van  
improvisatie opdrachten.

THEATER 55+ donderdag tussen 10.00-11.30 uur 
Houdt u van theater en van improvisatie? Heeft u zin om 
in een groep toneel te spelen? Of bent u wellicht een fan 
van het televisieprogramma “De vloer op” en popelt u om 
dat zelf ook te proberen? Dan is deze les wat voor u!  
Tijdens de zes lessen gaan we verschillende theater-
vormen onderzoeken: improvisatietheater, teksttheater 
en bewegingstheater. Plezier is gegarandeerd!

Vrijdagavond is onze vaste zangavond en repeteren  
we onder de energieke leiding van onze dirigent Mathijs 
Dubbeldam. Het BinnenStadsKoor zingt al 35 jaar vanuit de 
betrokkenheid met de samenleving. Het repertoire bestaat 
uit 4-stemmige wereldmuziek, maatschappelijk betrokken 
liederen, sfeer- en gelegenheidsmuziek.

Wij, 20 koorleden, zijn op zoek naar enthousiaste mensen 
die ons koor willen versterken.

De open repetitieavond  
(in basisschool “de Sterrenkring”,  
Blekerstraat 2 te Arnhem) is dé gelegenheid  
om eens kennis te maken met ons koor.

Verdere info kun je lezen op onze website  
www.binnenstadskoor.nl

Heb je dan nog vragen: mail naar info@binnenstadskoor.nl

Wij zijn de sjoelclub ”De Schijven Schuivers”  
uit Elderveld met ruim 43 jaar sjoel ervaring. 
Wij zouden het leuk vinden om in het  
aankomende seizoen nieuwe leden te  
mogen verwelkomen. De sjoelsport wordt 
niet alleen in huiselijke kring gespeeld 
maar ook in competitieverband.  
Niet alleen op landelijk niveau, maar ook 
op wereld niveau. Op 31 mei en 1 juni is 
het WK in Duitsland gehouden. Het is  
een sport van concentratie, geduld,  
richtingsgevoel en plezier. Nu denkt u die 
kwaliteiten heb ik niet zoveel, maar deze 
zijn zeker aan te leren met ondersteuning 

van onze leden. We zijn allemaal  
begonnen met 80 punten of minder.  
Oefening baart kunst. 

Gezelligheid staat voorop. 
Wij sjoelen elke dinsdagavond:  
starttijd 20.00 uur; de zaal is open vanaf 
19.30 uur zodat men kan ingooien.  
We spelen 10 beurten elke beurt op een 
andere bak en met 2 of 3 personen aan 
een bak. De eerste 3 avonden zijn gratis, 
dus dit is de kans om kennis te maken met 
deze sport en de club! 

Wij spelen in het wijkcentrum Elderveld 
naast de sporthal Elderveld,  
Breezandpad 15, 6843 JM Arnhem.  
Wilt u verdere informatie, neem dan  
vrijblijvend contact op via tel. 06 27234730.

Nieuwsgierig geworden?  
Wij verwelkomen u graag op 27 augustus 
of op een dinsdag hierna.

Lid worden tot eind van dit jaar: € 5,- per 
maand. De jaarcontributie bedraagt € 50,-.

CURSUSSEN THEATER 55+  
EN DANS 55+ IN ELDERVELD

Vanaf het nieuwe seizoen, in september, 
start De Vloer school voor podiumkunsten 
in de wijk Elderveld met twee korte 
cursussen Theater 55+ en Dans 55+.

OPEN REPETITIEAVOND BINNENSTADSKOOR ARNHEM

SJOELEN IN ARNHEM: ”DE SCHIJVEN SCHUIVERS”

KOM ÉN ZING MEE OP VRIJDAG 27 SEPTEMBER 2019: 20.00 – 22.15 UUR
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In de vorige editie van Elderveld Nieuws meldden  
we dat de eikenprocessierups weer in onze wijk  
gesignaleerd was. Daarbij plaatsten we een foto van  
een nest dat wij eind mei aantroffen in een reusachtige 
eik aan de Koewei in Elderhof. 

Reeds enkele dagen na melding bij de gemeente, heeft 
de bestrijdingsdienst de nesten weggezogen. Later is de 
hoogwerker nog een keer uitgerukt om een groot nest 
aan de voet van de eik weg te halen. Hiermee was  
de grootste overlast voor de directe omwonenden  
gelukkig uit de wereld. Men kon in ieder geval weer  
een raam openzetten en in de tuin werken. 

Kaart met gesignaleerde nesten 
Door meldingen van Arnhemmers  
weet de gemeente waar de nesten  
zich bevinden. Op de site van de  
gemeente staat een online kaart met  
de stand van zaken van de bestrijding.  
Op de print hiernaast ziet u de eiken  
in de openbare ruimte (druppel icoon),  
de al gemelde nesten (cirkel icoon),  
de deels bestreden nesten (ruit icoon)  
en de volledig bestreden nesten  
(vierkant icoon) 

Meldingen nog steeds welkom 
Ook nu de rupsen verpopt en uitgevlogen zijn, is het be-
langrijk dat alle nesten worden weggehaald. Heeft u een 
nest gezien, dan kunt u dat doorgeven via www.arnhem.nl/ 
algemeen/Klacht_bezwaar_of_melding/melding_of_
klacht_openbare_ruimte. Kies als onderwerp ‘Diversen’  
en selecteer later ‘Dieren’. Check eerst even op de site van 
de gemeente of de locatie niet al bij de gemeente bekend 
is. Kijk daartoe op www.arnhem.nl/Inwoners/wonen_ 
en_milieu/dierenwelzijn/plaagdieren/Bestrijding_ 
eikenprocessierups

Hoe zinvol is wegzuigen?  
De meningen over het wegzuigen zijn verdeeld, al  
zullen degenen die pal naast een besmette eik wonen 
daar waarschijnlijk geen boodschap aan hebben.  
Volgens de Vogelbescherming Nederland worden  
samen met de jeukrupsen veel andere rupsen en insecten 
gedood. Gemeenten kunnen volgens hen beter investeren 
in natuurlijke bestrijders, bijvoorbeeld door inheemse  
soorten als kamperfoelie, klaver en dovenetel aan te  
planten. Die lokken insecten, vogels en vleermuizen die  
de jeukrupsen opeten. Het is belangrijk om bloeiende  
beplanting niet te vroeg te maaien. Ook het ophangen  
van nestkasten voor rupsliefhebbers als koolmees,  
boomklever en pimpelmees lijkt goed te werken.  
 
Het Kennisplatform Processierups komt dit najaar in  
opdracht van het ministerie van Natuur met  
bestrijdingsadviezen. Wordt ongetwijfeld vervolgd…

GEMEENTE BESTRIJDT  

EIKENPROCESSIERUPS
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Onlangs vestigde de praktijk voor acupunctuur Zolnet zich 
in onze wijk. Dit heugelijke feit was voor Elderveld Nieuws 
aanleiding voor een gesprek met de nieuwe  
acupuncturist. 

Even voorstellen:  
Zijn naam is Frédéric Zolnet (40). 
Samen met zijn vrouw verhuisde 
hij zes jaar geleden vanuit Utrecht 
naar Elderveld. Vooral omdat de 
rust en het groen van deze wijk 
hen erg aanspraken. Inmiddels 
hebben zij een dochtertje van  
1 jaar.

Wat is acupunctuur en waarom ben je dat gaan studeren?
Acupunctuur is een meer dan 3000 jaar oude behandel-
methode uit China. Daarbij worden zeer dunne naalden 
in acupunctuurpunten (zie foto) gezet met het doel zowel 
mentaal als fysiek gezonder te worden.

Acupunctuur herstelt balans en vermindert pijn, meestal al na 
een eerste behandeling. Vooral bij (chronische) pijnklachten 
vind ik het erg dankbaar werk. De behandeling zelf doet  
overigens geen pijn, al ontstaat er soms een kort tintelend 
gevoel op het punt waar geprikt is. Bovendien zijn er geen 
bijwerkingen. 

Wat maakte dat je acupuncturist bent geworden?
Al jaren beoefen ik meditatie, Tai Chi en Qigong, een Chinese 
bewegingsleer vergelijkbaar met yoga. Vandaar dat Oosterse 
en holistische vormen van kijken naar de mens me erg aan-
spreken. In Utrecht had ik cognitiewetenschappen gestudeerd, 
waarna ik in de psychiatrie ben gaan werken en een coaching 
praktijk had. Na enige jaren merkte ik dat ik behoefte had aan 
een bredere manier van behandelen van zowel lichaam als 
geest. Bij acupunctuur had ik meteen: dit is het! 

Welke opleiding heb je gedaan? 
Ik heb de driejarige opleiding Klassieke Acupunctuur gevolgd 
bij Qing-Bai in Nijmegen. Vervolgens heb ik een jaar Westers 
Medische Basiskennis gevolgd. Ook ben ik lid van de beroeps-
vereniging NVA (Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur).

Bij wat voor klachten kunnen mensen bij je terecht?
Veel cliënten komen bij me met chronische klachten zoals 
pijn, migraine, slapeloosheid, astma en psychische klachten. 
Ook krijg ik regelmatig vragen van meer acute aard, zoals 
zwangerschapsklachten, hyperventilatie en overbelasting.  
Kijk voor een volledige lijst van te behandelen klachten op 
www.zolnet.nl/acupunctuur

Maar werkt het wel? 
Er is steeds meer wetenschappelijk bewijs dat acupunctuur 
werkt. Hoewel acupunctuur onder de alternatieve genees-
wijzen valt, wordt het steeds vaker regulier toegepast of ge-
adviseerd, in onder andere ziekenhuizen zoals Rijnstate. De 
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft een lijst opge-
steld van aandoeningen waarbij acupunctuur zinvol ingezet 
kan worden. 

Sinds wanneer ben je acupuncturist?
Ik ben in de zomer van 2018 afgestudeerd en heb nu een 
praktijk bij Fysiotherapie Elderveld-Elden (Dordrechtweg 14). 
Dat is tegenover de apotheek in hetzelfde gebouw als de 
huisarts, tandarts en bloedprikken. 

Wat zijn je mooiste ervaringen als acupuncturist tot nu toe?
Onlangs had ik een oudere vrouw in behandeling met lang-
durige pijn in haar pols. Ze had al van alles geprobeerd en 
verwachtte eigenlijk niet zoveel van acupunctuur. Een paar 
dagen na de behandeling ontving ik een enthousiaste mail 
waarin ze aangaf hoe blij ze was om haar kleinkinderen weer 
op te kunnen tillen. Ook kon ze haar grote hobby, tuinieren, 
weer oppakken. Ook behandelde ik vorig jaar een jonge 
vrouw met fikse migraine aanvallen waardoor haar leven re-
gelmatig stil lag. Na drie behandelingen was zij migraine-vrij 
en tot op heden zijn de klachten niet meer teruggekomen. 
Een ander voorbeeld is een zwangere vrouw die tijdens 
het laatste trimester ontzettende last had van jeuk, vocht-
ophoping en tintelende vingers (carpaaltunnel). Dat heb ik 
met één behandeling kunnen verhelpen. Natuurlijk kosten 
sommige klachten meer tijd, en vallen niet alle klachten te 
behandelen, maar dit zijn het soort resultaten waar je als acu-
puncturist veel voldoening van krijgt.

Wat zijn de kosten?
Een behandeling van een uur kost € 60,-. Op dit moment  
ben ik bezig ervoor te zorgen dat het (voor een groot deel) 
vergoed wordt door de zorgverzekeraars als je aanvullend 
verzekerd bent. Ik verwacht dat dit uiterlijk in oktober rond is.

Hoe kunnen belangstellende Eldervelders contact met je 
opnemen?  
Dat kan per mail (frederic@zolnet.nl), bellen of whatsapp  
(06-58955855) of via het contactformulier op de website 
(www.zolnet.nl). Voor meer informatie bezoek www.zolnet.nl

INTERVIEW MET ACUPUNCTURIST FRÉDÉRIC ZOLNET

ACUPUNCTUUR NU OOK IN ELDERVELD!
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BERICHT VAN DAGELIJKS 
BESTUUR

WIJKFEEST ELDERVELD 
OPEN 1 SEPTEMBER

Sinds februari is het Wijkplatform Elderveld actief met het 
nieuwe wijkactieplan. Zo zijn er ook twee werkgroepen 
opgestart voor Spelen en Verkeer. De werkgroep Spelen 
zal zich inzetten voor de speelvoorzieningen binnen de 
wijk. De werkgroep Verkeer houdt zich met verkeer  
gerelateerde onderwerpen in de wijk (niet gerelateerd aan 
Hollandweg) bezig. Beide werkgroepen zijn nog op zoek 
naar nieuwe leden.  
Heeft u interesse? Stuur dan even een e-mail naar  
wijkplatform.elderveld@gmail.com. 

Het Wijkplatform Elderveld heeft een aanvraag binnen  
gekregen voor een BuurtAED betreffende de straten  
Alblasserdamstraat / Barendrechtstraat e.o. Door het  
dagelijks bestuur van het Wijkplatform Elderveld is er  
een bijdrage beschikbaar gesteld.

Wilt u wekelijks het laatste nieuws ontvangen over de wijk 
en omgeving? Meldt u dan op de wijkwebsite aan voor de 
nieuwsbrief. Elke vrijdag krijgt u per e-mail de laatste  
berichten van de website. Zo blijft u altijd op de hoogte. 

Op zondag 1 september 2019 is er weer een wijkfeest 
rondom het Winkelcentrum Elderhof. We starten om 
11:00 uur tot 17:00 uur met een braderie vanaf winkel-
centrum en een stuk Elderhofseweg (tot Kadijkpad).  
De braderie bestaat uit een variatie van kramen;  
hobbyisten, tweedehandse spullen of nieuw. Ook vindt u 
diverse kramen van verenigingen uit onze wijk. Op onze 
website elderveldopen.nl vindt u een overzicht met alle 
kramen, die u tijdens deze braderie kunt vinden.

Naast de braderie is er ook weer voldoende te bekijken 
op het podium binnen in het Winkelcentrum zelf. 
Voor de Lidl vindt u net zoals vorig jaar weer het podium. 
Aan de kant van de winkels Shoeby, Animals and more 
en Primera vindt u het terras om te genieten van het 
programma. 

Programma Podium Wijkfeest Elderveld Open 
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. 
Tussen de band optredens zijn er ook diverse optredens / 
demonstraties. Zo zal bijvoorbeeld SHK Sportcentrum een 
demonstratie verzorgen, zal het Amusementsorkest  
D.W.S uit Malburgen van zich laten horen en komt de 
Marchingband Arnhem gezellig langs. 
 
Wilt u het gehele programma bekijken van het podium?  
Kijk dan even op onze website Elderveldopen.nl

U I T  ‘ T  W I J K P L A T F O R M

BURENHULP VOOR  
WIJKBEWONERS

Elderveld Actief organiseert voor buurtbewoners  
burenhulp. Heeft u een hulpvraag/klusje?  
Vrijwilligers van Elderveld Actief kunnen u mogelijk helpen.

Te bereiken via: 06-36058389 (voicemail)

Of kom op dinsdagmorgen van 10:00 - 12:00 uur  
of woensdagsmiddags van 14:00 - 16:00 uur langs in  
de Gaanderij. 
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ENQUÊTE 
WIJKPLATFORM ELDERVELD

Het Wijkplatform Elderveld is benieuwd naar hoe bekend 
het Wijkplatform is in de wijk. Hiervoor hebben wij een 
enquête gemaakt. Wij vragen u als bewoner van de wijk 
om deze vragenlijst in te vullen. Wij zouden het erg op 
prijs stellen. 

De vragenlijst is online in te vullen op: 
www.elderveld.nl/naamsbekendheid-wpf-enquete/

Op de braderie bij Wijkfeest Elderveld Open op  
1 september heeft het Wijkplatform Elderveld ook een 
kraam. Wij zijn nummer 14 op de route van de braderie. 
Bij onze kraam kunt u de enquête ook invullen om kans  
te maken op een leuke prijs. 

Heeft u de enquête reeds online ingevuld? Laat dan een 
bewijs zien hiervan bij de kraam en u kunt dan alsnog 
mee doen voor een leuke prijs. Kom dus snel bij ons langs 
tijdens het wijkfeest. 

U I T  ‘ T  W I J K P L A T F O R M

25 JAAR  
WIJKPLATFORM ELDERVELD

Volgend jaar bestaat het Wijkplatform Elderveld alweer  
25 jaar. Vanuit het Wijkplatform is er een tijdelijke  
werkgroep actief om hiermee aan de slag te gaan.  
Momenteel worden er allerlei beeldmateriaal gezocht  
van (gerealiseerde) projecten in de wijk (mede) dankzij 
inzet van leden van het Wijkplatform. 

Onderwerpen, waar aandacht aan besteed  
zullen worden, zijn: 
Plastic afval weddenschap van werkgroep Groen &  
Milieu met Gemeente Arnhem, Realisatie Waterspeeltuin, 
Krajicekveld in Elderveld, Wijkcentrum, Winkelcentrum, 
Verkeer (Hollandweg, Schoolroute, etc.), Elderveld Actief, 
Wijkwebsite Elderveld.nl, Straat in actie, Heemtuin,  
Elderveld Open, Buurtpreventie projecten in onze wijk, 
Elderveld Schoon en AED’s. 

Bent u in het verleden actief geweest voor het  
Wijkplatform of bent u dit nog? En heeft u nog foto’s  
die wij zouden mogen gebruiken hiervoor? Wilt u dan 
contact opnemen met het Wijkplatform Elderveld door 
even een e-mail te sturen naar: 
wijkplatform.elderveld@gmail.com. 

UW ACTIVITEIT OP 
ELDERVELD.NL?

Op de nieuwe website kunt u gemakkelijk uw activiteit 
laten plaatsen. U kunt gaan naar: Elderveld.nl/contact en 
maak gebruik van het formulier op deze pagina.  
 
Wilt u als vereniging of als vrijwilligersorganisatie uw 
nieuws en activiteiten plaatsen op de website?  
Neem dan even contact met Redactie Wijkwebsite & 
WIJKTV. Dit kan door een e-mail te sturen naar  
wijkplatform.elderveld@gmail.com

ORGANISEERT U EEN 
STRAATFEEST? 

Werkgroep Straat in Actie, onderdeel van het  
wijkplatform, biedt u die mogelijkheid om het een  
en ander te organiseren. Wat dacht u van een  
kennismakingsmiddag met de buurt, een BBQ-avond,  
opruimdag en afsluiten met een gezellig samen zijn, etc. 
etc. De werkgroep heeft vele materialen om dit op te  
zetten en worden kosteloos ter beschikking gesteld. 

Wilt u voor de kinderen iets inhuren (te denken aan bv 
een springkussen) dan kunt u een aanvraag doen bij het 
wijkplatform. Uiteraard alleen in combinatie met een 
buurtactiviteit. Kijkt u eens op onze website,  
Elderveld.nl, wat wij te bieden hebben.  
Op de website kunt u direct een reservering plaatsen  
voor ons materiaal of kom langs dinsdagmorgen van  
10-12 uur of woensdagmiddag van 14-16 uur in de  
Gaanderij Driemondplein 1 Arnhem.

VERGADERDATA 
WPF

De vergaderingen van het Wijkplatform Elderveld voor de 
rest van het jaar zijn: 
Vergaderdata: 19 September en 21 November 2019 
Locatie: Wijkcentrum 
 Breezandpad 13, Arnhem 
Aanvang: Donderdag om 19.30 uur

Alle vergaderingen zijn openbaar 
Enige tijd van tevoren wordt de agenda van de  
vergadering bekend gemaakt op Elderveld.nl
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In Elderhof wordt sinds dit voorjaar milieuvriendelijk 
gemaaid. De eerste resultaten ervan zijn goed  
zichtbaar op het zogenoemde gemeenteveld  
onderlangs de Drielsedijk. 

Sinusmaaien 
Sinusmaaien is een nieuwe vorm van het beheer van 
bermen en graslanden. Het is een idee van de Vlaming 
Jurgen Couckuyt. Hij stond voor het dilemma dat je 
wilt maaien zonder voedsel, eitjes, rupsen en poppen 
kapot te maken. Sinusmaaien betekent dat er in  
slingerende lijnen gemaaid wordt waarbij sommige 
delen vaker aan de beurt zijn dan andere. Eerst wordt 
in het voorjaar een slingerend maaipad van ongeveer 
twee meter breed gemaaid. Dat eindigt waar het  
begint, dus in een soort lus. De maaipaden worden 
zeer vaak gemaaid waarbij het maaisel wordt  
afgevoerd. Het gras buiten de maaipaden wordt zoveel 
mogelijk met rust gelaten. Hierdoor ontstaat variatie  
in de begroeiing waar vogels, dagvlinders en andere 
insecten van profiteren. Zo kunnen vlinders op de 
overgang van korte naar langere begroeiing zich  
opwarmen en hun eitjes afzetten, waardoor er meer 
vlinders komen. Dit is wenselijk omdat het aantal  
dagvlinders de afgelopen 25 jaar met zo’n 45 procent 
is afgenomen (aldus de Vlinderstichting). 

Dankzij het nieuwe maaibeheer ontstaat variatie in  
gemaaide en on-gemaaide delen, in vegetatiehoogte, 
in bloeitijdstip en in microklimaat. Hierdoor krijg je een 
gevarieerde samenstelling van flora en fauna op één 
perceel. Eigenlijk maak je zo een grasland waarop op 
elk moment van het jaar voor elk wat wils is. 

Eerste resultaten in Elderhof 
Al na enkele maanden zijn de eerste resultaten in  
Elderhof goed zichtbaar. Op het gemeenteveld maakt 
het biljartlaken van gemillimeterd Engels raaigras  
langzaam maar zeker plaats voor kruidenrijke  
vegetaties. Nu al vinden we kleurrijke soorten zoals 
Wilde cichorei, Sint-janskruid, Jacobskruiskruid,  
Bermooievaarsbek en Heelblaadjes.  
Dit biedt mogelijkheden voor vlinders, sluipwespen en 
-vliegen die van groot belang zijn voor de bestrijding 
van de eikenprocessierups. Deze jeukrups heeft dit jaar 
in Elderveld al voor veel overlast gezorgd. 

Op het gemeenteveld en onderlangs de Drielsedijk is 
een netwerk van op elkaar aansluitende maaipaden 
ontstaan waar wandelaars van profiteren.  
Buiten deze ‘wandelpaden’ zal het gras naar  
verwachting maar één keer per jaar gemaaid worden. 
Dit om te voorkomen dat er overal bomen en struiken 
gaan groeien. Bewoners zijn inmiddels gewend aan 
het nieuwe maaien en zijn er blij mee, zo blijkt uit  
een informele meningspeiling onder regelmatige  
bezoekers van het veld.

Stichting Arnhem Zoemt 
De Stichting Arnhem Zoemt werkt samen met de  
Gemeente Arnhem aan de overgang naar een  
bloemrijker maaibeheer. De gemeente heeft  
aangegeven dat iedereen plekken kan aangegeven 
waar minder gemaaid mag worden.  
Uiteraard moet dit wel in samenspraak met de  
bewoners die op het veld uitkijken. Bewoners van 
Elderveld kunnen voorstellen voor nieuwe plekken 
(bijvoorbeeld: berm, grasland, uitlaatstrook of oever) 
kenbaar maken bij de Stichting Arnhem Zoemt  
(via arnhemzoemt@gmail.com of 06-16519281).  
Zij geven dit dan door aan de gemeente.

 
Plan voor omheind hondenlosloopgebied 
Mevrouw C. Beumer heeft de gemeente gevraagd  
het gemeenteveld in te richten als officieel  
hondenlosloopgebied. Er wordt dan een hek om het 
gebied geplaatst. Vooralsnog is onduidelijk wat dit  
plan zou betekenen voor het huidige maaibeheer, de 
biodiversiteit, wandelaars en de directe omwonenden. 

M I L I E U V R I E N D E L I J K  G R A S M A A I E N  I N  E L D E R H O F 

Wilde Cichorei langs een maaipad op het gemeenteveld

Gehavende 
Sint-Jacobsvlinder 
mei 2019 op tuinpad 
in Elderhof

Maaipad gemeenteveld met klaproos, kamille en Rosa
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VERSLAG 23 JUNI ROMEINSE BRUILOFT

OOGSTMARKT STEENEN CAMER: ZONDAG 25 AUGUSTUS VAN 12.00 - 17.00 UUR

Het was weer een geslaagde Romeinse middag met dit keer als 
hoogtepunt een Romeinse bruiloft. Door het zeer warme weer 
viel helaas de belangstelling wat tegen. Ik denk dat totaal toch 
wel ca 200 bezoekers onze Romeinse middag bezocht hebben. 
Deze ceremonie met een prachtig jong bruidspaar uit onze wijk 
Elderveld werd georganiseerd door het Romeinennetwerk  
Gelderland in samenwerking met re-enactors van Corbvlo. 

Deze ceremonie ging gepaard met alle daarbij behorende  
rituelen en uiteindelijk hebben de goden dit huwelijk  
goedgekeurd. Heel veel van de huidige rituelen zoals ringen 
uitwisselen, het dragen van een sluier, de aanwezigheid van 
officiële getuigen, het over de drempel dragen etc. vinden hun 
oorsprong in de Romeinse tijd. 
Dit was de eerste voorstelling uit een serie van 8, de overige 
worden tot eind oktober verdeeld over de provincie gehouden, 
komende week bijvoorbeeld in Wijchen. Deze voorstelling in 
Elderveld was mede mogelijk dankzij een financiële bijdrage van 
de Gemeente Arnhem. Hierbij onze dank hiervoor.  
Er zijn veel foto’s gemaakt en ook filmopnamen, deze film kunt 
u terugkijken via  
www.elderveldnieuws.nl/wijktv/romeinse-middag-bij-de-btv

Lekker happen, socializen, drinken, proeven, muziek en  
u laten inspireren. Ook dit jaar is de omgeving van boerderij 
“De Steenen Camer”, Hannesstraatje 2a, Arnhem-Elderveld, 
weer het decor van een gezellige oogst- en activiteiten-
markt. Er is een grote diversiteit aan kramen (ca 45 stuks) 
waar u alle informatie kunt krijgen over duurzaam tuinieren,  
biologische producten, klimaat en milieu. Ook kunt u naar 
hartenlust kiezen uit mooie cadeau- en tuinartikelen, vers 
fruit, wijnen, bieren, olijfolie, kaas, biologische plantjes en 
producten etc. Er zijn diverse kinderactiviteiten die de  
interesse van de kinderen zeker zullen prikkelen.  
De toegang en het parkeren is geheel gratis.  
Workshops voor volwassenen: Gezond met Water en Zout 
(gratis) en hoe maak ik mijn dak groener (besparing energie) 
Activiteiten en workshops voor kinderen: Waterspuwer 
(groots waterspektakel) en een bijenhotel maken (gratis), 
verkleden als een Romein en Romeinse kinderspelen. Er zijn 
Rondleidingen door de boomgaard, de Romeinse tuin en 
naar het Castellum in Meinerswijk. Allemaal gratis. 

U kunt de Romeinse tuin bezoeken. Hier vindt u gewassen  
die door de Romeinen in onze regio zijn geïntroduceerd. 
Op de plek van deze tuin kweekten Bataafse boeren verse 
groenten, fruit en kruiden voor de ca 450 legionairs in het 
verdedigingsfort Meinerswijk. Bataafse en Romeinse  
figuranten vertellen u de historische verhalen en voor welk 
doel die gewassen door de Romeinen werden gebruikt.  
U kunt proeven van de Romeinse kip-groentesoep met  
Romeins brood en er is een informatiekraam over de Limes, 
de Romeinen etc.  
Eten, drinken, markt en muziek: Kom vooral ook proeven van 
onze eigen gemaakte biologische pompoen- of courgette-
soep van nieuwe oogst, de heerlijke biologische broodjes 
hamburger, poffertjes of andere hapjes. Er is gezellige achter-  
grondmuziek van o.a. onze huisband “De Telers” en een 
meidengroep. In ons verenigingsgebouw ‘’de Schuur’’ kunt 
u terecht voor een kopje koffie, biologische thee, drankje of 
versnapering. Kortom een bijzondere markt voor het hele 
gezin, om een middagje ongedwongen te vertoeven. 

DAG VAN DE ARNHEMSE GESCHIEDENIS

Zondag 13 oktober De festiviteiten van de DAG van de  
Arnhemse Geschiedenis op zondag 13 oktober moeten een 
heel speciaal hoogtepunt gaan krijgen, de opvoering van 
een groots Theaterspektakel. Tijdens een openluchttheater-
voorstelling over het leven van een Bataafs gezin wordt de 
uitbraak van de Bataafse opstand (1950 jr geleden in 69  
na/Chr. in Meinerswijk) nagespeeld met een groot aantal  
Romeinse en Bataafse re-enactors. Dat wordt een waar 
wapen gekletter. Nooit eerder heeft dit in Arnhem plaatsge-
vonden en waarschijnlijk is dit ook de laatste keer. Na de voor-
stelling is er een co-programma rond onze Romeinse tuin met 
informatiemarkt, proeverij en kinderspelen, alles Romeins.  
Ook zijn er rondleidingen naar het Castellum in Meinerswijk. 
Nadere informatie hierover volgt nog. We zijn nu erg druk om 
e.e.a. qua organisatie rond te krijgen. Hou onze berichtgeving 
in de gaten en mis deze (gratis) middag niet. Er zijn 2 voorstel-
lingen met per keer max. 500 toeschouwers. Reserveer op tijd.

CLUBKASCAMPAGNE, WERVING STEMMEN

In september BTV Elderveld doet dit jaar mee met de  
Rabobank Clubkas Campagne van Rabobank Arnhem en 
Omstreken. Support onze club en help ons met het bereiken 
van ons doel, namelijk het kunnen blijven organiseren van 
Romeinse belevingsactiviteiten voor jong en oud. 
Tussen 2 en 16 september kunnen leden van Rabobank Arnhem 
en Omstreken hun stem uitbrengen op hun favoriete clubs! 
Ben je lid van Rabobank Arnhem en Omstreken? Het zou 
fantastisch zijn als jij en je familie, vrienden en kennissen 
jullie stem geven aan BTV Elderveld. Check of je lid bent van 
Rabobank Arnhem via Rabo Internetbankieren bij  
‘Mijn gegevens’ www.rabo.nl/arnhem. De leden van Rabobank 
Arnhem en Omstreken ontvangen begin stemperiode via de 
post uitleg over het stemmen en een persoonlijke stemcode.

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

NIEUW IN DE SCHUYTGRAAF, 
MAAR OOK VOOR DE 
BEWONERS VAN ELDERVELD

 
Vanaf komend seizoen is voetbalvereniging Arnhemse 
Boys weer een nieuwe tak rijker: onder de bezielende 
leiding van Rob Engelberts (een echte voetbalopa) 
wordt WALKING FOOTBALL geïntroduceerd voor  
mannen een vrouwen vanaf 60 jaar.

Op dinsdag en donderdag zal er van 10.00 tot 12.00 
uur gespeeld worden. Er zal altijd gestart worden met 
een kop koffie in de kantine en na afloop is er ook tijd 
voor een verfrissing. Bent u nu 58 of 59 en wilt u  
dolgraag op een wat meer relaxte wijze een balletje 
trappen, dan wijst Rob u vanzelfsprekend niet de deur. 

Bent u geïnteresseerd in Walking Football, stuur dan 
alvast een mail naar: walkingfootball@arnhemseboys.nl 
of bel naar Rob Engelberts 06-39287750.
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Team Leefomgeving (gemeente Arnhem) 
Team leefomgeving verbindt initiatieven, mensen en  
organisaties in de wijk en stuurt op gemeentelijke taken. 
Door veel in de wijk te zijn en persoonlijke contacten te 
leggen, weten we beter wat bewoners en bedrijven bezig 
houdt en hoe we met elkaar kunnen samenwerken. 
Volkshuisvesting  
Contactpersoon van volkshuisvesting houdt zich bezig 
met het bevorderen van de leefbaarheid in de wijk.  
U kunt contact opnemen wanneer u een vraag, idee of 
wens op het gebied van leefbaarheid heeft. 
Wijkagenten 
Agenten in de wijk werken actief samen met burgers en  
partners. Zij hebben oog en oor voor wat er speelt in de wijk. 
Sociaal wijkteam 
Het wijkteam bestaat uit coaches met expertise gericht 
op vragen rondom jeugdwet, WMO, participatie en  
financiën. U kunt hen benaderen voor al uw vragen op 
het gebied van zorg en welzijn. Vragen zoals: 
• Wie kan mij helpen bij de opvoeding? 
• Hoe krijg ik mijn geldzaken in orde? 
• Traplopen lukt niet meer. Kan ik thuis blijven wonen?

SAMEN DOEN WAT NODIG IS. HEEFT U VRAGEN? 
KOM GERUST LANGS.

Sociaal Raadslieden 
Sociaal Raadslieden van Rijnstad bieden advies en  
ondersteuning bij vragen over onder andere: 
• Uitkeringen; 
• Belastingen, toeslagen en kwijtscheldingen; 
• Consumentenzaken; 
• Regels rondom scheiding; 
• Beslagleggingen; 
Sociaal Raadslieden geven u informatie en advies en  
helpen u bij het zelf invullen van formulieren.

Opbouwwerk 
Opbouwwerkers van Rijnstad ondersteunen wijkbewoners 
bij het aanpakken van problemen of het realiseren van 
wensen of bewonersinitiatieven in de eigen leefomgeving. 
Rozet 
In wijkcentrum Elderveld, vind je Rozet in Elderveld: een 
plek om de krant en boeken te lezen en te lenen, om te 
relaxen en om mensen te ontmoeten. Een wijkbieb voor 
iedereen. Er is een boekenkast vol boeken voor alle leef-
tijden. Mis je een boek? Stuur ons een email. U kunt de 
hele week gebruik maken van de bibliotheek van Rozet. 
Sportbedrijf 
Het wijkcentrum is een onderdeel van het sportcentrum 
Elderveld. Waar medewerkers van het sportbedrijf u o.a. 
ontvangen voor een lekker kopje koffie. 
Activiteiten 
Naast de aanwezigheid van alle professionals worden er 
ook diverse activiteiten als o.a. line dansen aangeboden 
in het wijkcentrum. Bent u nieuwsgierig? Kom een kijkje 
nemen in het wijkcentrum.

Neem contact met ons op 
Team Leefomgeving (gemeente Arnhem) 
Schuytgraaf-elderveld@leefomgevingarnhem.nl 
Sociaal Wijkteam 
Wijkteamelderveld@wijkteamsarnhem.nl 
Rijnstad 
Marie-Louis Vlemminx (Sociaal Raadsvrouw)  
via M.Vlemminx@rijnstad.nl 
Keven Janssen (Opbouwwerker) via K.Janssen@rijnstad.nl 
Volkshuisvesting 
Naffi Allali via N.Allali@volkshuisvesting.nl 
Rozet Corine Raats via Corine.Raats@rozet.nl 
Wijkagent 
Ruart Riewald via Ruart.Riewald@politie.nl 
Tom Koekkoek via Tom.Koekoek@politie.nl

Wij zijn uw professionals in de wijk. Vanaf januari zitten wij met verschillende partners uit de wijk bij elkaar.  
Dit doen wij om beter bereikbaar te zijn voor alle wijkbewoners uit Elderveld. U kunt ons vinden in het wijkcentrum 
Elderveld, Breezandpad 13 - 15. Via deze weg stellen wij onszelf voor. Wie zijn wij?

WIJKCENTRUM ELDERVELD

UW PROFESSIONALS ONDER ÉÉN DAK

Zoals een ieder ongetwijfeld weet, organiseert  
Wijkvereniging Elderveld vele activiteiten voor jong  
en oud, zoals Koningsdag, Sinterklaasmiddag,  
Paaseieren zoeken, verwelkoming wandelaars  
4-daagse, kerstboomverbranding, Wijkkrant Elderveld 
Nieuws en cursussen. 

Dergelijke activiteiten kunnen alleen doorgang vinden als 
er - naast de beschikbaarheid van financiële middelen - 
voldoende vrijwilligers zijn. De beperkte inzetbaarheid  
van vrijwilligers maakt het ook moeilijk nieuwe activiteiten 
te ontwikkelen.

Onze cursuscoördinator zou erg geholpen zijn met een 
vrijwilliger, die haar kan assisteren bij haar werkzaamheden.

Extra handjes zijn dus welkom. Je wordt met open armen 
ontvangen. Heb je interesse in het (mede)organiseren van 
festiviteiten voor de wijk of heb je een geweldig idee, dat 
past binnen de doelstellingen (wijkgericht en bestemd 
voor jong en oud), laat het ons weten.  
Misschien ben jij er de volgende keer wel bij!! 

Telefoon wijkvereniging: 026-3810798 of 06-26409419

VRIJWILLIGERS GEZOCHT 
VOOR ORGANISEREN FESTIVITEITEN
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Wiggers Mediation
Scheidingsmediator

Gratis spreekuur

Praktijk: Wassenaarweg 40, 6843 NW Arnhem
 www.wiggersmediation.nl
 tel. 0653 384983  of 026 3890855

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:
FOE YONG HAI 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 september tot 15 november 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 4, 11, 18 en 25 september en 2, 9, 23 en 30 
oktober van 18.15 tot 19.15 òf 19.30 tot 20.30 uur in het 
wijkcentrum Elderveld, Breezandpad 15.

-  Conditiegym:  
donderdag 5, 12, 19 en 26 september en 10, 24 en 31 
oktober van 8.45 tot 9.45 uur in de sporthal Elderveld, 
Breezandpad 13.

-  Elderbridge:  
donderdag 26 september en 10 en 24 oktober van 19.00 
tot 23.30 uur in het wijkcentrum Elderveld, Breezandpad 15.

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

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

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

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

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

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

•  Vrijdag 4 oktober. Feestje ter gelegenheid van het 
50-jarige jubileum van SWOA voor 55-plussers.  
Wanneer: Vrijdag 4 oktober 2019. Waar: Musis Sacrum, 
Velperbinnensingel 15, 6811 BP Arnhem. Kosten: Geen. 
Aanmelden hoeft niet. Voor vragen kun je contact  
opnemen met 026-3272266 of stuur een mail naar 
info@swoa.nl.

•  Bingo op vrijdag van 14.00 tot 16.30 uur (6 en 20  
september, 4 en 18 oktober, 1, 15 en 29 november en 
13 december (kerstbingo). Vanaf 13.30 uur. Kosten per 
plankje € 2,50. Adres: De Gaanderij, Driemondplein 1, 
6843 AN Arnhem, 026-3810265.

•  Rommelmarkt/kerstmarkt op zaterdag 23 en 24  
november van 10.00 tot 16.30 uur. Je kunt een tafel 
huren. Per tafel betaal je € 7,- per dag. Jezelf opgeven 
en betalen kun je op dinsdag 19 november van 10.00 
tot 12.00 uur bij de receptie van de Gaanderij.

2 4  A U G U S T U S  -  2  N O V E M B E R  2 0 1 9

WIJKAGENDA

Vorig jaar november is in Elderveld, in het clubgebouw van 
de BTV (Biologische Tuinbouwvereniging Elderveld) het 
project  “De Thuyn” van start gegaan. Inmiddels zijn er al 
een aantal vaste deelnemers die met veel plezier wekelijks 
komen. Samen beginnen we met koffie of thee en bekijken 
we welke (tuin)klussen er liggen te wachten en of er  
andere activiteiten zijn die we willen gaan doen.  
Omdat we geen vast programma hebben, is het iedere 
keer weer een verassing wat we gaan doen. Vetbollen voor 
de vogels maken en ophangen in het park, knoflook poten, 
blad vegen, voorzaaien in de kassen, elke keer is er wel iets 
te doen. Ook kunnen we kiezen voor een mooie wandeling. 
Tussendoor gebruiken we samen de lunch.  Voorop staat 
dat iedereen het naar zijn zin heeft. En dat lukt goed, want 
zoals één van onze vaste deelneemsters zegt: “Ik leer weer 
dingen, ik voel me weer nuttig en… het is hier zo gezellig”. 
Lijkt het je leuk om mee te doen? Kom dan eens vrijblijvend 
kijken. Iedereen is van harte welkom.

De Thuyn is open: 
Iedere dinsdag van 12:00 - 16:00 uur en elke donderdag 
van 10:00 - 14:00 uur. 
We vragen een kleine vergoeding voor de activiteiten en 
voor de lunch. 
Locatie: Hannesstraatje 2a (Naast de Pannenkoekboerderij) 
Telefoon:   De Thuyn - Karin van Lier 06 13 76 45 30 
De Thuyn - Marja Huizing 06 13 76 45 30 
Email: dethuyn@swoa.nl

MEEDOEN MET DE THUYN?




