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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...
Fam. A.K. v. Schie

M E V R O U W  V A N  S C H I E

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

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

Bloemschikken - Workshop 
Verrassingsstuk: - woensdag 20 maart 
 - donderdag 21 maart 
Paasstuk: - woensdag 10 april 
 - donderdag 11 april 
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-/donderdagavond 
Hartreanimatie bijscholing  
 - maandag-/donderdagavond

U kunt nog instromen bij:  
-  Active Body - woensdag 18.15 - 19.15 uur

-  Engels basis/vervolg - maandagavond 
-  Engels conversatie - maandagavond
-  Frans beginners - donderdagavond
-  Frans conversatie voor gevorderden - donderdagavond
-  Kleding maken - maandagavond
-  Schilderen en tekenen / open atelier - dinsdagavond 
-  Yoga - donderdagavond

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

Wij zetten in 
2019 ons beste 
beentje voor.

Van harteproficiat!

Editie Kopijsluiting Verschijningsdata
Ed. 2 29 maart c. 20 april
Ed. 3 24 mei c. 15 juni
Ed. 4 2 augustus c. 24 augustus
Ed. 5 11 oktober c. 2 november
Ed. 6 30 november c. 21 december

Kopij kan worden gezonden naar:
Wijkvereniging Elderveld
Leimuidenplaats 22a - 6843 HG  Arnhem
E-mailadres: wijkver.elderveld@hetnet.nl

De contributie 2019 bedraagt, evenals 2018, € 10 per 
huisadres. Inning van de contributie vindt in het eerste 
kwartaal 2019 plaats.

WIJKKRANT ELDERVELD NIEUWS IN 2019

CONTRIBUTIE 2019 WIJKVERENIGING ELDERVELD
27 april de jaarlijkse Koningsdag 

van 10.30 tot 16.30 uur met spelletjes voor de jeugd, 
Poppenkast, optreden van diverse bands, verhuur van 

tafels en kleedjesmarkt voor de kinderen. 

Dit festijn vindt plaats rond het Wijkcentrum, Breezandplaats 15

PAASEIEREN

ZOEKEN

22 APRIL

Op 22 april (2e Paasdag) is het weer 
paaseieren zoeken voor de kinderen 
t/m 8 jaar van 11.00 tot 12.00 uur. 

Deze zoektocht zal georganiseerd 
worden rond de Biologische 
Tuinbouw Vereniging, 
Hannesstraatje 2a (naast de 

Pannenkoekenboerderij).
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U I T  D E  W I J K

Vrijdag 11 januari hebben ongeveer 200 mensen de jaarlijkse 
kersboomverbranding in Elderveld bijgewoond, zoals gebruikelijk 
georganiseerd door de Wijkvereniging.

De maandag, voorafgaand aan het  
evenement, had de firma Dolmans reeds 
zand opgebracht aan de Rotterdamsingel  
om het vorig jaar ingezaaide gras te  
beschermen tegen de vlammen.  
Donderdags had SUEZ twee vuilnisauto’s 
vol met bomen afgeleverd, die zij die 
dag in de wijk hadden opgehaald. Een 
aantal vrijwilligers heeft daarna van de 
vele samengeperste bomen een mooie 
brandstapel gemaakt. Die stapel werd op 
de dag zelf nog verhoogd met een kleine 
honderd bomen, ingeleverd door de  

kinderen, die daarvoor een lootje kregen. 
Rond half zes stak de brandweer het vuur 
aan en daar stond in korte tijd de stapel in 
de hens. Iedereen genoot mede door de 
chocolademelk en glühwein.

Toen het vuur bijna gedoofd was, volgde 
voor de kinderen nog een verloting.  
Al met al weer een geslaagde happening, 
met dank aan de vrijwilligers!

 
Foto’s: Iris Wuyster

G E S L A A G D E  K E R S T B O O M V E R B R A N D I N G

Op vrijdag 25 januari  jl. heeft het bestuur 
en de redactie van de wijkvereniging 
Elderveld afscheid genomen van haar 
drukker Gerard Schaars. 

Zijn drukkerij S&W in Giesbeek heeft bijna 
25 jaargangen van onze wijkkrant Elderveld 
Nieuws gedrukt, waarvan de lay out verzorgd 
werd door Rob Janssen. Ook zorgde Gerard 
voor het afdrukken van het jaarlijks cursus-
boekje, flyers, posters, e.d. Mede vanwege zijn 
voornemen de drukkerij verder af te bouwen 
en zo mogelijk te verkopen is door het bestuur 
gekozen om met ingang van 1 januari 2019 te 
kiezen voor een nieuwe drukker, die ook 
de vormgeving van de wijkkrant voor haar 
rekening neemt.

 
Wij danken Gerard 
en Rob voor de 
prettige samenwerking 
gedurende de bijna 
25 jaar en wensen 
hen nog vele en 
gezonde jaren.

Vlnr: Rudie Nillesen, 
Willem Zwijnen, Gerard Schaars

AFSCHEID 
DRUKKER

Wilt u ook graag met een advertentie in het 
Elderveld Nieuws willen staan?

Stuur dan een mail naar wijkver.elderveld@hetnet.nl 
voor meer informatie.
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Het is al aan het winteren. Onze en uw Heemtuin laat zich van 
z’n mooiste winterkant zien.

Er zijn nog steeds bloemen te zien, ondanks de vrieskou van de 
laatste tijd; goudsbloemen blijven maar door bloeien. Kijk ook 
eens in onze en uw heemtuin naar de cyclamen. Deze staan 
volop te bloeien, onder de sneeuw. Als ik deze plantjes in huis 
heb, zijn deze na verloop van tijd kastje-wijlen. Echter in de 
heemtuin steken zij hun koppie op, weer of geen weer. 
Wonderlijk, toch. Wij zijn volop bezig met plannen maken voor 
dit jaar. Is een hele klus, kan ik u verzekeren, echter wij blijven 
ons inzetten om onze en uw Heemtuin in optima forma te 
krijgen en te houden. Als er mensen onder u zijn die ons van 
advies kunnen dienen houden wij ons aanbevolen.  
Helpende handjes kunnen wij ook heel goed gebruiken. U kunt uw 
berichten en reacties achterlaten bij de receptie van de Gaanderij.

Groeten, Mimi en de Heemtuingroep.

De bewoners van de Serviceflat Elderveld 
zijn in het weekeind 26/27 januari 2019 de 
dupe geworden van inbraak/insluip in hun 
recreatiezaal. In de nacht van zaterdag 
op zondag werd de koffiezetautomaat 
(waarde: € 2.000,-) door (nog)onbekenden 
losgekoppeld en meegenomen. De water-
toevoer werd hierbij niet afgesloten, zodat 
de recreatiezaal en een deel van de gang 
bij de liften onder water kwam te staan. 
Gelukkig heeft men dit nog tijdig kunnen 
opdweilen, zodat de vloerbedekking geen 
noemenswaardige schade heeft geleden. 
Enkele uren later werd de automaat door 

voorbijgangers ontdekt, liggend in de 
struiken rondom de Serviceflat. Men vraagt 
zich af: Hoe gestoord kan iemand zijn die 
zoiets verzint en doet?

De koffiezetautomaat was vuil en bescha-
digd. De firma Gaasbeek (leverancier) gaat 
het apparaat nu inspecteren en indien 
mogelijk repareren. Een eerste schatting, 
gedaan door de monteur ter plaatse: als 
een reparatie mogelijk is dan zal deze op 
z’n allerminst ca. 600,- bedragen. 
Naast het koffieapparaat is ook geld uit het 
biljartkastje geplunderd.

Zou de dader hier een kick van gekregen 
hebben??? De stichting Activiteitenteam 
Serviceflat Elderveld is niet verzekerd 
tegen inbraak en de schade aan voor-
werpen, die worden gebruikt voor diverse 
voorzieningen en evenementen voor de 
bewoners. Voorlopig heeft de commissie 
tijdelijk een vervangend koffiezetapparaat 
van de genoemde leverancier ter  
beschikking gekregen. Men heeft aangifte 
gedaan van de diefstal bij de politie en 
ook de woningbouwvereniging Vivare, 
de eigenaar van de Serviceflat, is hierover 
geïnformeerd.

Op 2 januari j.l. hebben we een zestal tassen, een 
laars en een pantoffel gevonden in de afvalbak op 
de Elderhofseweg nabij het grasveld ter hoogte van 
het Warmondpad-Wieldrechtpad. Nu blijkt dat het 
dievengilde in de ochtend van Nieuwjaarsmorgen 
heeft ingebroken in de schuren aan Alblasserdam-
straat/Barendrecht¬straat en op de paden in deze 
hoek van de wijk. Nu is er een vermoeden dat deze 
tassen e.d. ook zijn ontvreemd, maar wellicht na 
het leegmaken, zijn ze achtergelaten in de afvalbak. 
Via whats app van de Buurtpreventie van genoemde 
straten is er een bericht uitgegaan met afbeeldingen 
van de gevonden voorwerpen. Tot dusver is hierop 
geen reactie gekomen. Het kan ook zijn dat deze 
spullen uit een ander deel van de wijk afkomstig 
zijn. Mochten er mensen zijn die de spullen 
herkennen of missen, dan kunnen zij zich melden 
bij het kantoor van de Wijkvereniging Elderveld.

Er wordt flink gesloopt in onze wijk aan het Breezand pad. De oude 
gebouwen van de school zijn, na 40 jaar, weg. Het fundament 
wordt er nog uitgehamerd met een heel dikke injectienaald. 
Dan wordt het gebied bouwrijp gemaakt en kan de vernieuwing 
beginnen. In de hele stad wordt flink “huisgehouden”. Oude, allang 
leegstaande kantoorgebouwen worden omgetoverd tot apparte-
menten en zo meer. Dat is de moderne invulling van “hergebruik”. 
Echter ik las laatst in de krant dat er nu een kantoorruimte te kort 
is. Hoe bont kun je het maken. Merkwaardig dat de gemeente 
toch ergens iets niet goed doet, of zie ik dat nou verkeerd. Neem 
Meinerswijk en het aantal woningen! Het schijnen er toch 400 
te worden. De eerste staan er al, Tiny Houses, (kleine huisjes) zie 
foto. Ik ben regelmatig op stap met mijn camera om de verande-
ringen in onze stad vast te leggen. Ik zal u op de hoogte houden 
van de ontwikkelingen.

Lieve groeten, 
Puk van de Petteflet

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

S E R V I C E F L A T  E L D E R V E L D

TASSEN GEVONDEN IN DE AFVALBAK DAG ELDERVELDERS
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Beste wijkgenoten,

Er gaat mij momenteel iets aan het hart en daarom schreef ik dit 
stukje voor de wijkkrant.

In de wijkkrant van december 2018 hebben wij allen kunnen lezen 
over de nieuwbouwplannen voor een nieuw schoolgebouw 
aan de Breezandpad. Basisschool ‘de Blinkert’ en ‘de troubadour’ 
zijn een kindcentrum ‘de Klimboom’ geworden en krijgen 
onverwacht een nieuw schoolgebouw. Ik snap heel goed dat 
de wijkkrant hierover informeert op de feiten en geen meningen 
en emoties uit. Maar toch kwam het stukje wat ik toen las bij mij 
over alsof de sloop van de huidige gebouwen er niet toe doen. 

Ik heb nooit op een van die twee scholen gezeten maar wel 8 
schooljaren op basisschool de Kringloop zo’n zelfde gebouw. 
Verder woon ik al bijna mijn hele leven in Elderveld en ken ik niet 
anders dan dat dat gebouw daar stond. Het is een iconisch  
gebouw die ooit 3 scholen vormden wat bij de wijk hoort. Net als 
de roestplaten waar Elderveld in staat bij het wok restaurant,  
(als je net de wijk in komt) het winkelcentrum of de twee hoge 
flatgebouwen aan de Schiphol en het Driemondplein. 

Zes jaar geleden heb ik net als vele andere tot veel verdriet  
afscheid moeten nemen Het schoolgebouw waar ‘mijn school’ 
in zat toen het door een vreselijke brand werd verwoest. Aan de 
andere kant was ik blij dat de grootste deel van het gebouw  
ongedeerd bleef. Voor ‘mijn basisschool’ moest er een nieuw  
gebouw komen en daar is ook een prachtig gebouw voor  
terug gekomen. De rest zou altijd gerenoveerd worden wat lang 
uit bleef omdat daar (heel raar verhaal) mensen in hebben  
gewoond. Uiteindelijk kwamen er hekken om het gebouw heen 
en dacht ik nog dat ze eindelijk gaan renoveren en dat het  
afbreken van enkele lokalen daar bij hoorden. “Ze zijn immers 
1 school geworden en hebben minder ruimte nodig”, dacht ik 
toen. Maar al gauw zag ik dat bijna de hele school weg is en las 
ik over de nieuwbouwplannen. Waar er altijd gezegd werd dat er 
geen nieuw gebouw zou komen maar dat er alleen gerenoveerd 
wordt, komt er plotseling een nieuw gebouw. 

Het is raar dat ik als postbezorger een half jaar geleden nog post 
in de brievenbus deed voor die mensen die daar woonden.  
En een jaar geleden nog vrolijk het gebouw in wandelde omdat 
ik post had voor de Blinkert of Troubadourschool. Net zoals het 
ook indruk makend is om in een half gesloopt gebouw nog een 
kapstok zien hangen, een prikbord met informatie erop, een deur 
die half open staat of zelf een brandslang die nog aan de muur 
hangt. Veel Eldervelders zijn daar naar school geweest of hebben 
daar de kinderen heen gebracht en weer opgehaald.  
Op die plek hebben een hoop scholieren gehuild, gelachen, hun 
basisvaardigheden geleerd, gezellig Sinterklaas of kerst gevierd of 
de musical in groep 8 gedaan. 

Ook mijn herinneringen aan de Kringloop komen weer sterk  
naar boven. Dit bouwwerk zal ik nooit vergeten, met het schuine 
dak, de gele voorkant en het glas met het groene hout aan de 
achterkant. Van binnen met een schuifdeur in het klaslokaal waar 

daar boven altijd een lampje tegen diefstal brandde. Het bouw-
werk uit de jaren zeventig had zijn charmes. Een knusse sfeervolle 
jaren 70 school, een eyeopener van Elderveld die te zien was 
vanaf het fietspad van Elden en vanaf de Hollandweg. 

Deze plek word nu zonder emotie door een graafmachine weg 
gegraven. Maar hiermee word ook een stukje Elderveld mee 
weggegraven om plaatst te maken voor een nieuw gebouw. 
Nieuwe dingen wil ik niet gelijk afkraken maar als er precies zo’n 
gebouw komt als op de vage tekening dan krijgen wij er een lelijk 
betonblok voor terug. Veel te modern en zonder charmes.  
Een gebouw wat niet past in de wijk en al helemaal niet bij de 
nieuwbouw van de Kringloop. Als er dan nieuwbouw moet  
komen dat moet er precies hetzelfde gebouw komen als dat van 
de Kringloop. Het nieuwe schoolgebouw van de Kringloop staat 
verticaal dan moet zo’n zelfde gebouw horizontaal ernaast komen. 

Hopelijk vinden er nog wijzigingen plaats in de vage ontwerpen 
die wij hebben kunnen zien. En als de Klimboom ook zijn nieuwe 
gebouw heeft is het misschien als ludieke actie een leuk idee om 
een spandoek aan het schoolhek op te hangen met daarop een 
foto van hoe het vroeger was. Zodat het oude schoolgebouw 
als icoon met haar charmes en haar sfeer niet helemaal verloren 
gaat. Wat denken jullie mede-Eldervelders? 

Hartelijk groet van Frank Spijker (23)

I N G E Z O N D E N  B R I E F  V A N  E E N  W I J K B E W O N E R

“DE ICONISCHE SCHOOLGEBOUWEN AAN DE BREEZANDPAD, 

EEN STUKJE ELDERVELD WAT VERLOREN GING”

Op de foto met de twee iconen van Elderveld. 
Het flatgebouw aan de Driemondplein en 
een stuk wat nog overeind staat van de 
Troubadourschool.
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Tijdens onze vrij-/rommelmarkt op Koningsdag in Elderveld op 
zaterdag 27 april 2019 is het mogelijk één of meerdere kramen 
te huren door € 20,- per kraam (= ± 4 bij 1½ m., inclusief dakzeil) 
< 21 april a.s. over te maken op onze IBAN: NL81 ABNA 0614 
5901 32 t.n.v. “Wijkvereniging Elderveld” te Arnhem 
o.v.v. “Kraamhuur Koningsdag 2019”. 

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

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

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

Er is ook een kleedjesmarkt voor de jeugd, er zijn diverse  
kinderattracties, optredens van bands en er is een poppenkast-
voorstelling. Ons Koningsdagprogramma staat op de voorpagina 
van onze wijkkrant “Elderveld Nieuws” van april 2019, die rond de 
20e van die maand wordt verspreid in onze wijk. Het programma 
en de digitale versie van die wijkkrant  
komen t.z.t. ook te staan op onze site: 
www.elderveld.nl (resp. via de rubrieken 
“Wijkagenda” en “/Wijkkrant”). 
De organisatie van dit evenement is in 
handen van de Wijkvereniging Elderveld.

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

el
ke

 w

oensdag gehaktdag

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

Wo: 4 ballen gehakt+4 schnitzels  9,95

Do: Shoarmavlees, 500 gr.  3,95

vr/za: 3 kogelbiefstukjes  8,95

500 gram 

GEHAKT
diverse soorten*

 3,95

FRANS SCHILDER
w e e k a a n b i e d i n g e n
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Dolmans Landscaping Group is een landelijk opererend 
Groenbedrijf. Met 900 werknemers staat het in Duiven 
gevestigde bedrijf in de top 3 grootste Groenbedrijven 
in Nederland. Hier werken nu 25 werknemers, maar de 
vestiging heeft als doel te groeien in haar personeel.  
Dolmans Landscaping Oost doet de komende jaren het 
groenonderhoud in de wijk.

Buurtconciërge Henry Oost is aangesteld als klankbord 
tussen bewoners en de gemeente Arnhem. In mijn rol als 
buurtconciërge ben ik actief in alle wijken in Arnhem-Zuid, 
met als doel om in te spelen wat er leeft binnen de wijken. 
Een soort “kruisbestuiving”. “Waarom zou je een goed 
buurtinitiatief niet delen met andere wijken”?

De gemeente Arnhem is onze opdrachtgever. Ik kan/mag 
dan ook geen dingen toezeggen. De insteek van mijn rol  
als buurtconciërge is dat ik meeluister en meedenk in de 
initiatieven vanuit de buurt. Ook de gemeente Arnhem  
heeft als doel dat bewoners gaan samenwerken voor een  
mooiere/scho¬nere wijk. Dolmans Landscaping heeft  
opdracht gekregen om de wijk te onderhouden. Wanneer 
bewoners hier verbetering in willen, dan kunnen zij hun  
initiatief bij de gemeente aangeven. Dat kan zijn door het 
adopteren van plantvakken en het zelf onderhouden  
hiervan. Dolmans Landscaping kan meehelpen in advies, 
grafische ondersteuning en uitvoering. Er zijn al enkele  
resultaten geboekt. Vanuit de Lieshoutstraat is nu een moes-
tuin en een “plukbos” samen met de bewoners gerealiseerd. 

Wanneer bewoners klachten hebben over bijvoorbeeld 
overhangende takken, stort, losse tegels of blad in de straat, 
dan is hiervoor het digitale meldpunt van de gemeente 
Arnhem. Als buurtconciërge mag ik dit niet oppakken.  
Hiervoor is eerst toestemming nodig van de gemeente.  
Ik heb wekelijks contact met de wijkbeheerder van de  
gemeente Arnhem en maandelijks heeft Dolmans  
Landscaping een bouwvergadering bij de gemeente.  
De bouwvergadering is goed moment om met de gemeen-
te Arnhem in gesprek te gaan over de bewonersinitiatieven. 
Tussentijds ben ik voor vragen of een locatiebezoek te be-
reiken op mijn email. Ik verwacht ook regelmatig aanwezig 
te zijn bij (bewoners)vergaderingen van jullie wijk. 

Henry Oost 
henry.oost@dolmanslandscapingservices.com

Op 22 november jl. kwam- op advies van Willem Zwijnen 
(onze nieuwe voorzitter van de wijkvereniging) Henry 
Oost van Dolmansland scaping zich voorstellen aan Ria 
en mij. Henry is buurtconciërge voor Arnhem Zuid.  
Uiteindelijk was het een zeer verhelderend gesprek van 
zo’n twee uur waar veel zaken verduidelijkt zijn. 

Een opsomming van de belangrijkste zaken: 
• Dolmanslandscaping is dat met 700 medewerkers het 
oostelijk gedeelte van Nederland beneden de Rijn voor zijn 
rekening neemt. Deze personele bezetting bestaat voor 
50% uit professionals en voor 50% uit werknemers met 
afstand van de arbeidsmarkt. Deze werken onder de naam 
Monsdal wat een voortkomt door de letters van Dolmans 
door elkaar te hutselen.

• Zijn taak als buurtconciërge is vooral om een brug te 
slaan tussen het groenonderhouds bedrijf en de gemeente. 
Dit vooral te doen via de mensen die erover gaan, naast de 
leden van Groen & Milieu ook de prullenbakadoptanten en 
vuilprikkers. 

• Door bezuinigen binnen onze gemeente zijn zij 
genoodzaakt om al onkruid wieden op C- niveau te doen. 
Dit betekent dat als zij wegrijden er nog onkruid tot 50 cm van 
het maaiveld mag staan. Bij A-niveau zal alles meegenomen 
kunnen worden, maar de politiek heeft zo besloten.

• Vanuit het idee alles van de wijk blijft in de wijk is het 
mogelijk om op afspraak openhaardhout te verkrijgen van 
de door hun gekapte bomen. De stammen worden in  
kleine stukken gezaagd die je alleen nog maar moet  
kloven en laten drogen.

• Voor de meeste zaken binnen het groenonderhoud, 
zoals snoeien, maaien en slootonderhoud bestaat een 
jaarplanning gebaseerd op weeknummer. Met deze  
informatie kunnen wij gerichter vuil ruimen, zodat  
bijvoorbeeld de blikjes niet in honderd stukjes worden  
gehakt. Het idee is ontstaan om binnenkort een overleg  
te plannen waarbij de vuilprikkers, prullenbakadoptanten 
en groen & milieuclub ruimschoots aanwezig zijn  
vertegenwoordigd. Hierbij is het raadzaam dat er een  
notulist aanwezig is.

Tot zover even, hopelijk is het mogelijk om d.m.v. een  
goede samenwerking met de fa. Dolmans en de diverse 
werkgroepen een nog effectiever beleid uit te voeren.

 
Met vriendelijk Groet, 

Ria & Nico

E V E N  V O O R S T E L L E N

HENRY OOST, DE BUURTCONCIËRGE 

VAN DOLMANS LANDSCAPING

KENNISMAKINGSGESPREK MET 

HENRY OOST 22 NOVEMBER 2018

Elderveld wijkkrant ed februari 2019_04.indd   7 18-02-19   08:51



8 ELDERVELD NIEUWS

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 29 maart 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 

ARIE VAN ASPEREN

Horizontaal 
3. olieorganisatie; 6. membraan; 9. kleur; 11. familielid; 12. docent; 14. vetplant; 16. landbouwproduct; 17. meubel; 
19. jongensnaam; 20. waardigheid; 23. zwijnen; 25.trendy; 26. rivier in Rusland; 28. hecht; 29. plaats in Zuid-Holland; 
32. volgelverblijf; 35. zangvogeltje; 37. troep; 38. insecteneter; 39. communicatiemiddel; 40. muur; 41. groet; 
42. deel van voet; 43. leesteken; 44. takel

Verticaal 
1. bonus; 2. raceauto; 4. Griekse wijsgeer; 5 Grieks eiland; 6. verbleekt; 7. handweefwerk; 8. bridgeterm; 
10. verlaten van het leger zonder toestemming; 13. wereld; 15. alvorens; 21. centraal station; 22. samenhangend; 
24. jolig; 26. heilwens; 27. rangtelwoord; 29. lidwoord; 30. steunbalk; 31. eendenras; 33. tegenzin; 34. Europese; 
35. met weglating van titels; 36. jongensnaam; 37. bustehouder
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Actie wordt verlengd tot 15 maart!

In Arnhem hebben al meer dan 1100 mensen meegedaan 
met de collectieve inkoopactie voor de aanschaf van 
isolatiemaatregelen en zonnepanelen. Deze actie van de 
gemeente Arnhem, het Energieloket Midden-Gelderland 
(ELMG) en de organisatie Winst uit je Woning draagt bij 
aan besparing van energie, opwekking van duurzame 
energie en scheelt in de portemonnee. Veel mensen  
kunnen ook gebruik maken van een maatwerkadvies. 
Het maatwerkadvies stelt je in staat om slim toe te werken 
naar een energiezuinige, of zelfs compleet aardgasvrije 
woning en je energierekening sterk te verlagen.  
Het aanbod voor een maatwerkadvies blijft ook beschikbaar 
tegen de sterk verlaagde prijs van € 99,-. Of jij met jouw 
woning in aanmerking komt voor deze lage prijs, kun je 
checken op www.winstuitjewoning.nl door het invullen van 
je postcode en huisnummer. Staat jouw huis er niet bij? 
Vraag dan een offerte aan. Inschrijven voor de collectieve 
inkoopactie kan op www.winstuitjewoning.nl 
 
Tips over energiebesparing, de inkoopactie en het maat-
werkadvies is te vinden op www.elmg.nl/winstuitjewoning 
of via de telefonische helpdesk van het Energieloket: 
085 - 401 1762.

P E R S B E R I C H T  ( I N G E K O R T )

ARNHEM DOOR MET COLLECTIEF AANBOD 
VOOR ISOLATIE EN ZONNEPANELEN
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Want elke maandagavond een paar uurtjes trainen bij 
deze recreatieve volleybalclub is niet alleen heerlijk 
sportief, maar ook gezellig. Onder leiding van twee 
professionele trainers, wordt in het eerste trainingsuur 
aandacht besteed aan warming-up, ontwikkeling van de 
techniek en spelinzicht. Het tweede uur staat garant voor 
een partijtje volleybal, waarbij spelers het in gemixt 
teamverband tegen elkaar opnemen.

Arma heeft op het ogenblik ongeveer 30 leden in de leeftijd 
vanaf ongeveer 25 jaar tot boven de 60 en iedereen met 
een beetje gevoel voor volleybal en spel - ervaren of 
onervaren - kan bij S.V. Arma terecht. De beginnende 
speler krijgt de techniek vaak vlot onder de knie en maakt 
al snel vorderingen in het spel.

Mocht dit je niet genoeg zijn, dan kun je je ook nog 
uitleven in onze recreatieve midweekcompetitie in 
sporthal Valkenhuizen. Deze is om de week op 
woensdag. Dus 1x per 2 weken speel je je wedstrijden 
waarin de teams gemixt zijn samengesteld. Deze competitie 
is uiteraard nog fanatieker dan de training, omdat op vier 
niveaus tegen andere teams kan worden gespeeld, maar 
plezier staat te allen tijde bovenaan!

Naast deze volleybal activiteiten organiseren we zelf ook 
nog een aantal activiteiten. Zo is er jaarlijks een proactieve 
Arma dag, twee maal per jaar een gezellig seizoen-einde 
toernooi met een hapje en drankje en natuurlijk in het 
najaar het ARMA Herfsttoernooi.

Wij trainen op de maandagavond van 19:30 tot 21:30 in 
de sporthal van het Olympus college naast de Rijnhal.  
Het adres is Olympus 11, 6832 EL Arnhem.

Bekijk ook een onze website www.sv-arma.nl en heb je 
belangstelling dan kun je voor informatie contact 
opnemen via arma.volleybal@gmail.com of 06-53631213. 
Je bent van harte welkom om 2 maal vrijblijvend mee te 
trainen en een indruk te krijgen van SV-ARMA.

Ook voor de voetbalvereniging AZ 
2000 zijn sponsors heel belangrijk. 
Vandaar dat ook AZ 2000 een 
sponsor commissie heeft.

Dat zijn de heren Gerraldo Rensen 
(links) en Andre Zweers (rechts)

Ze zijn voor de vereniging heel 
belangrijk daarom willen we ze even 
in het zonnetje zetten.

Mocht u de voetbalvereniging AZ 
2000 ook willen steunen met bijvoor-
beeld een reclamebord een wedstrijd 
bal of wilt u lid worden van de vrienden 
van AZ 2000 dan kunt u contact 
op nemen met een van de heren  
0653444592 of 0650570193.

nogmaals bedankt voor het vele werk 
wat jullie voor de club doen.

Namens het Bestuur van AZ 2000

GOEDE VOORNEMENS? 
ACTIE ÉN ONTSPANNING.

Dat is waar volleyballen bij S.V. Arma voor 

staat! Recreatieve volleybalvereniging Arma 

nodigt iedereen uit om in het nieuwe jaar twee 

avonden gratis mee te trainen in de sportzaal 

bij het Olympus College in Arnhem-Zuid. 

I N  H E T  Z O N N E T J E

AZ 2000
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De video’s van Amber & Friends staan op 

het YouTubekanaal Tambro Tekst. 

Wil jouw kind ook eens meedoen? Of wil 

je meer informatie? Stuur een berichtje 

naar: kittydehesse@gmail.com of naar de 

redactie van het Elderveld Nieuws. 

Het begon ooit met een verjaardagsvideo-
clip van Amber: een prinsessenfilm op een 
liedje uit de film Pocahontas. Een mooie, 
vastgelegde herinnering voor later, hoe leuk 
is dat? Een jaar later volgde een film van de 
dansworkshops die de vriendinnengroep 
volgde. En toen kregen ze de smaak echt te 
pakken. Want wát als ze nou eens zélf vi-
deoclips zouden gaan maken op bestaande 
liedjes? Gewoon voor de lol? Om samen 
iets te doen ter inspiratie voor anderen? Iets 
met dansen, playbacken en een onderlig-
gende boodschap. Want als je dan toch iets 
wilt laten zien, dan kun je ook maar beter 
écht iets te zeggen hebben. 

Zoektocht leuke liedjes 
De meisjes doken in de muziekwereld op 
zoek naar liedjes waarmee ze iets konden 
doen. Zowel Engelstalig als Nederlands. 
Liedjes van onder andere O’G3NE, Little 
Mix, Adam Lambert en bekende top40 hits 
worden gebruikt. Bij één nummer reageer-
de de officiële Nederlandse zangeres Stefa-
nia zelfs persoonlijk met complimenten. De 
‘likes’ en hartjes-emoji’s vlogen de meisjes 
vervolgens op hun YouTube-kanaal Tambro 
Tekst om de oren. Overdonderend ja, maar 
ook helemaal te gek. Beroemd worden 
lijkt Mailey wel wat, maar voor de andere 
meiden hoeft dat niet. “We doen het omdat 
het ánders is dan anders. En omdat het leuk 
is om samen zoiets te maken. Maar vooral 
omdat we op deze manier ook thema’s 
laten zien aan anderen die daar misschien 
wat aan hebben.” Het zijn wat dat betreft 
rake en herkenbare onderwerpen: verliefd 
zijn, vriendschap, jezelf zijn en blijven, zelf-
vertrouwen, liefdesverdriet, huiselijk geweld, 
om er maar een paar op te noemen. En de 
onderwerpen zijn nog lang niet uitgeput.

Veel bekijks 
Er wordt graag op buitenlocaties gefilmd 
rondom Arnhem of ze maken gebruik van 
een zogenoemd ‘green screen’. “Waar we 
ook filmen, we trekken altijd veel bekijks”, 
zegt Isri-Lara lachend. En dat is waar. Toen 
ze een keer verkleed waren met zwarte 
maskers en zwarte engelenvleugels, keken 
mensen hun ogen uit. “Dat was ook een 
hele gevoelige video, want het ging over af-
scheid nemen van een dierbare. Dat kan een 
verbroken verkering zijn of je oma die dood 
is”, zegt Lynn. “We laten net zo goed verdriet 
als plezier zien. Maar liedjes kiezen we ook 
uit omdat ze gewoon leuk klinken. Dan 
bedenken we daar zelf wel iets bij zodat het 
mooi samen komt. En een keertje kregen 
we vanuit Italiaanse vrienden van Amber een 
verzoeknummer wat we hebben gedaan. 
Dat was lachen en het was een succes.”

Do’s en don’ts 
De vriendinnen staan vóór de camera en 
bedenken veel van de choreografie zelf. 
De uiteindelijke video wordt door Ambers 
moeder in elkaar gezet. Zij bepaalt ook mee 
en hanteert daarbij zeker regels. “Geen bi-
kini’s of teveel bloot, gedragingen die niet 
bij de leeftijd passen”, somt deze op. “Dat is 
een stuk zelfbescherming die ik nodig acht. 
Veel jonge kinderen willen op social media. 
Ze zien beroemde vloggers, proeven de 
bijkomende populariteit en willen dat ook. 
Dat is de tijdsgeest. Je kunt je daar als ouder 
tegen verzetten, maar dat is zinloos. Je kunt 
beter uitleg geven en bijsturen dan dat ze 
nare ervaringen opdoen. Het blijft tenslotte 
internet. De keuze voor Youtube is vooral 
omdat het gemakkelijk te delen is met de 
achterban. Daarom mogen alleen kinderen 
meedoen die toestemming hebben van hun 

ouders. Dat vertrouwen is heel waardevol. 
Integriteit en respect voor elkaar is belangrijk. 
De video’s zijn eigenlijk vooral leuk en ener-
giek. En tot op heden zijn de reacties altijd 
erg positief geweest, zowel van familie en 
vrienden, als (inter)nationaal. Dat vinden de 
meiden leuk en het geeft ze ook zichtbaar 
zelfvertrouwen. Dat is één van de mooiste 
dingen om te zien: hoe meisjes zo echt uit 
hun schulp kunnen kruipen hierdoor. Prachtig. 
En dat ze zélf onderwerpen kiezen of ont-
dekken waar Engelstalige liedjes over gaan, 
is alleen maar leerzaam.”

Voor iedereen 
Soms maken de meisjes een clip in een klei-
ne groep en soms juist een grotere groep. 
Dat hangt van het liedje af en wie kan op de 
dag dat ze gaan filmen. Want een videoclip 
maken kost wel tijd. Het is niet binnen twee 
uur geschoten. De groep vindt het leuk als 
er nieuwe kinderen willen meedoen. En 
dan het liefste ook wat jongens erbij. “Want 
díe laten het best wel afweten”, grinniken 
de meisjes. “Het is niet dat jongens niet 
weten wat we doen”, zegt Lynn. “Want de 
videoclips worden op school altijd vertoond. 
Op een enkele uitzondering na durven ze 
gewoon niet, of ze denken dat anderen het 
niet chill vinden als ze meedoen, terwijl het 
juist wél stoer is.” Lenthe knikt instemmend. 
“Met jongens erbij kun je andere liedjes zoals 
duetten doen. Dat lijkt ons ontzettend leuk. 
We willen ook eens iets doen over pesten, 
want daar hebben we een hekel aan. En 
daar heb je ook jongens bij nodig.” Amber 
vult aan: “Iedereen die niet bang is voor de 
camera, kan bewegen op muziek en gezel-
ligheid zoekt, is welkom. En als je het wel 
griezelig vindt, maar het tóch wil proberen, 
dan kom je gewoon eerst een keertje kijken.”

U I T  D E  W I J K

YOUTUBE-GIRLPOWER VOOR 

ELDERVELDSE VRIENDINNENGROEP

Z
e zitten nog op de basisschool, 
maar ze weten heel goed wat 
ze willen: een boodschap van 

zelfvertrouwen, girlpower en plezier 
uitstralen. Vooral richting anderen. 
Want lang niet ieder kind staat even 
sterk in zijn of haar schoenen. En dat 
mag best anders worden. Durven 
dromen en durven doen. Mét heel veel 
lol, sámen. Daarom maken Amber, Lynn, 
Laura, Lenthe, Mailey en Isri-Lara samen 
met hun Friends hun eigen versie van 
bestaande muziek- en dansvideoclips. 
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In april 2016 is het oude verpleeghuis Elderhoeve een AZC 
geworden. In deze locatie is plaats voor 350 bewoners. Veel van 
die bewoners zijn kinderen. Gedurende de schoolweken gaan de 
kinderen met een busje naar de Hugo de Grootschool in Arnhem 
Noord. De kinderen van 2 tot 4 jaar gaan 3 middagen naar 
kinderopvang de Speeldoos. Na schooltijd en in de vakanties 
hebben de kinderen ‘thuis’ in het AZC niet veel. Zij wonen met 
het hele gezin in een kleine kamer en hebben er weinig 
speelgoed. Met een grote groep vrijwilligers en (maatschappelijk) 

stagiaires doen wij ons best om de kinderen wat plezier en 
afleiding te bezorgen. We leren de kinderen materialen kennen 
en dragen bij aan hun Nederlandse taal. In deze rubriek willen we 
jullie vertellen over onze ervaringen. Willen jullie zelf eens komen 
kijken of komen spelen, dan kan dat. Kinderen mogen ook mee. 
Neem voor een afspraak contact op met Jonathan Simonis, wie-
kinderen@gmail.com, 06-37437119. Wil je meer weten over wat 
we doen? Kijk dan op www.facebook.com/wiekinderen  
Hieronder van 3 vrijwilligers een verhaal over hun ervaringen.

Mijn ervaring in het werken als vrijwilliger 
met de kinderen in het AZC is als twee 
kanten van een munt. Ik bouw herinnerin-
gen op aan kinderen, De kinderen bouwen 
ook herinneringen op aan mij. Er is ook 
een verschil. Ik vergeet misschien een paar 
dagen later het grootste deel van mijn 
herinneringen, maar de kinderen slaan 
deze ervaringen op in hun geheugen voor 
een hele lange tijd.

Als vrijwilliger (al vele jaren) zie ik dat de 
kinderen eerlijk en open zijn tijdens de 
spelletjes in de speelkamer. Ze helpen met 
huishoudelijke dingen en ze willen graag 
meedoen in taken, zelfs als wij die moeilijk 
voor ze vinden. De kinderen gebruiken 
hun denkvermogen en ze lachen mee (of 
soms lachen uit) als ze iets grappig vinden. 
Kortom; ik word er nooit moe van om 
mijn vrije uren als vrijwilliger met hun door 
te brengen.

Stefan, vrijwilliger van WIE kinderen

Met een groep van 35 vrijwilligers spannen 
we ons in om 4x per week de kinderen die 
verblijven in het AZC Elderhoeve een plekje 
te geven waar ze alleen maar kind hoeven 
te zijn. Even speelt een akelig verleden, 
vluchten, een koud en zompig opvang-
kamp geen rol. Er zijn kinderen bij die veel 
hebben gezien en meegemaakt, die in het 
AZC al 5 jaar op een klein kamertje wonen. 
Maar ook kinderen die gisteren vanuit een 
ver land zijn aangekomen. Het zijn veel 
verschillende kinderen met verschillende 
nationaliteiten, maar ze hebben een ding 
gemeen. Het zijn kinderen die het heerlijk 
vinden om samen met de lego te spelen, 
een potje tafelvoetbal te spelen of om te 
knutselen met ons. Ik vind dat elk kind, het 
recht heeft om kind te zijn. Elk kind verdient 
een veilige plek waar je kunt spelen, vragen 
kunt stellen en even een knuffel kan komen 
halen omdat je dat soms even nodig hebt. 
Ik geniet er elke keer van als ik daar ben, 
tussen alle kleintjes die in de speelkeuken 
een plastic pizza voor mij staan te bakken. 
Daarbij krijg ik een kopje thee geserveerd. 
Het is een genot als we met zijn allen de 
leukste dingen knutselen. Ik kan niet anders 
zeggen dan dat ik nog geen dag spijt heb van 
mijn aanmelding als vrijwilliger. Ik duim dat we 
het nog lang mogen volhouden, al zouden 
we wensen dat het niet nodig was, het ziet 
er naar uit dat er voorlopig nog wel kinderen 
zullen zijn die onze aandacht nodig hebben.

Fatima, vrijwilliger van WIE kinderen 

Wat zijn het toch een lieve kinderen! Dat is 
elke week mijn gedachte als ik wegfiets van 
het AZC in Elden. Ik ben daar de meeste 
dinsdagen te vinden voor mijn vrijwilligers-
werk in de speelkamer. Ik doe dit nu twee 
jaar. Ik begon op m’n dertiende met vrijwil-
ligerswerk omdat ik graag iets wilde doen 
voor vluchtelingen. En als ik zie hoe blij de 
kinderen worden als we met de club van 
vrijwilligers de deuren van de speelkamer 
weer openen, maakt dat m’n dag alleen 
maar beter. Dat deze kinderen het zó leuk 
vinden als je geduldig wacht tot ze een 
plastic maaltijd voor je hebben bereid, dat 
had ik van tevoren niet kunnen bedenken. 
Het is ook fijn om te merken dat jij en wat 
je doet zo gewaardeerd wordt. Bovendien 
is dit, naast leuk ook nog eens heel nuttig. 
Door naar de speelkamer te komen leren 
ze namelijk spelenderwijs de Nederlandse 
taal. Veel woorden bevatten hun verhalen 
nog niet, maar de essentiële dingen kunnen 
we elkaar duidelijk maken; “ik wil graag iets 
kopen in jouw winkeltje”, “niet op de tafel 
staan” of “we gaan opruimen”, begrijpen ze 
allemaal. En zo niet, dan leren ze het heel 
snel. Dat blijft me verbazen: hoe makkelijk 
de kinderen Nederlands leren en zich aan-
passen aan de Nederlandse manieren. Van 
tevoren had ik nooit kunnen verwachten 
dat ik helpen in de speelkamer zó leuk zou 
vinden. Elke dinsdag wacht ik tot het zeven 
uur is, tijd om te spelen.

Tessa, vrijwilliger van WIE kinderen 

In april 2016 is het oude verpleeghuis 
Elderhoeve een AZC geworden. In deze 
locatie is plaats voor 350 bewoners. Veel 

van die bewoners zijn kinderen. Gedurende de 
schoolweken gaan de kinderen met een busje 
naar de Hugo de Grootschool in Arnhem Noord. 
De kinderen van 2 tot 4 jaar gaan 3 middagen  
naar kinderopvang de Speeldoos. 

welkom in
elderhoeve 
kinderen!
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BERICHT VAN ’T
WIJKPLATFORM

WITTE BOEKENKAST
WIJKPLATFORM

NIEUWE WIJKWEBSITE 
ELDERVELD.NL

Allereerst wensen wij de bewoners van Elderveld een 
voorspoedig 2019 toe. Helaas kon dat niet eerder i.v.m. 
de verschijning van de wijkkrant. Wij zijn weer druk bezig 
om een programma op te zetten, zoals de NIX feestjes 
voor de jeugd, bijdrage bloesemtocht BTV en de braderie  
Elderveld. Tevens is er al een vergadering belegd met  
alle deelnemers die aangaven zitting te willen nemen 
in een van de 6 werkgroepen. De eerste werkgroep  
vergaderingen hebben al plaats gevonden. Verder zijn 
we druk bezig met een AED dekking te realiseren voor  
Elderveld. Om dit te promoten heeft het wijkplatform  
besloten om een financiële bijdrage te leveren. 
Omdat het een kostbaar project is, zijn er wel enkele 
voorwaarden aangekoppeld:

•  Er worden per jaar max. 3 AED’s op volgorde 
van aanmelden gedeeltelijk gefinancierd.

• Wij gaan uit van een straal van 250 meter.

•  Medezeggenschap over plaatsing voor een 
maximale dekking.

• AED moet 24/7 beschikbaar zijn 

• 5 personen moeten met een AED kunnen werken.

Verder komen ze op een kaart van Elderveld te staan  
met cirkels van een straal van 250 m. Deze wordt zowel 
op de wijkwebsite gepubliceerd als in een volgende  
wijkkrant editie. Ter info: Op de Koewei en bij de BTV  
hangen ze reeds. Alkmaarsingel en Hagemanswei zijn  
ook gerealiseerd, echter zij hebben het volledige bedrag 
bij elkaar gekregen en kunnen zelf bepalen waar hij  
geplaatst wordt. 

Door de verbouwingen in de Gaanderij kon u enige tijd 
niet terecht bij de Witte Boekenkast van het Wijkplatform 
in de grote zaal in het gebouw. Sinds kort kunt u weer in 
de Gaanderij terecht voor het ruilen van boeken. Tijdens 
de openingstijden van de Gaanderij bent u van harte wel-
kom het aanbod boeken te komen bekijken.

In voorgaande edities van de wijkkrant heeft u al kunnen 
lezen dat het Wijkplatform bezig was met een nieuwe 
wijkwebsite Elderveld.nl De nieuwe wijkwebsite is sinds  
1 januari 2019 live. 

U kunt zich vanaf 
nu ook aanmelden 
voor de nieuwsbrief 
op de website, die 
wekelijks verstuurd 
wordt met het  
laatste nieuws. 

U I T  ‘ T  W I J K P L A T F O R M

INLOOP BIJ WPF/
ELDERVELD ACTIEF

Sinds januari kunt u ook weer in de SWOA Gaanderij  
(Driemondplein 1) terecht voor het inloopuur van ’t  
Wijkplatform Elderveld en Elderveld Actief. 

Inloopuur is op: Dinsdagsochtend van 10:00 tot 12:00 uur 
en Woensdagmiddag van 14:00 tot 16:00 uur.

U kunt terecht met uw hulpvraag voor burenhulp project 
Elderveld Actief, maar ook voor uw vragen/berichten voor 
het Wijkplatform Elderveld. Uiteraard kunt u ook bellen 
naar 06-36058389 (voicemail). 
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BIJEENKOMST WIJK- 
ACTIEPLAN 2019-2020

UW ACTIVITEIT OP
ELDERVELD.NL?

WIJKPLATFORM
ELDERVELD 2018

Op 7 februari heeft het Wijkplatform Elderveld een  
bijeenkomst georganiseerd m.b.t. het Wijkactieplan (WAP) 
2019-2020. Tijdens deze avond konden wijkbewoners  
zich laten informeren over de gekozen punten en hun 
mening/visie daarop geven. Tevens konden mensen zich 
aanmelden als WAP-werkgroep lid. De WAP-punten zijn:

1. Zwerfvuil & ander vuil in de wijk

2. Onderhoudsbeleid Gemeente / Groen in de wijk

3. Verkeer (Algemeen) & Veiligheid

4. Winkelcentrum

5. Speelvoorzieningen (Spelen)

6. Activiteiten voor jong en oud 

Verdere ontwikkelingen kunt u tevens volgen 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

We zijn alweer enkele weken verder in 2019. Maar we 
willen graag nog even stil staan bij de gebeurtenissen die 
wij als Wijkplatform in 2018 hebben mogen ondersteunen. 
Hieronder een selectie initiatieven: 
•  Financiële ondersteuning voor activiteiten van de  

Wijkvereniging Elderveld en BTV Elderveld.
•  Ondersteuning voor realisatie AED bij Koewei en bij BTV 

Elderveld/Pannenkoekenboerderij De Steenen Camer.
•  Buurtpreventie projecten waaronder borden financieren 

bij bijvoorbeeld de Goudaweg. 
•  Ondersteuning voor de werkgroep Natuurbehoud  

Elderveld (m.b.t. de nieuwbouw van de school  
Lorentz Lyceum).

Afgelopen jaar zijn onze werkgroepen ook zeer actief  
geweest. Zo heeft Elderveld Open diverse activiteiten voor 
jong en oud georganiseerd, waaronder het succesvolle 
Wijkfeest Elderveld Open. De werkgroep Waterspeeltuin 
heeft zich ingezet voor het opknappen van de  
waterspeeltuin in de wijk. Deze werkgroep heeft dit  
zeker mogen realiseren in samenwerking met Team  
Leefomgeving van Gemeente Arnhem. De werkgroep  
Elderveld Schoon is ook druk geweest met het  
organiseren van diverse schoonmaak acties in de wijk.  
Het materiaal van Straat in Actie is afgelopen jaar weer 
goed benut geweest in de wijk. Ook zijn de vrijwilligers  
van Elderveld Actief afgelopen jaar veelal ingeschakeld 
voor burenhulp. Zoals reeds eerder gemeld, is de Redactie 
afgelopen jaar druk geweest met de realisatie van de  
nieuwe website. En tot slot zijn de vrijwilligers van Heemtuin 
Elderveld het afgelopen jaar - ondanks het weer - druk  
geweest met het zorgen van de heemtuin in de wijk. 

In 2018 hebben wij als Wijkplatform de volgende leden 
welkom mogen heten: Alex Houtriet, Marloes Bangoer  
en Stefan Boddenberg. Ook hebben wij in het afgelopen 
jaar kennis mogen maken met de nieuwe opbouwwerker 
Kevin Janssen.

U I T  ‘ T  W I J K P L A T F O R M

ACTIVITEITEN ELDERVELD 
OPEN

Eerste activiteit van de werkgroep Elderveld Open is weer 
een feit. Op vrijdagavond 18 januari 2019 was het eerste 
NIXfeestje in de kantine van EKCA. Het was weer een  
gezellige disco avond geworden. We hopen dat het vol-
gende feestje uiteraard weer wat drukker bezocht wordt. 

De werkgroep Elderveld Open gaat ook alweer van start 
met de organisatie van Wijkfeest Elderveld Open.  
Met weer een podium en een leuke braderie. De datum 
is bekend: zondag 1 september 2019. Meer info volgt op 
elderveldopen.nl
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Op zaterdag 8 december jl. vond er in de Molenplaats Sonsbeek de  
aankondiging van de presentatie van het boekje Sint Jansbeek te Arnhem: 
levensader voor een stad. Op een amusante manier werd vooruitlopend 
hierop een korte inleiding gegeven en de leporello - gemaakt door de  
vrijwilligers van de Molenplaats - uitgereikt.

Niet iedereen kent het begrip en  
verschijnsel leporello. In dit geval een 
gevouwen in kleur uitgebracht kaartje 
van de loop van de Jansbeek naar het 
centrum van onze stad. Het formaat 
ervan ca. 10x15 cm van 36 rechthoekige 
pagina’s uitklapbaar met toelichting  
en makkelijk mee te nemen op een 
wandeling langs de Sint Jansbeek. 
Na de introductie werden de  
aan wezigen -in drie groepen verdeeld- 
elk onder leiding van een stadsgids al 
wandelend langs de loop van de  
Jansbeek. Hier en daar werd er gestopt 
om te luisteren naar de achtergrond-
informatie over de loop, de aanleg en 
directe omgeving. De wandeling  
verliep via de Zypendaalseweg,  
Transvaalbuurt, Willemsplein, langs de 

singels, richting Velperplein,  
Bovenbeekstraat, Beekstraat,  
Broerenstraat om tenslotte nabij de 
Eusebiuskerk te eindigen. Vandaar  
vertrokken de groepen naar boekhandel 
“Het Colofon” in de Bakkerstraat.

In het Colofon werd het boekje na 
enkele korte inleidingen van betrokken 
auteurs gepresenteerd. De publicatie 
werd uitgebracht door Jansen & de 
Feijter van “Het colofon”. Het boekje  
is langwerpig (ook wel oblong  
genoemd) van vorm, telt 78 pagina’s, 
is rijkelijk geïllustreerd en voorzien met 
interessante teksten van een aantal 
bekende Arnhemmers. 
Ondermeer schreef Jan Vierdag onder 
de titel Sint Jansbeek: bakermat van 

Arnhem. Daarin wordt een belangrijk 
stuk geschiedenis van de beek onder 
woorden gebracht en voorzien met 
relevante afbeeldingen en kaartjes.  
Ook onze wijkbewoner Johan Wolthuis 
leverde een bijdrage. Hij was een zeer 
actieve en bewonderenswaardige 
voorvechter om de beek weer in ons 
stadscentrum te laten stromen.  
Verder schreven nog een zestal ander 
scribenten ter voltooiing van het  
totaalbeeld een bijdrage aan boekje.  
 
Verder valt te melden dat de Jansbeek 
de Gelderse Prijs voor Ruimtelijke  
Kwaliteit vorig jaar heeft gewonnen. 
Vele burgers zijn zeer ingenomen met 
de Jansbeek, dat een verfraaiing voor 
de binnenstad betekent!

S I N T  J A N S B E E K

(ontleend aan de Gelderlander van 23 januari jl.)

ALZHEIMER NEDERLAND

ARNHEM BROEDT OP ACTIE TEGEN AGRESSIEVE HONDEN

De collecte van Alzheimer Nederland heeft in de wijk Elderveld/Elderhof in de 
week van 5 t/m 10 november 2018 € 1.289 opgebracht. De organisatie bedankt 
hiervoor alle gevers en collectanten. Landelijk is de opbrengst ruim € 1,9 miljoen. 
In 2019 ook uw steentje bijdragen door mee te helpen als collectant?  
Alzheimer Nederland is hier blij mee. U kunt zich opgeven bij: 
i.putman@alzheimervrijwilligers.nl, collectecoördinator in de wijk, of via  
www.alzheimer-nederland.nl/collecteren. De collecte wordt in 2019 gehouden 
van 4 t/m 9 november.

De Arnhemse politiek denkt na 
over maatregelen tegen bezitters 
van agressieve loslopende honden. 
VVD-fractievoorzitter Leendert  
Combée stelt “Loslopende honden 
zorgen voor overlast en gevaar voor 
wandelaars, hardlopers, spelende 
kinderen, fietsers en mountainbikers. 
Mensen voelen zich te weinig  
gesteund door de politie en de  
gemeente. Ze hebben het idee dat er 
met hun aangiftes en meldingen te 
weinig gebeurt”. SP-fractievoorzitter 
Gerrie Elfrink herkent dit beeld:  
“Een gemeente als Apeldoorn zit er 

bovenop, ze registeren daar elk  
bijtincident. Arnhem doet dat  
nauwelijks, het heeft geen prioriteit”. 
Een woordvoerder van de gemeente 
bevestigt dat de teams Leefomgeving 

meldingen van bijtincidenten niet 
registeren. Vanwege het tekort aan 
buitengewone opsporingsambtenaren 
(boa) wordt er nauwelijks gehandhaafd. 
Zo is er vorig jaar maar een enkele  
bekeuring uitgedeeld. Twee keer is 
een waarschuwing afgegeven. In zes 
gevallen heeft de eigenaar van een 
hond een ‘maatregel opgelegd’  
gekregen. Dat kan gaan om een  
muilkorfgebod of een gebod de hond 
kort aan te lijnen. Het is terecht dat de 
gemeente zich bezint op krachtigere 
maatregelen. Het zal maar net jouw 
kind of hondje zijn dat gebeten wordt.
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O P  L O C A T I E

Eind vorig jaar is de voorlopige beslissing genomen om, na het sluiten  
van de Polikliniek Velp, ook de polikliniek in Arnhem-Zuid te sluiten.  
Hiervoor in de plaats zou een polikliniek in de buurt van het station van 
Elst moeten komen.

Deze kliniek zal over ca. 2 jaar open 
moeten gaan en zal 3x zo groot  
worden als de huidige in Arnhem Zuid. 
De nieuwe locatie krijgt dan een  
zevental activiteiten: Naast de KNO,  
gynaecologie, kindergeneeskunde, 
radiologie en een poliklinische OK 
(Operatie Kamer), zullen ook de  
prikpost en poli-apotheek hierin  
ondergebracht worden. Afgezien van 
de kleine OK, zijn al deze activiteiten 
ook bij de polikliniek CWZ (Canisius- 
Wilhelmina Ziekenhuis) in Nijmegen 
te vinden. Het CWZ heeft echter weer 
een aantal andere specialismen, waar-
onder dermatologie, urologie en  
plastischse chirurgie. Over de werkver-
deling tussen de poliklinieken onderling 
moet nog afstemming plaatsvinden.

De Arnhemse zorgwethouder Roeland 
van der Zee zegt het vertrek van de 
poli in Arnhem-Zuid te betreuren. “Het 
is wel een heel belangrijke faciliteit  
die we kwijtraken”, aldus de zorgwet-
houder. Gemeenteraadslid Lea  
Manders valt hem hierin bij: “Vooral  
oudere mensen in Arnhem-Zuid zijn 
hier de dupe van”, licht ze toe.  
De politieke partij ‘Arnhem Centraal’ 
heeft ondertussen een online petitie 
geopend tegen de sluiting  
(behoudarnhemzuidpoli.petities.nl) 
en heeft ondertussen ruim 2200 
handtekeningen verzameld. Volgens 
een medewerker van de polikliniek 
Arnhem-Zuid, vallen de reacties van de 
huidige bezoekers wel mee en vinden 
de meeste mensen het geen punt.  

“De meeste mensen zijn al blij dat ze 
hier terecht kunnen en niet naar het 
hoofdgebouw moeten.”

Met ingang van 7 januari 2019 is de 
prikpost van de trombosedienst in poli 
Zuid al gesloten. De werkzaamheden 
zijn overgedragen aan de prikpost in  
de Huisartsenpost Arnhem-Zuid  
(Mr. D.U. Stikkerstraat 122).

SLUITING VAN DE POLI IN ARNHEM ZUID

CONTAINERS RESTAFVAL GAAN DIT JAAR DICHT

De kans is groot dat de gemeente Arnhem dit voorjaar 
begint met het afsluiten van de 1300 ondergrondse  
containers voor restafval. Arnhemmers kunnen de  
containers straks alleen nog maar openen met hun afval-
pas. Maar ze hoeven voorlopig nog niet te betalen voor de 
zakken met restafval die ze erin gooien. Dit zei wethouder 
Cathelijne Bouwkamp onlangs tijdens een commissiever-
gadering over de invoering van het zogenoemde Diftar. 
Diftar staat voor gedifferentieerde tarieven. Per huishouden 
wordt geregistreerd hoeveel afval aangeboden wordt en 
mensen betalen meer naarmate zij meer afval aanbieden.  

Bouwkamp gaat er vanuit dat dit systeem op 1 januari 
2020 kan worden ingevoerd. Vanaf dat moment betalen 
Arnhemmers dan voor elke zak restafval van 60 liter een 
bedrag van vermoedelijk 1,60 euro. Het is de bedoeling dat 
mensen met een klein inkomen er niet op achteruitgaan. 
De invoering van Diftar is misschien nog geen gelopen 
race. Zo pleiten de fracties van SP en VVD hartstochtelijk 
voor een onderzoek naar afvalscheiding achteraf. “Diftar is 
in verschillende gemeenten mislukt. Afval wordt her en der 
gedumpt.”, aldus Abdurrahman Cetintas van de SP. 

(ontleend aan de Gelderlander van 24 januari jl.)
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Sinds ruim twee jaar runnen wij een winkel in tweedehands 
goederen in de oude pastorie van de Lucaskerk in Elden. De 
spullen worden voor een symbolisch bedrag verkocht aan 

de bewoners van het AZC Elderhoeve en de opvang aan de 
Groningensingel. Zij kunnen hiermee, na hun vlucht uit  
onveilige gebieden, een nieuwe start maken in Nederland.

U kunt bij Bazar54 spullen brengen. 
Dat kan op maandag- en vrijdag-
ochtend tussen 9.30 en 14.00.  
Op dinsdagmiddag tussen 12.30 en 
14.30 uur is de winkel open voor  
verkoop. De winkel is ook elke eerste 
zaterdag van de maand open van  
11.00 tot 13.00 uur.  
Tijdens openingstijden op dinsdag en 
zaterdag kunnen helaas geen spullen 
worden gebracht. Wel kunt u tijdens de 
openingstijden een kopje koffie of thee 
komen drinken en kennismaken met 
uw nieuwe buurtgenoten en met ons 
(vrijwilligers)werk.

Heel welkom zijn:
-  kleding (van het lopende seizoen) 

voor dames, heren en kinderen
-  keukenspullen, serviesgoed, bestek, 

keukenlinnen en vooral pannen 
-  beddengoed: lakens, dekens,  

dekbedden, kussens
-  schoenen: mannen, vrouwen,  

kinderen
- speelgoed (schoon, heel, veilig!)
-  gemakkelijk te lezen boeken,  

plaatjesboeken
- fietsen
- koffers en tassen

Wat kunt u beter NIET bij ons brengen 
(maar wel naar bv. 2Switch of Terres 
des Hommes): 
cd’s, video’s, computers, kapot of 
incompleet speelgoed, schilderijen/
muurversiering en ander decoratie-
materiaal, vazen en bloempotten, (tuin)
gereedschap en meubilair. 

Voor meubilair hebben wij helaas geen 
opslagruimte. Als u meubels over heeft 
en aan onze winkel wilt doneren dan 
kunt u er een foto van maken en deze 
opsturen naar wiespullen@gmail.com, 
dan wordt deze op het prikbord in de 
winkel gehangen en als er animo is 
worden de spullen bij u opgehaald.  
Zet u dan wel uw contactgegevens  
erbij (bv. telefoonnr of emailadres) 

Openingstijden voor het brengen van 
schone, hele spullen die u niet meer 
gebruikt: 
Vrijdag- en maandagochtend tussen 
9:30 en 14:00. Tot ca. 11 uur kunt u 
terecht op nr. 54a, het secretariaat van 
de Lucaskerk (aan de linkerkant van de 
pastorie). Vanaf 11.00 uur is er iemand 
aanwezig op nr. 54, de winkel.

Adres: Rijksweg West 54 in Elden (naast 
de Lucaskerk)

W E L K O M  I N  B A Z A R 5 4 !
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10 JAAR BTV BLOESEMFIETSTOCHTEN!!!

HOE HET WAS OP DE DICKENS KERSTMARKT?

NL DOET PARK WERKDAG

FUCHSIA WEEKEND BIJ EPRIC

DIRK ZELDENRUST DUURZAAMHEIDSPRIJS!

Na de sneeuw komt de lente en dus de 
10e Bloesemfietstocht Arnhem-Zuid 2019. 
Het lijkt nog ver weg nu er in Arnhem en 
omgeving een flink pak sneeuw ligt en er 
strenge nachtvorst wordt voorspeld. Toch 
zijn we met het regieteam al weer druk 
bezig om deze feestelijke 10e BTV-Bloesem-
fietstocht Arnhem-Zuid voor te bereiden.

Twee routes door het land van Elst 
Dit jaar gaat de bloesemfietstocht, die  
gehouden wordt op zondag 14 april  
aanstaande, door het mooie gebied van 
Elst en omgeving en door het nieuwe  
park Lingezegen. En we hopen zoals altijd 

weer op prachtige bloesem aan de vele 
vruchtbomen. U kunt dit jaar kiezen uit 
twee routes van verschillende lengte, 19 
km en 36 km. In de route is een rustpunt 
opgenomen. Niet vergeten dus… zet deze 
dag alvast in uw agenda. U kunt u vanaf 
1 maart aanstaande aanmelden op onze 
www.bloesemfietstocht-arnhemzuid.nl 
door het inschrijfformulier in te vullen. 
Hier vindt u ook alle verdere informatie.

Ook dit jaar organiseert de BTV Elderveld op 
zaterdag 16 maart 2019 in samenwerking 
met NL Doet weer een werkdag in ons  
volkstuinpark De Steenen Camer. Tijdens 
deze werkdag gaan wij diverse werkzaam-
heden op ons complex uitvoeren zoals het 
hakselen van snoeihout, het plaatsen van 
een groot aantal nieuwe tuinhekjes, contro-
leren/vervangen nestkastjes en opschonen 
van de perken. Vele handen maken licht 
werk. U helpt toch ook mee? We rekenen 
op een droge, warme, zonnige voorjaars-
dag. Nadere informatie over deze werkdag 
ontvangt u nog via de BTV-nieuwsbrief,  
affiches op de prikborden in het park en op 
de website www.BTV-elderveld,nl. Voor  
zover u zich nog niet voor deze werkdag 
heeft opgegeven, kunt u dit alsnog doen.  
U kunt zich aanmelden via een e-mail naar  
ledenadministratie@btv-elderveld.nl.

Biologische Tuinbouwvereniging Elderveld 
trotse 2e prijs winnaar! 7 december 2018 jl 
werd voor het eerst de Dirk Zeldenrust 
Duurzaamheidsprijs uitgereikt, in een afgela-
den Burgerzaal van het Arnhemse stadhuis. 
Winnaar was Judy Cerfontaine van kleding-
atelier DierbaarGoed. De tweede prijs was 
voor de Biologische Tuinbouw Vereniging 
Elderveld, De Groene Rijders gingen er met 

de derde prijs vandoor. De BTV Elderveld 
timmert stevig aan de weg met biologisch 
verantwoorde producten, milieuvriendelijke 
verpakkingen en composteerbare materialen. 
Zowel de BTV Elderveld als De Groene 
Rijders ontvingen een lidmaatschap van 
SEECE. SEECE is hét centre of expertise 
voor duurzame elektrische energie.  
Deze publiek-private samenwerking jaagt 

innovatie aan, zorgt voor voldoende  
arbeidscapaciteit en zet kennis om in  
financieel haalbare producten en diensten.

Tip voor de fuchsia-liefhebbers binnen BTV 
Elderveld. Epric (Nieuwediep 9a, Huissen) 
opent het nieuwe groeiseizoen met een 
Fuchsia Weekend. Op vrijdag 8 en zaterdag 
9 maart (10-17u) zijn hier, voor slechts 
€ 0,50 per stuk, meer dan 150 soorten 
Fuchsia stekken te koop. U bent van harte 
welkom. Epric is een zorgkwekerij te 
Huissen die met mensen werkt die een 
afstand tot de arbeidsmarkt hebben. 
Daarnaast werkt men ook met vrijwilligers. 
De opbrengst van het fuchsia evenement 
komt ten goede aan de trajecten voor 
ondersteuning van deze doelgroepen.

Regen en wind spelbreker bij de opbouw. 
Het begon al vroeg in de morgen voor de 
vrijwilligers. Door de harde wind konden de 
vele kramen op zaterdag maar gedeeltelijk 
worden opgebouwd. In de stromende regen 
werden de zeilen op de kramen gespannen.  
Drukte met een waterig zonnetje 
Rond twaalf uur werd het droog en af en toe zelfs een waterig zonnetje. Veel buurt-
bewoners, blij dat ze even een frisse neus konden halen, gingen naar de Steenen Camer. 
Scouting die aanwezig was met de verkoop van kerstbomen en een informatiekraam 
deed goede zaken. De Schuur zat vrijwel de gehele middag vol met bezoekers. Niet zo 
vreemd als je buiten al kon horen dat er prachtige zang uit de keeltjes van het kinderkoor 
kwam. Wat waren ze enthousiast, Bravo! Maar ook de Telers (het gelegenheidskoor van 
de BTV) liet zich niet onbetuigd. Een groot aantal Carols werd ten gehore gebracht onder 
begeleiding van de eigen muzikanten. Genietend van een drankje bleven velen dan ook 
luisteren naar dit gratis concert. Ook de Kerstman en zijn Kerst-elf deden goede zaken. 
Alle kinderen kregen een cadeautje en mochten grabbelen naar iets lekkers. 
Opruimen, een woord van de voorzitter, een drankje en moe naar huis 
Het verbaast mij steeds weer hoe snel na afloop van de markt alles is opgeruimd. De voor-
zitter sprak mooie worden en bedankte iedereen voor zijn of haar inzet, de komst van de 
bezoekers en de kraamhouders voor hun mooi ingerichte kramen.

 
Namens de activiteitencommissie, Menno Logtmeijer

B E R I C H T E N  V A N  D E  B T V
Deels ingekort. Voor meer info: zie de website btv-elderveld.nl
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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

M E T  D A N K  A A N

ONZE ADVERTEERDERS

Wilt u ook graag met een advertentie in het Elderveld 
Nieuws willen staan?

DAT KAN!

Stuur een mail naar wijkver.elderveld@hetnet.nl voor  
alle informatie over het adverteren in Elderveld Nieuws.
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eventuele druk- of zetfouten.

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

COLOFON

Nieuws
Alarmnummer Ambulance/Brandweer/Politie 112

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

Gemeentelijke diensten

-  Stadhuis en Cluster Openbare Ruimte: Klant Contact Centrum 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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23ELDERVELD NIEUWS

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 27 februari, 6, 13 en 27 maart en 3, 10 en  
17 april van 18.15 tot 19.15 òf 19.30 tot 20.30 uur in het 
wijkcentrum Elderveld, Breezandpad 15.

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

-  Elderbridge:  
donderdag 7 en 21 maart en 4 april van 19.00 tot 
23.00 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.

SWOA organiseert in samenwerking met de Biologische  
Tuinbouwvereniging Elderveld buitenactiviteiten voor inwoners 
die behoefte hebben aan meer sociaal contact en activiteiten. 
De activiteiten bieden ruimte voor ieders wensen, tempo en 
mogelijkheden. Ze zijn onder begeleiding van professionals en 
vrijwilligers. Bij de activiteiten staan steeds drie dingen centraal: 
ontmoeting, buiten bezig zijn en een eenvoudige maaltijd.  
De ontmoeting is met elkaar, maar ook met mensen van de  
tuinvereniging en buurtbewoners. De sfeer in de schuur en de 
tuinen is open, vriendelijk en gericht op samenwerking.  
De invulling van de activiteiten hebben alles te maken met het 
werken in en rondom verschillende gemeenschappelijke tuinen. 
Denk hierbij aan zaaien, oogsten, onkruid wieden en lekker  
buiten bezig zijn. Je ziet resultaat van jouw eigen inspanning én 
kan hier gebruik van maken. Ook leent het gebied zich uitstekend 
om prachtige wandelingen te maken. Bij slecht weer worden de 
activiteiten binnen in de schuur georganiseerd.

Plaats en tijd 
Iedere dinsdag van 12.00 tot 16.00 uur,  
Iedere donderdag van 10.00 tot 14.00 uur 
Het adres: De Schuur, Hannesstraatje 2a, 6843 NV Arnhem 
Het is mogelijk om met elkaar een eenvoudige maaltijd te eten.

Kosten 
We vragen een kleine bijdrage voor deelname aan de activiteiten 
en aan de maaltijd. Je kunt bij de begeleiding een strippenkaart 
kopen. Deze kost €12,50 voor 5 strippen. Een activiteit kost een 
strip. De eenvoudige maaltijd kost ook een strip. Aanmelden 
hoeft niet, je kunt komen wanneer je wilt.  

Hopelijk tot ziens bij de Thuyn!

Mijn naam is Esther Schreuder en vanaf 1 augustus 2018 ben ik 
werkzaam als directeur van kindcentrum de Kringloop aan 
Breezandpad 7 in Arnhem. 

In de afgelopen periode is er 
boomschors op ons speelterrein 
aangebracht. De leerlingen 
kunnen op deze mooie 
speelplaats, waar veel natuurlijke 
materialen aanwezig zijn, naar 
hartenlust spelen. 

Onze school kenmerkt zich door rust en structuur en biedt 
vanaf 1 februari 2019 op de maandag-, dinsdag- en donderdag-
ochtenden vanaf 7.30 uur voorschoolse opvang aan. U bent van 
harte welkom om eens een kijkje te nemen op onze school. 
Voor een rondleiding kunt u met mij een afspraak maken via 
026 3830651 of via info@dekringloop.nl

2 3  F E B R U A R I  -  2 0  A P R I L  2 0 1 9

WIJKAGENDA

SWOA KINDCENTRUM DE KRINGLOOP
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