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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 R. Cornelissen

DE HEER R.  CORNELISSEN

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

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

-  Bloemschikken - Workshop kerststuk  
- woensdag 18 of donderdag 19 december

-  Bloemschikken - Voorjaarsbloemstuk  
- donderdag 14 februari

-  Computergebruik voor beginners 
-  dinsdagochtend/-middag  

of woensdagochtend/-middag
-  Digitale fotobewerking voor beginners  

- dinsdagavond
-  Digitale videobewerking met Pinnacle Studio  

- woensdagavond
-  Eerste hulp aan kinderen  

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

- maandag- of donderdagavond
-  Hartreanimatie  

- maandag- of donderdagavond
-  Hartreanimatie (bijscholing)  

- maandag- of donderdagavond
-  Kleding maken  

- maandagavond

U kunt nog instromen bij:
-  Active Body  

- woensdagavond
-  Conditiegym 

-  donderdagochtend
-  Engels conversatie  

- maandagavond
-  Frans beginners (vervolgcursus)   

- donderdagavond
-  Frans conversatie voor gevorderden  

- donderdagavond
-  Spaans voor beginners plus (A1 ERK)   

- zaterdag 11.00 - 13.30 uur
-  Yoga  

- maandag- of donderdagavond
Ga voor de nieuwe Excel-cursussen naar pagina 18.

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.

Houders GelrePas 2019 en 2020 krijgen 50% korting op maximaal 2 cursussen/workshops per jaar!

Van harteproficiat!

Editie Kopijsluiting Verschijningsdatum
Ed. 1 31 januari c. 22 februari
Ed. 2 27 maart c. 18 april
Ed. 3 29 mei c. 20 juni
Ed. 4 7 augustus c. 29 augustus
Ed. 5 16 oktober c. 7 november
Ed. 6 27 november c. 19 december
Kopij kan worden gezonden naar:
Wijkvereniging Elderveld
Leimuidenplaats 22a - 6843 HG  Arnhem
E-mailadres: wijkver.elderveld@hetnet.nl

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.

LID WORDEN VAN DE WIJKVERENIGING?

Het bestuur van de Wijkvereniging Elderveld wenst alle
wijkbewoners hele fijne kerstdagen, een gezellige jaarwisseling

en het allerbeste voor het Nieuwe Jaar 2020!

Langs deze weg ook een woord van dank aan alle  
vrijwilligers, die een bijdrage hebben geleverd aan  
de activiteiten van de vereniging in het afgelopen jaar. 

Ook de sponsors, die deze activiteiten 
mede mogelijk maakten, 
worden hierbij hartelijk bedankt.

ELDERVELD NIEUWS IN 2020
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Op zaterdag 21 december a.s. wordt Winkelcentrum 
Elderhof omgetoverd tot een gezellige en intieme  
Kerstmarkt.

Van 10.00 tot 17.00 uur kunt u langs een levende Kerststal 
of kramen, waar kerstspullen worden verkocht, lopen.

Ook de Kerstman is hoogst persoonlijk aanwezig en dit 
alles wordt muzikaal opgeluisterd met sfeermuziek en 
een uitstekende band.

Voor de inwendige mens wordt gezorgd met snert,  
chocolademelk en glühwein.

U kunt nog een kraam huren à € 20, 
–  via Wijkvereniging Elderveld  

(wijkver.elderveld@hetnet.nl of tel.: 026 – 3810798). 

Er mogen alléén kerst-gerelateerde spullen worden  
aangeboden/verkocht (één kraam is ± 4 bij 1½ meter, 
inclusief dakzeil).

KERSTMARKT 

WINKELCENTRUM ELDERHOF

MEDEDELINGEN BESTUUR 

WIJKVERENIGING ELDERVELD

•  De benoeming van Hans Kuhlemeier tot bestuurslid 
per 1 oktober 2019 is door de algemene  
ledenvergadering (ALV) van 30 september 2019  
goedgekeurd. Hij aanvaardt de functie van secretaris. 
De samenstelling van het bestuur is per 1-10-2019  
als volgt: 
Willem Zwijnen, voorzitter 
Hans Kuhlemeier, secretaris 
Jan Rutjes, penningmeester 
Ria Huls, gewoon lid  

• Begroting 2019 en 2020 door ALV goedgekeurd

•  Contributie blijft voor 2020 op hetzelfde niveau  
(€ 10 per jaar)

Nieuws

Op vrijdag 10 januari 2020
Waar: 

Grasveldje aan de Rotterdamsingel/Kinderdijkpad/Elderhofseweg

Hoe laat: 
Vanaf half vijf (16.30 uur) kunnen de  
bomen en takken, worden gebracht

Aansteken: 
Rond half zes (17.30 uur) zal de  
Arnhemse Brandweer het 
vuur aansteken.

Prijsjes: 
Voor elke boom wordt een lootje uitgereikt.

Verloting: 
Om en nabij zessen (18.00 uur) zal een  
aantal prijsjes voor de jeugd worden 
getrokken.

   Een “Koek en Zopie” zorgt voor 
een beker warme chocolademelk.

JAARLIJKSE
KERSTBOOMVERBRANDING
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Weer even een mopper berichtje van mij. Wat is er toch  
aan de hand in onze wereld. Waarom gebeuren zaken  
zoals deze gebeuren? Je kunt de krant lezen of het nieuws 
bekijken op tv; er gebeuren de meest bizarre dingen die de 
beste schrijvers niet zouden kunnen verzinnen.  
Waarom maken wij er zo’n puinhoop van, vraag ik mij af.  
Als wij aan de keukentafel à la G.B.J. Hiltermann  
“de toestand in de wereld” doornemen, hebben u en ik de 
beste oplossingen paraat. Waarom politici niet! Ik snap er 
niks van. Is het pluche zo verblindend en verdovend?  
Gelukkig zijn er ook goede berichten. Onze gemeente gaat 
het kappen van bomen aanpakken. Eindelijk wordt gekeken 
naar de onverlichte fietspaden. Goed bezig dus.Laten  
wij het nieuwe jaar positief beginnen met de beste  
voornemens en deze ook waarmaken. 

Fijne dagen en groeten,  
Puk van de Petteflet  

Het is in de heemtuin een drukte van belang. We hebben 
de takken van onze geknotte wilgen gebruikt om een 
vlechtwerk te maken voor een soort van afrastering.  
Van de gemeente hebben wij meer wilgentakken  
gekregen om verder te vlechten. Kleurrijke biologische 
bollen zijn de grond in gegaan, om in het voorjaar een 
fleurige aanblik te geven. Op de brug over de vijver  
hebben wij een antislip pad aangebracht van kippengaas. 
Het is namelijk soms best glibberig op de brug in de natte 
dagen van dit jaargetijde. Onze imker houdt de bijen in de 
gaten. Deze bijen zijn van groot belang voor de bestuiving 
van allerlei planten en bomen. In deze tijd krijgen zij een 
toevoeging van suikerwater om de winter door te komen, 
want de honing zit nu in potten voor de verkoop.  
Pure gezondheid in een potje.

Wij, vrijwilligers van Heemtuin Elderveld 
wensen u gezonde en vredige feestdagen.

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

Wat is de Plusbus 
De vrijwilligers van de PlusBus organiseren uitstapjes voor 
ouderen. Gezelligheid en elkaar ontmoeten staan voorop. 
Het programma is afwisselend: samen boodschappen 
doen, winkelen, een museum bezoeken, een rondrit  
maken of bijvoorbeeld een tochtje met de pannenkoeken  
boot. De bus haalt u thuis op en brengt u weer thuis.  
Er is plek voor zes klanten, de chauffeur en één vrijwilliger. 
Opvouwbare rolstoel of rollator is geen probleem. 
Voor wie: Ouderen vanaf 55 jaar en minder validen, die 
moeilijk zelfstandig kunnen reizen. 
Kosten: De uitstapjes en de prijzen staan in de agenda 
vermeld (zie www.swoa.nl/ik-wil/iets-doen/plusbus/). 
Bent u in het bezit van een GelrePas, dan kunt u voor € 
2,- mee met boodschappen doen. Op de andere uitjes 
krijgt u een aanzienlijke korting. 
Aanvraag: Stichting Welzijn Ouderen Arnhem (SWOA)  
organiseert de PlusBus. Als u gebruik wilt maken van de 
bus, dan kunt u daarvoor een afspraak maken. De PlusBus 
is van maandag tot en met donderdag bereikbaar tussen 
9.00 uur en 12.00 uur op telefoonnummer 026-384 66 99. 
Waar gaat de Plusbus naartoe?  
In de tweede helft van december zijn er uitstapjes naar on-
der meer Westervoort (boodschappen doen), de kerstmarkt 
van Intratuin in Duiven, de kerstmarkt in Oberhausen,  
winkelen in Kleve en de Orchideeënhoeve in Luttelgeest.

Jane Koenders met de PlusBus naar de Orchideeënhoeve 
(Ingezonden bericht)

Beste mensen, 
Ik zal me even voorstellen:  
Jane Koenders uit Elderveld.  
Ik ga regelmatig met de PlusBus 
mee. Lekker een dagje uit voor  
weinig geld. Leuke mensen, de vrijwilligers die rijden en 
de mensen begeleiden. Ze doen het allemaal hartstikke 
goed! De laatste keer zijn we naar de Orchideeënhoeve in  
Luttelgeest geweest. Het was een erg mooie en gezellige 
dag. Lekker gegeten. Die paar uurtjes van huis waren net 
lang genoeg. Hoe mooi het was, kunt u zien op de foto’s 
die ik gemaakt heb. Ik wil de vrijwilligers die altijd rijden en 
helpen heel erg bedanken voor hun goede zorgen.

En ik wens u allemaal fijne kerstdagen en een gelukkig 2020 
Jane Koenders

OP STAP MET DE PLUSBUS
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Zaterdag 30 november was er al vroeg bedrijvigheid  
in het wijkcentrum. Vrijwilligers van de Wijkvereniging 
waren druk in de weer om Sint met zijn gevolg te  
kunnen ontvangen.

Versiering werd  
aangebracht, banken 
geplaatst, limonade 
voor de kinderen  
klaargezet en natuurlijk 
pepernoten……….. 
Voorafgaand aan Sint’s 
komst was een  
poppenkastvoorstelling 
gepland. 

Ondertussen werden 
op het Winkelcentrum 
vrolijke liedjes gespeeld 
door de Sinterblaasband 
van D.W.S.

Om 12 uur startte Dennis Holling (Poppentheater  
De Gulle Lach) met zijn wederom zeer geslaagde  
voorstelling. Ongeveer zeventig kinderen met ouders 
leefden enthousiast mee met Jan Klaassen’s avonturen.

De voorstelling was 
maar net afgelopen, 
daar was de pietenband 
en niet veel later twee 
zwarte pieten. Sint was 
nu wel zeer dichtbij.

Plotseling ging de deur 
open en daar was hij 
met zijn gevolg.

Kinderen zongen  
opgetogen en hij had 
een groot aantal pakjes 
meegebracht voor  
kinderen die de mooiste 
tekening hadden  
gemaakt.

Daarna vertrok Sint om 
de winkeliers nog even 
te bezoeken en hen 
te bedanken voor de 
sponsoring.

Na afloop van het feest 
kon ieder kind nog  
een leuk cadeautje  
uitzoeken, dat Sint bij 
zijn vertrek had  
achtergelaten.

Voor de vrijwilligers 
restte alleen nog het 
opruimen……

 
Foto’s: Iris Wuyster

SINT BEZOEKT WIJKCENTRUM ELDERVELD 
EN WINKELCENTRUM ELDERHOF

Voor vragen en ideeën:
WhatsApp of SMS 06 - 53 384 983

info@arnhemseouderenpartij.nl  

Vindt u het fijn een persoonlijk gesprek?
Dat kan ook: Wassenaarweg 40, Elderveld,

op afspraak (overdag of ’s-avonds)

U staat er niet 
alleen voor!

Mogen wij
u helpen?
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Medicijnen ophalen wanneer het ú uitkomt! 
Binnenkort kunt u bij Apotheek Elderveld uw  
herhaalrecepten ophalen vanuit de splinternieuwe  
Geneesmiddel afhaalautomaat. Wachten behoort  
hiermee tot het verleden!

Doordat medicatie wordt opgehaald vanuit de  
automaat, hoeft u niet meer in de apotheek te  
wachten. Deze manier van afhalen is eenvoudig,  
snel en betrouwbaar. Medicijnen worden vooraf  
gecontroleerd en klaargezet. 

De automaat is voor personeel van de apotheek en de 
klant eenvoudig in gebruik. Binnen de apotheek levert 
het meer tijd op voor het verlenen van zorg rondom 
uw geneesmiddel.  
Begin december wordt de afhaalautomaat in gebruik 
genomen. Over de werkwijze en het gebruik wordt u 
per email geïnformeerd. Zodra uw bestelling klaar ligt 
in de afhaalautomaat ontvangt u een sms of e-mail.  
In dit bericht staat een persoonlijke code waarmee het 
recept kan worden afgehaald op een moment dat het  
ú uitkomt. Wanneer u gebruik wil maken van de  
Geneesmiddeluitgifte-automaat, kunt u zich hiervoor 
aanmelden in de apotheek bij een van de medewerkers. 

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

GENEESMIDDELUITGIFTE-AUTOMAAT BIJ APOTHEEK ELDERVELD

Voorbeeld van een afhaalautomaat
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Het plan voor een opvanghuis voor slachtoffers van  
huiselijk geweld van Moviera aan de Wassenaarweg in de 
Arnhemse wijk Elderveld valt slecht bij omwonenden.  
Dat bleek dinsdagavond tijdens een informatiebijeenkomst 
van de gemeente en Moviera over het plan in wijkcentrum 
Elderveld.

Overzicht van de situatie aan de Wassenaarweg in Elderveld 
met omgeving met rechts de plek van het nieuwe  
opvangcentrum van Moviera. © Gemeente Arnhem 

Directeur-bestuurder Marleen van Eijndhoven van Moviera 
benadrukte dat de opvanghuizen geen overlast geven:  
”Mannen gaan niet rondhangen.” Uit haar opmerking dat  
opname in het huis alleen geschiedt bij ‘hoge veiligheids-
risico’s’ voor vrouwen en kinderen leidden bewoners echter 
af dat de mannen wel degelijk voor problemen zullen zorgen.  
Van Eijndhoven bleef dat bestrijden. Honderd procent  
garantie bieden dat er buiten het terrein nooit wat gebeurt 
kan Van Eijndhoven niet. Ze rekent op uitstekende  
samenwerking met de politie bij een uitzonderlijk incident.  
”In Oosterbeek hebben we het twee keer meegemaakt dat 
een man buiten stond.”

Felle kritiek op gemeente 
De circa vijftig aanwezigen bliezen de eerste drie kwartier 
flink stoom af richting gemeente.  Ze voelen zich overvallen 
en in de steek gelaten. Ze wijzen erop dat de bewoners van 
het nabijgelegen asielzoekerscentrum bij tijd en wijle voor 
overlast zorgen. Ook de praktijkschool in de buurt wordt als 
een belasting voor de wijk gezien. De politie is bij problemen 
niet altijd snel genoeg ter plekke, zo luidt verder het oordeel. 
Voorts is er veel ergernis over de zware verkeersbelasting in 
de spits van de buurt en over de grote parkeerdruk. Ook de 
wateroverlast als gevolg van een verouderde riolering en  
verkeerde afwatering zorgt voor veel ergernis. 

Waarom hier en niet elders? 
Anderen vragen zich af waarom de keuze niet is gevallen  
op ‘Hoogkamp, Alteveer, Schuytgraaf of leegstaande panden 
elders’. Van Eijndhoven geeft aan dat Moviera een zoektocht 
van vier jaar achter de rug heeft en dat dit stuk grond met  
de bestemming maatschappelijke doeleinden als enige  
geschikte kandidaat over bleef. Naast Moviera heeft nog 

een andere partij even interesse gehad voor de aankoop van 
de grond. Later is deze afgehaakt, aldus projectleider Floor 
Riethorst van de gemeente. Voor die partij is wel ‘een flora en 
fauna scan’ uitgevoerd. Bewoners hebben hieruit afgeleid dat 
dit was om het groen te beschermen. Ze hekelen de kap van 
bomen die nu dreigt.

Beeld van de nieuwbouw van Moviera in een schets 
van de buurt. © Wiegerinck Architecten 

Stikstof geeft geen bouwstop 
Sommige bewoners hopen dat de stikstofproblemen van 
Nederland ertoe zullen leiden dat de bouw moeilijk van de 
grond komt. ,,Nee dat leidt hier niet tot vertraging”,  
antwoordde projectleider namens de gemeente Floor Riethorst.  
Elderveld ligt ver van de natuurgebieden af zoals ze zijn  
vastgelegd in de nota Natura 2000. ,,Het gaat daarbij om de  
Rijnstrangen en de Veluwe. Die spelen hier geen rol.  
Park Lingezegen in de buurt staat niet in de lijst.

Planning gemeente Arnhem 
Schema van de vergunningverlening en mogelijke  
momenten van bezwaar maken zoals bekend gemaakt  
tijdens de infomatieavond:  
•  December/januari: gemeente vraagt  

omgevingsvergunning aan voor het kappen van bomen.
•  Doorlooptijd van acht weken en treedt na zes weken in 

werking; bezwaar maken kan bij de gemeente. 
•  Eerste kwartaal 2020: Moviera vraagt  

omgevingsvergunning aan voor het bouwen.
•  Doorlooptijd van acht weken; bezwaar maken kan  

bij de omgevingsdienst.

Waardedaling huizen 
Verschillende mensen maken zich intussen zorgen om de 
waardedaling van hun huizen. “Kopers haken af als ze horen 
dat je naast een crisiscentrum woont.” De buurt hekelt de kap 
van bomen die nodig is om ruimte te maken voor Moviera. 
Tim Loeters van Wiegerinck Architecten gaf aan dat het de 
bedoeling is om bomen te laten staan omdat dit de  
binnentuin van het opvanghuis een fraai karakter zal geven. 
Hij toonde een gebouw van drie lagen met een hoogte  
van 9,5 meter. Het is de bedoeling om daar maximaal  
dertig gezinnen op te vangen. Het gaat daarbij om vrouwen 
en kinderen.

ELDERVELD VOELT ZICH OVERVALLEN DOOR 
PLAN VOOR VROUWENOPVANG

ONTLEEND AAN DE GELDERLANDER VAN 22 NOVEMBER 2019
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www.fysiotherapie-elderveld.nl  

Fysiotherapie • Bekkenfysiotherapie • Kinderfysiotherapie • Geriatrie Fysiotherapie • Manuele therapie 
Fysiofit • Zwangerfit • Shockwave therapie • Claudicatio Training • Dry Needling 
Medical Taping • Revalidatie na operaties • Acupunctuur • Diëtist • Counselling

Elderveld: Dordrechtweg 14 • 6843 DM Arnhem • Elden: Dolceplein 4 • 6842 DJ Arnhem • Tel. 026 - 381 09 34

Meerdere 

specialism
en

op één 

locatie!
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S T U U R  I N  E N  W I N

O P L O S S I N G  V O R I G E  P U Z Z E L

PUZZELDERVELD

Stuur uw oplossing 
vóór 31 januari 2020

o.v.v. PUZZELDERVELD naar

Redactie Elderveld Nieuws 
Leimuidenplaats 22a 
6843 HG Arnhem

Onder de inzenders van 
goede oplossingen wordt een 
cadeaubon van € 25 verloot.

Winnaar vorige puzzel 

LIESBETH KEIJZER

Horizontaal 
3. zonder inhoud; 6. teelt; 9. voorzetsel; 11. bosgod; 12. pogrom; 14. elliptisch; 16. sultanaat; 17. menens; 19. energie;  
20. muziekterm; 23. Engels koningshuis; 25. tafellinnen; 26. zoete lekkernij; 28. werkruimte; 29. zuurdeeg; 32. design; 
35. mannenstem; 37. hoeve; 38. meisjesnaam; 39. iglo; 40. flipper; 41. vlaktemaat; 42. tegenslag; 43. steekwapen;  
44. gigant.

Verticaal 
1. legereenheid in het oude Rome; 2. bezinning; 4. moedwil; 5. gording; 6. kluwen; 7. losgeraakt; 8. rok; 10. hiërarchie; 
13. muziekterm; 15. Australiër; 18. reinigingszout; 21. titel; 22. viezerik; 24. buitensporigheid; 26. voettekst; 27. isolement; 
29. lidwoord; 30. snaarinstrument; 31. bridgeterm; 33. bijwoord; 34. kortom; 35. haast; 36. tabak; 37. dierenverblijf.

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
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Stichting Gym&Turnen Arnhem is de grootste en leukste 
club van Arnhem en Velp. Wij geloven dat de gymnas-
tische 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.

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 oefeningen. 
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 de wijk 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

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. 

Kerstpotten 
De traditionele kerstpotten staan ook dit jaar weer op het land  
van de Markt en op winkelcentra Kronenburg, Elderhof en  
Presikhaaf. En wel op 19 en 20 december steeds vanaf 11.30 uur. 
De opbrengst is bestemd voor Kerst en Sociale activiteiten van  
het Leger des Heils in Arnhem. Dit jaar worden er kerstpakketten  
uitgedeeld en is er een kerstviering voor ouderen en  
alleenstaanden. Hierdoor proberen we iets te doen aan de  
toenemende armoede en eenzaamheid. Mocht u het ook leuk 
vinden om een uurtje bij de kerstpot te staan meldt u zich dan  
aan bij Joop Toeter 0626878386.

Christmas Walk Inn  
Op woensdag 18 december zal er van 14.00 uur tot 18.00 uur in 
jongerencentrum “de Madser” gelegen aan de Burgemeester  
Matsersingel 10, een gezellige Christmas Walk Inn zijn waar je 
hartelijk welkom bent. In een ontspannen sfeer kun je spelletjes 
doen, praten, hapje, drankje, open podium, kerstverhaal,  
kerstkaarten maken en gewoon elkaar ontmoeten. Er wordt geen 
alcohol geschonken. Voor meer info bel met 0612078774. 

Kerstfeest voor ouderen en alleenstaanden 
Op zaterdag 21 december zal ervan af 10.00 uur tot circa 14.30 
uur een mooi kerstfeest worden gehouden in het gebouw van het 
Leger des Heils aan de Leidenweg 11-13 Elderveld. U wordt vanaf 
10.00 uur welkom geheten met een kopje koffie of thee!  
Als afsluiting van het kerstfeest krijgt u een heerlijke lunch  
aangeboden. Verder zal het programma bestaan uit veel  
samenzang, mannenkwartet en meer! Toegangskaarten kunnen 
gratis worden afgehaald op woensdag 11 december tussen  
10.00 uur 12.00 uur aan de Leidenweg 11-13. U kunt kaarten  
ook telefonisch reserveren: 026-3817924 of 026-4423078. 

Kerstnachtdienst... 
Op de avond van maandag 24 december wordt er 
om 22.00 uur in het kerkgebouw van het Leger des 
Heils aan de Leidenweg 11-13 een sfeervolle Kerst-
nachtdienst gehouden met als Thema: “Groeien 
naar het Licht. De voorzang begint om 21.45 uur. 
Met muzikale medewerking van een vocaal da-
mestrio en mannenkwartet 

Dinsdag 1e kerstdag om 10.30 uur kerstwijdingsdienst,  
met daarna koffiedrinken, u bent daar hartelijk welkom aan  
de Leidenweg 11-13.

Wilt u meer informatie over de genoemde activiteiten neem dan 
gerust contact op met Kadet Marja van den Ham 026-3270822 of 
de secretaris Joop Toeter 026-3817924 / 0626878386.

Oproep online doneren (ingezonden bericht van Joop Toeter)

Beste mensen,  
Ik ben met een online collectebus aan het collecteren voor Leger 
des Heils. Ik wil veel mensen helpen om uit de zorg te komen 
waarin mensen verstrikt zijn geraakt zoals armoede, eenzaamheid, 
opvang, vul maar aan. Het Leger des Heils blijft er actief mee aan 
de gang. Daarom doneer op mijn site, de strijkstok is hier niet aan 
de orde. Geef met uw hart en u zult een goed gevoel ervaren.
Doneer jij ook? Ga dan naar https://legerdesheils.digicollect.nl/
joop-toeter, kies een bedrag en maak het over via IDEAL, Visa, 
Mastercard, Maestro of een eenmalige machtiging. Jouw hulp is 
hard nodig. Help mee, collecteer online voor het Leger des Heils! 
Op de hiervoor genoemde website staat hoe je zelf een digitale 
collectebus kunt aanmaken. Ik zou het fantastisch vinden als je dat 
zou doen. Dit is heel eenvoudig en in een paar minuten gedaan. 
Veel succes! 

Hartelijke groet, Joop Toeter

STICHTING
GYM&TURNEN ARNHEM

KERSTFEEST 2019 MET HET LEGER DES HEILS - BELEEF HET EENS MEE!
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Dat verdient waardering!  
Ben je mantelzorger? Of zorgt iemand voor jou? Dat verdient 
waardering! Geef als dank een mantelzorgcompliment.  
Je kunt kiezen uit een cadeaukaart of een geldbedrag.

Vraag het vandaag nog aan! 
Het mantelzorgcompliment is aan te vragen door de  
mantelzorger zelf of door de persoon waarvoor gezorgd 
wordt. Nog makkelijker is deze aanvraag samen te doen! 

Het mantelzorgcompliment is aan te vragen tot en met  
31 december dit jaar. Je kunt dit online doen via een digitaal  
formulier dat te vinden is op  
www.arnhem.nl/mantelzorgcompliment of je belt met de 
Stichting Mantelzorg en Vrijwillige Thuishulp (MVT) Arnhem, 
zij helpen je telefonisch graag verder. Het telefoonnummer 
van MVT is 026 - 370 35 40.

Meer informatie? 
Kijk dan op www.arnhem.nl/mantelzorgcompliment

12 november verscheen bij uitgeverij 
Kontrast het boek ‘Leven in Arnhem in 
de jaren 40’. Het is na ‘de jaren 70’ en ‘de 
jaren 60’ het derde deel in de serie  
‘Leven in Arnhem’. Kees Gerritsen belicht 
hierin niet de oorlogshandelingen en de 
Slag om Arnhem, maar hoe de gewone 
Arnhemmer de oorlogsjaren en de  
periode van de wederopbouw beleefde.

Natuurlijk kregen ook de inwoners van 
Arnhem tijdens de oorlog te maken  
met allerlei verboden, anti-Joodse  
maatregelen, razzia’s, geweld en schaarste. 
Toch was er in de eerste jaren ook gele-
genheid om uit te gaan: naar concerten, 
het circus, dansles of de bioscoop. Zo 
trad in 1940 en 1941 het bekende duo 
Snip en Snap op met een ‘grootsche 
lachrevue’. Alles wat echter enigszins uit 
de ‘Duitse pas’ liep, werd aangepakt.
Na de bevrijding en de terugkeer van de 

geëvacueerden moest de stad weer  
opgebouwd worden. Elders in Nederland 
vonden acties plaats om Arnhem hierbij  
te helpen. De herwonnen vrijheid werd 
gevierd met bevrijdingsoptochten en  
militaire parades. Ondanks tekorten 
gingen behoorlijk wat winkels vlak na de 
bevrijding weer open. Enkele jaren later 
adverteerden diverse winkels alweer met 
‘luxeartikelen’ als fleurige kleding en  
allerhande snoep. De jeugd kon in die 
jaren afleiding en ontspanning vinden in 
buitenspelletjes als boompje wisselen en 
landjepik, de populaire bordspelen  
Monopoly en Scrabble, en boeken en 
strips als ‘Dik Trom’ en ‘Kuifje’.
In ‘Leven in Arnhem in de jaren 40’ geeft 
Kees Gerritsen aan de hand van talrijke 
foto’s en krantenartikelen uit die tijd een 
beeld van het dagelijks leven in Arnhem. 
Het boek is vanaf 12 november  
verkrijgbaar bij de (online) boekhandel.

Voor meer informatie:
uitgeverij Kontrast 
info@uitgeverijkontrast.nl 
www.uitgeverijkontrast.nl
Leven in Arnhem in de jaren 40 
Kees Gerritsen
ISBN 978-94-92411-40-2
176 pag. fullcolour 
ruim 140 afbeeldingen | €15,95

WORDT ER ONBETAALD VOOR JE GEZORGD?

LEVEN IN ARNHEM IN DE JAREN 40
KEES GERRITSEN BELICHT HET DAGELIJKS LEVEN IN DE STAD

arnhem.nl/mantelzorgcompliment

Geef jouw mantelzorger een compliment! Je hebt 
de keuze tussen een cadeaukaart of contant geld

t.w.v.
€ 175,-

Adv_mantelzorg_dame.pdf   1   04-11-19   11:44
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Kruispunt Burgemeester Matsersingel en Hollandweg 
(foto google)

De afgelopen jaren zijn in Arnhem steeds meer ongevallen 
geregistreerd. Dat blijkt uit cijfers van Rijkswaterstaat, die 
RTL Nieuws heeft geanalyseerd. Mogelijk is het aantal  
ongelukken nog groter. Niet elk ongeluk wordt namelijk 
geregistreerd en van een deel van de ongelukken is niet  
bekend waar deze precies plaatsvonden.

Blackspots in Arnhem
Arnhem telt negentien zogeheten blackspots. Dat zijn  
plekken waar in drie jaar minimaal tien ongelukken zijn  
gebeurd. Ook plekken waar minstens zes ongelukken met 
een ziekenhuisbezoek als gevolg zijn geweest, worden 
meegeteld. Uit de ongelukkencijfers blijkt dat het aantal 
dodelijke ongevallen op kruispunten de laatste drie jaar is 
toegenomen. Het merendeel van de dodelijke ongevallen 
gebeurt op kruispunten binnen de bebouwde kom.

Veel flankongevallen
Bij 81 procent van de ongevallen in Arnhem zijn  
personenauto’s betrokken. Flankongevallen komen het 
meest voor. Bij 40 procent van de ongelukken waarvan de 
soort bekend is, gaat het om flankongevallen. Deze cijfers 
zijn gebaseerd op alle geregistreerde ongelukken in  
Arnhem, niet alleen die op kruispunten. Van alle ongevallen 
in Nederland gebeurt maar liefst 40 procent op een kruising. 

Hollandweg onveilig
Niet alleen de kruising van de Hollandweg met de  
Burgemeester Matsersingel is gevaarlijk. Ook de zebrabaden 
in Elderhof gelden als onoverzichtelijk. Zo kreeg een man uit 
Driel vorig jaar een werkstraf en zes maanden  

voorwaardelijk rijverbod opgelegd voor het scheppen van 
een voetganger op het zebrapad bij Winkelcentrum  
Elderveld. De voetganger, die de Hollandweg wilde  
oversteken, liep daardoor gebroken ribben en wervels,  
gekneusde longen, een hersenbloeding en een  
schedelverwonding op. De bestuurder reed niet te hard en 
had zijn telefoon veilig thuisgelaten toen hij de wekelijkse  
boodschappen ging halen in Elderveld. Toch was de  
bestuurder, aldus de rechtbank in Arnhem, onvoorzichtig 
geweest. Volgens een ongevallenanalyse had hij zeker drie 
seconden om de voetganger op te merken. De bestuurder 
stelde echter dat de voetganger voor zijn gevoel uit de lucht 
kwam vallen terwijl hij in het kielzog van twee voorliggende 
auto’s zijn weg vervolgde. In een volgende editie van  
Elderveld Nieuws hopen we nader aandacht te besteden 
aan de onveilige verkeerssituaties op de Hollandweg.

Onveilige kruispunten op de schop
Een tweede gevaarlijk kruispunt in Arnhem-Zuid is de  
kruising Burgemeester Matsersingel en Groningensingel. 
Hier gebeurden de afgelopen drie jaar zeven ongelukken, 
twee minder dan op de kruising met de Hollandweg in  
Elderveld. 

Kruispunt Burgemeester Matsersingel en Groningensingel 
(foto google)

De kruispunten van de Burgemeester Matsersingel met de 
Hollandweg en de Groningensingel gaan in 2021 of 2022  
op de schop (De Gelderlander van 20 november jl.).  
De gemeente wil daarbij ook de fietspaden aanpakken.  
De aanpassingen moeten het aantal ongevallen  
terugdringen. Hoe de kruispunten er straks uit zullen zien 
en wat er gaat veranderen, is nog niet bekend, zegt een 
woordvoerder van de gemeente Arnhem.  

Wel is duidelijk dat er iets moet gebeuren.

In drie jaar tijd zijn in Arnhem 3.434 ongelukken  
geteld. Bij negen ongevallen vielen doden te betreuren, 
200 keer moesten er slachtoffers naar het ziekenhuis. 
De kruising Hollandweg Burgemeester Matsersingel is 
met negen ongelukken het gevaarlijkste kruispunt van 
de stad en zelfs van de gemeente. 

ONTLEEND AAN WWW.INDEBUURT.NL EN DE GELDERLANDER VAN 20 NOVEMBER JL

GEVAARLIJKSTE KRUISPUNT 
ARNHEM IN ELDERVELD!
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BERICHT VAN DAGELIJKS 
BESTUUR

VERGADERDATA  
2020

PUBQUIZ  
ELDERVELD OPEN

Het jaar 2019 is bijna ten einde en dus kijken we  
traditioneel even terug wat er in de wijk Elderveld zoal 
door het wijkplatform is ondernomen c.q. georganiseerd. 
Grote zaken zijn de heropening van de waterspeeltuin 
in samenwerking met de Gemeente Arnhem, Elderveld 
Open met de wijkmarkt en recentelijk de Halloween  
Griezeltocht in samenwerking met de vrijwilligers vanuit 
de wijk Schuytgraaf. Maar ook kleinere zaken zijn  
opgepakt zoals hulpverlening (55x), financiële bijdrage bij 
aanschaf AED of buurtpreventieborden (buurtgebonden), 
financiële ondersteuning bij buurtactiviteiten en  
Elderveld Schoon die bijna maandelijks de tent opzet om 
met buurtgenoten de wijk weer een beetje aanzien te  
geven. De werkgroepen Verkeer en Winkelcentrum zijn 
ook enkele malen in overleg geweest. Niet te vergeten 
onze adoptanten die de vuilcontainers, die langs de  
voetpaden staan, legen, waarvoor dank. 

Toch heb ik ook nog een oproep t.b.v. Elderveld Actief. 
Wij zijn dringend opzoek naar enkele vrijwilligers die zo’n 
5 á 8x gedurende ongeveer 2 uur op jaarbasis ons willen 
helpen. Het ziet er anders naar uit dat we binnenkort de 
klussendienst moeten stoppen en dat willen we toch  
niet voor onze wijkbewoners op leeftijd c.q.  
hulpbehoevenden.  
 
Voor het nieuwe jaar staan er weer verschillende nieuwe 
activiteiten in de planning georganiseerd door Elderveld 
Open met o.a. het 25 jarig bestaan van het wijkplatform.  
 
Van hieruit wil ik namens het Wijkplatform Elderveld  
eenieder een gezond en voorspoedig 2020 toewensen.

Met vriendelijke groet, 
Ruud Miechels, (wnd) voorzitter

Het Wijkplatform Elderveld zal in 2020 ook weer vijf keer 
per jaar samen komen om diverse punten m.b.t. onze  
wijk te bespreken.  
 
Deze vergaderingen zullen plaats vinden op: 
Woensdag 19 februari 
Donderdag 2 april  
Woensdag 3 juni 
Donderdag 17 september 
Woensdag 18 november 
De vergaderingen zijn vanaf 19:30 uur (openbaar).

Vergaderlocatie: Gaanderij, Driemondplein 1. 

Wanneer u een aanvraag wenst te doen bij het  
Wijkplatform Elderveld, worden deze eerst door het  
Dagelijks Bestuur besproken. Het Dagelijks Bestuur komt 
naast deze vijf vergaderingen ook samen op 14 januari,  
11 februari, 17 maart, 12 mei, 16 juni, 25 augustus,  
6 oktober, 10 november en 11 december.  
De vergaderingen van het Dagelijks Bestuur zijn  
niet openbaar. 

De vergaderdata van het Wijkplatform Elderveld zelf zijn 
nog onder voorbehoud. Indien er wijzigingen zullen zijn, 
wordt dit aangegeven op de wijkwebsite Elderveld.nl. 

Werkgroep Elderveld Open wil begin februari 2020 een 
Pubquiz organiseren. Deze datum is nog even onder 
voorbehoud. 

Een PubQuiz is een vriendschappelijke fanatieke quiz, 
waarin teams van 5 à 6 personen tegen elkaar strijden. 
Het team verzamelt punten door het beantwoorden van 
vragen over allerlei onderwerpen. Muziek, film, weten-
schap, tv, alles kan voorbijkomen. Ook het 25 jaar jubi-
leum van het Wijkplatform zelf. Een avond vol entertain-
ment die je hersens ook nog eens laat kraken. 

Meer informatie volgt binnenkort op Elderveld.nl 

U I T  ‘ T  W I J K P L A T F O R M
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HALLOWEEN 
GRIEZELTOCHT 2019

Dat er veel opkomst was voor de Halloween Griezeltocht 
Elderveld Schuytgraaf op 31 oktober 2019, is algemeen 
bekend. De organisatie (Elderveld Open en De La Croes) 
hadden deze opkomst zeker niet verwacht. Hierdoor liep 
het een en ander wat uit met betrekking tot wachttijden 
bij het aanmelden bij de tent bij MFC Omnibus. Het was 
voor beide organisaties een eerste keer dat wij dit geza-
menlijk organiseerden en daarnaast ook in deze omvang. 

We hebben getracht om variatie te houden in de griezels 
gedurende de gehele route. Voor de route tot 12 jaar 
hebben de griezels zich ingehouden. De fietstunnel  
was wellicht wat enger voor sommige kinderen, maar 
daarom heeft de organisatie er ook voor gekozen om een 
vriendelijk spookje te plaatsen na de tunnel bij de route 
tot 12 jaar. Vanaf 19:30 uur konden dan de 12+ kinderen 
vertrekken vanaf MFC Omnibus. Deze groep liep een  
langere route, langs de waterzuivering richting de  
voetbalvelden en vervolgens weer terug langs de andere 
kant van de sloot. Op diverse plekken stonden ook daar 
weer verschillende – enge – griezels. Mogelijk heeft u  
het gegil en/of de kettingzaag gehoord? 
Er liepen maar liefs 814 kinderen mee en daarnaast ook 
nog begeleiding/ouders. We kunnen wel stellen dat de 
wijkbewoners van beide wijken interesse hebben in een 
dergelijk evenement. 

We willen tot slot alle griezels bedanken voor hun  
inzet en tijd. We hopen dat ze er een volgende  
editie weer bij zijn! 

U I T  ‘ T  W I J K P L A T F O R M

AANVRAAG 
WIJKBUDGET 2020

WIJKPLATFORM ELDERVELD 
25 JAAR IN 2020

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

We hebben in vorige edities van de wijkkrant al eerder 
aangegeven dat het Wijkplatform Elderveld in 2020  
25 jaar bestaat. Op vrijdag 17 februari 1995 is het  
Wijkplatform Elderveld officieel geïnstalleerd door  
toenmalig wethouder Mw. J.J. van Doorne. Het doel  
achter het installeren van het Wijkplatform Elderveld in 
1995 was de bewoners van de wijk nauwer te betrekken 
bij het signaleren en oplossen van specifieke knelpunten 
in de wijk. Bij het oprichten van het Wijkplatform bestond 
deze uit maar liefst 34 personen. 

Deze vertegenwoordigden diverse organisaties in de wijk.  
Bij het oprichten van het Wijkplatform zijn direct drie 
werkgroepen opgestart: “Snelheid en Verkeer”, “Openbaar 
groen en Milieu” en “Veiligheid en Buurtpreventie”.
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Heester is een ander woord voor struik. In Elderveld 
groeien drie groepen heesters: 
• Heesters laag (HL) 
• Heesters hoog (HH) 
• Struwelen (bomen en heesters) 
In november is Dolmans Landscaping begonnen met 
het snoeien van de heesters. De gemeente Arnhem 
geeft aan waar in de wijk de heesters worden ge-
snoeid. Doorgaans worden de heesters één keer in de 
drie jaar gesnoeid, zodat deze zich beter kunnen ont-
wikkelen en bloeien. 

Het belangrijkste doel bij het snoeien van een heester  
is het “verjongen”. Door verjongingssnoei krijgen  
jonge takken meer ruimte om breder en hoger te 
groeien, voor een mooi gesloten plantvak volop  
bloemen en beschutting. Kort gezegd: het dode en  
dikste hout eruit.

Verjongingssnoei 
hazelaar

Bij sommige heesters is het niet makkelijk om de  
dikste/oudste takken te snoeien. Bijvoorbeeld spirea’s 
(HL). Deze heesters worden “afgezet”. Alle takken  
worden gesnoeid, zodat de spirea’s zich weer opnieuw 
kunnen vormen. 

Afzetten spirea

De kornoelje heeft een grillige vorm van groeien. De 
takken zijn lang en dun en groeien door elkaar heen. 
Wanneer een tak op de grond hangt, kan deze wortel 
vormen en een nieuwe struik ontstaat. Het snoeien van 
een kornoelje is daarom lastig. Vaak wordt er gekozen 
om ook een kornoelje (HH) geheel af te zetten. 

Takken van de kornoelje

De laurierkers is een groenblijvende heester (HH).  
Deze heester wordt ook veel gebruikt als (blok)haag. 
Doordat de laurierkers groenblijvend is, is deze heester 
een uitstekende plek voor beschutting van vogels.  
Maar ook als erfafscheiding bij tuinen. Wanneer de  
laurierkers niet gesnoeid wordt, kan deze uitgroeien 
tot hoge en brede heesters. Gelukkig kan de laurierkers 
goed tegen snoeien. De laurierkersen worden  
teruggesnoeid naar de gewenste hoogte. Dat kan zijn 
op 2m bij erfafscheidingen of tot 1m bij plantvakken. 

Voorbeeld van  
teruggesnoeide 

laurierkers

Solitaire heesters zijn “vrijstaande” heesters. Binnen de 
gemeente Arnhem staan de solitaire heesters vaak in 
een plantvak of blokhaag. Als solitaire heesters worden 
vaak sterk bloeiende heesters gekozen, zoals de  
forsythia en de vlinderstruik. Deze komen helemaal tot 
hun recht wanneer zij vrij staan. De vlinderstruik wordt 
niet in de winter gesnoeid. De kans op het invriezen 
van de snoeiwonden is groot (holle takken) en het deel 
zal sterven. Daarom worden de vlinderstruiken na de 
vorstperiode/winter of na de bloei gesnoeid.  
De vlinderstruiken bloeien op het jonge hout, dus een 
jaarlijkse snoeibeurt is gewenst. 

Vlinderstruik. De 
bladeren worden 
de nieuwe takken 

met bloemen. 

Het beeld 
De gemeente Arnhem bepaalt aan de hand van een 
snoeischema en het beeld welke heestervakken  
worden gesnoeid. Er wordt ook rekening gehouden 
met dieren die afhankelijk zijn van heesters.  
Daarom worden sommige heestervakken in het jaar 
niet meegenomen in de snoeironde om beschutting  
en voeding te bieden voor de dieren.  
Nadat het snoeien achter de rug is, heeft het heester-
vak een “kaal” beeld. Dit kan bewoners afschrikken.  
Wij leggen dan ook uit waarom er gesnoeid wordt en 
dat de heesters zich weer snel herstellen. Dit ten bate 
voor de heesters, de dieren en de omgeving.

VERJONGINGSSNOEI, AFZETTEN, TERUGSNOEIEN EN SOLITAIRE HEESTERS

SNOEIEN DOET BLOEIEN
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WORKSHOP INTRODUCTIE
ECOLOGISCH TUINIEREN

Op 30 januari 2020 organiseert de BTV-Elderveld in  
samenwerking met de Vereniging voor Ecologisch Leven 
en Tuinieren (VELT) de workshop Introductie Ecologisch 
Tuinieren. In deze workshop krijg je theorie maar vooral 
praktische tips over een mooie en makkelijke moestuin 
met veel variatie en een juiste planning. Het biologisch 
tuinieren start met een goed vruchtwisselingsschema. 
Daarnaast leer je hoe belangrijk de bodem en het  
bodemleven is en hoe je een plant krachtig en op  
natuurlijke wijze kunt laten groeien zonder de input van 
een hoge mest- en watergift of het gebruik van  
bestrijdingsmiddelen. Verder krijg je tips om het  
ecologische evenwicht te versterken in je moestuin.  
De workshop is niet alleen bestemd voor startende  
moestuinders, maar ook geschikt voor moestuinders  
met enige ervaring. 
Docent:  Henk Boesveld (als docent ecologisch tuinieren 

verbonden aan VELT). 
Locatie:  De Schuur, aanvang en einde workshop:  

19:30 tot 22:00.
Voor leden van de BTV bedragen de kosten € 4,00 per 
deelnemer. Voor niet-leden bedragen de kosten € 8,00 
per deelnemer.  
Maximaal aantal deelnemers: 25 (vol is vol)
U kunt zich voor de workshop uiterlijk tot 31 december 
2019 aanmelden via het e-mail adres  
ledenadministratie@btv-elderveld.nl.  
Contactpersoon Hans Knelissen

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

MOESTUIN HUREN BIJ
BTV ELDERVELD

Voor het nieuwe jaar zijn er bij de Biologische Tuinbouw 
Vereniging Elderveld moestuintjes te huur.
Locatie Hannesstraatje 2a, bij de Drielsedijk. Er zijn tuinen 
beschikbaar vanaf 50 m2 tot maximaal 200 m2. Op tuinen 
van 100m2 of groter is, na goedkeuring van een bouwplan, 
het bouwen van een broeikasje toegestaan. We zijn een 
biologische tuinvereniging, dat betekent dat het gebruik van 
kunstmest en gifstoffen niet is toegestaan. De huurprijs is 
inclusief een bijdrage aan algemeen onderhoud 30ct per m2 
per jaar. Bij acceptatie van een tuin betaalt u eenmalig een 
borgbedrag, afhankelijk van de grootte van de tuin.  
Deze borg krijgt u terug als u in de toekomst stopt met  
tuinieren en de tuin weer schoon oplevert. Heeft u  
interesse, kom u dan op een zaterdagmorgen tussen 10 en 
12 uur inschrijven. Voor verdere informatie zoals de statuten 
en reglementen, maar ook voor foto-impressies en inzage 
in clubkrantjes zie onze website www.btv-elderveld.nl
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CURSUSSEN IN ELDERVELD

Workshop Microsoft Excel 
 
Microsoft Excel Basis op maandag 13 januari 2020  
van 19.30 - 21.30 uur
1)  Wat is Microsoft Excel?  

(toepassingen en persoonlijke doelen)
2)  Uitleg vindplaatsen  

(versies, kolommen, rijen, cellen, e.d.)
3)  Excel gebruiken als een rekentool
4)  Uitleg simpele formules
5)  Gegevens sorteren / vinden / filteren
6)  Werken met verschillende werkbladen  

(handig voor overzichten per week, maand, kwartaal).

Microsoft Excel “gevorderd” op dinsdag 14 januari 2020 
van 19.30 - 21.30 uur
1)  Als-functies ((IF-formula) voorwaarden formule
2)  Verticaal zoeken (VLOOKUP-formule; bepaalde waarde 

opzoeken en automatisch sorteren)
3)  Draaitabellen (Pivot tables; samenvoegen van gegevens 

in 1 tabel);
4)  Maken van facturen (handig voor kleine ondernemers)
5)  Grafieken maken
6)  Voorwaardelijke opmaak (conditional formatting)

De cursus wordt bij voldoende belangstelling gegeven. 
Voorwaarde voor deelname is een laptop met Microsoft 
Excel. Kosten: € 7,50 p.p.  
Inlichtingen: Wijkvereniging Elderveld, tel. 026 - 381 07 98. 
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In de week van 23 september is de aannemer gestart 
met de voorbereiding van de restauratie van De Schuur. 
Het pand is het enige Rijksmonument in de wijk  
Elderveld. Het werk verloopt voorspoedig.  
In de afgelopen anderhalve maand is het asbest  
verwijderd en vervangen door nieuwe houten  
dakplaten. Ook is slecht hout- en voegwerk en  
hemelwaterafvoeren vervangen en heeft het nodige 
schilderwerk plaatsgevonden. In november wordt  
de oude rieten dakbedekking vervangen. 

 
Naar verwachting zullen de werkzaamheden eind  
november 2019 zijn afgerond. Gedurende de restauratie 
was De Schuur voor bezoekers geopend. De restauratie 
is mede mogelijk gemaakt door de Provincie Gelderland, 
het Prins Bernhard Cultuurfonds, de Dullertstichting,  
de Nicolai Broederschap, het Oranjefonds en de  
Gravin van Bylandstichting.

RESTAURATIE 
DE SCHUUR

In de wijk Elderveld staan een flink aantal peren- en  
appelbomen.  Deze bomen moeten (natuurlijk)  
onderhouden worden. Wij zijn een kleine groep vrijwilligers 
en wij hebben een snoeicursus gevolgd bij  
Landschapsbeheer Gelderland. Vanaf 12 oktober zijn we 
weer begonnen met snoeien, dit doen we iedere zaterdag, 
tenzij het te nat is.

We snoeien de fruitbomen in het park bij de Biologische 
Tuinbouw Vereniging Elderveld, langs de Batavierenweg, in 
het Jubileumpark en bij zorgboerderij de Kroon in de Laar.
 
Naast het snoeien kijken we in het voorjaar of de bomen 
bloeien en in de zomer hoe het fruit erbij hangt.
 
Wat en wie zoeken we? 
We zoeken mensen die fruitbomen willen (leren) snoeien. 
Als je niet kunt snoeien, is dat geen probleem, dat leren  
we je dan in de praktijk met een ervaren snoeier.  
Voor gereedschap en ladders wordt gezorgd. 

Dus: ben je in de periode van december tot maart minimaal 
ongeveer zeven zaterdagochtenden (van 10 tot 13 uur)  
beschikbaar, ben je niet bang om op de ladder te klimmen 
én wil je wat meer leren over fruit en het snoeien ervan, 
neem dan contact op met jokevanhaarst@hotmail.com.

Vrijwilliger Theo snoeit waterlot weg

We zoeken uitbreiding van onze Hoogstambrigade voor het onderhoud (snoeien) van de fruitbomen in onze wijk.

MEER TE WETEN KOMEN OVER FRUIT? 
HELP DAN MET SNOEIEN!
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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:
TJAP TJOY MET KIP +

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 januari tot 1 maart 2020
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 18 december, 8, 15, 22 en 29 januari en 5, 12  
en 19 februari van 18.15 tot 19.15 òf 19.30 tot 20.30 uur in 
het wijkcentrum Elderveld, Breezandpad 15.

-  Conditiegym:  
donderdag 19 december, 9, 16, 23 en 30 januari en 6, 13 
en 20 februari van 8.45 tot 9.45 uur in de sporthal  
Elderveld, Breezandpad 13

-  Elderbridge:  
donderdag 19 december, 9 en 23 januari en 6 en 20  
februari van 19.00 tot 23.00 uur in het wijkcentrum  
Elderveld, Breezandpad 15.

-  Kerstmarkt: 
zaterdag 21 december van 10.00 - 17.00 uur op het  
winkelcentrum Elderhof, Elderveldplein. 
De toegangsdeur is geopend om 11.45 uur.

-  Kerstboomverbranding: 
vrijdag 10 januari van 16.30 - 18.00 uur op het grasveldje 
tussen de Rotterdamsingel en Elderhofseweg, nabij  
het Kinderdijkpad. De kerstbomen kunnen van 16.30 - 
17.30 uur alléén daar worden ingeleverd!  
De kerstboomverbranding is van (rond) 17.30 - 18.00 uur

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 (m.u.v. 24 en 31 december) 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 (m.u.v. 24 en 31 december) vanaf 19.30 

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

1 4  D E C E M B E R  2 0 1 9  -  2 2  F E B R U A R I  2 0 2 0

WIJKAGENDA

Na 25 jaren trouwe dienst heeft  
Dhr. Walter Diks zijn werkzaamheden 
als wijkhoofd voor het Reumafonds 
(Reuma Nederland) beëindigd.  
Al die jaren heeft hij ervoor gezorgd 
dat er voldoende collectanten  
waren in Elderveld-Noord, dat de 
collectebussen op tijd bij de  
collectanten waren en dat de inhoud 
van de bussen geteld en gestort 
werd. Hij heeft dat op een zeer zorgvuldige en adequate 
wijze gedaan. Hulde en grote dank.

In 2020 zal in week 12 (16 t/m 21 maart) weer de  
collecteweek voor het Reumafonds worden gehouden. 
Dhr. Diks had Elderveld-Noord destijds in achttien sectoren 
verdeeld. In elke sector(wijkje) had hij een collectant!!!! 
Helaas zijn daar nu nog zeven van over. Dat betekent dat  
er in een deel van de wijk niet gecollecteerd kan worden. 
Dat is zonde. In de hieronder genoemde sectoren zullen 
toch beslist mensen zijn die in week 12 een paar uurtjes 
met de collectebus voor het Reumafonds op pad willen. 
Het gaat om de volgende sectoren: 
1. Aalsmeerhof 
2. Alkmaarsingel (even nummers) + Enkhuizenstraat 
3. Alkmaarsingel (oneven nummers) + Zandvoortstraat 
4.  Wijdenespad + Heilopad + Koedijkpad + Zwaagpad + 

Van Gentswei
5. Naardenstaat + Bentveldpad 
6. Hilversumstraat
7. Castricumhof
8.  Kortenhoefpad + Zaandampad + Woerdenpad + 

Spaarndamhof + Schipholstraat

Het moet toch mogelijk zijn om ook in deze delen van  
onze wijk iemand bereid te vinden!!!! 
U kunt zich melden of nadere informatie vragen bij de  
opvolger van Dhr. Diks: Jan Wiersma via 026-3812610 of 
via het emailadres van de wijkvereniging  
wijkver.elderveld@hetnet.nl 

OPROEP COLLECTEREN 

VOOR REUMAFONDS

COLLECTE

De jaarlijkse collecte voor het Diabetes Fonds, die van  
28 oktober t/m 2 november jl. in Nederland is gehouden 
heeft in Elderveld maar liefst € 1.161,92 opgebracht.  
Een prachtige prestatie! Met de opbrengst van de collecte 
werkt het Diabetes Fonds aan betere behandelingen en 
genezing van diabetes. Hartelijke dank aan de Eldervelders 
en ook de collectanten worden bedankt voor hun inzet. 
Wij hopen volgend jaar weer een beroep op u te mogen doen.

Namens het Diabetes Fonds, Robert Brandsma,  
organisator/wijkhoofd.




