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Telkens bij het verschijnen van een 
editie van de wijkkrant zal aan één 
van de leden van de Wijkvereniging 
Elderveld een bloemetje worden 
uitgereikt. Het doel hiervan is het 
leveren van een bijdrage aan de 
onderlinge band tussen leden, bestuur 
en wijkkrant. Het lot beslist wie er voor 
een bloemetje in aanmerking komt! 

Dit keer is de gelukkige...
Mevrouw Meijer

Betrokkene.is enkele jaren ’70 en ’80 als 
vrijwilliger actief geweest voor de Stichting 
Elderveld en de wijkvereniging Elderhof!

M E V R .  M E I J E R

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

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

Creatieve cursussen 
- Bloemschikken (workshops)
- Kleding maken 
-  Schilderen en tekenen (’s avonds)

 

Talencursussen 
- Engels, gevorderden + conversatie 
- Frans, beginners, vervolg + conversatie 
-  Spaans voor beginners +  

(1 x per 14 dagen op zaterdag van 11.00 tot 13.30 uur)

Bewegings- en 
gymnastische cursussen 
- Active Body
- Conditiegym 
- Yoga (donderdagavond)

Overige cursussen  
-  Computergebruik voor  

beginners, inclusief internet en e-mail
- Digitale fotobewerking 
- Digitale videobewerking 
- Eerste Hulp aan Kinderen + Bijscholing
- Hartreanimatie + Bijscholing

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.

Op dit moment is de Cursuswerkgroep bezig met de samenstelling van het cursusboekje 2019/2020, dat eind augustus 
2019 wordt bezorgd bij de bewoners van Elderveld. Het cursusprogramma zal ook geplaatst worden op de website: 
www.elderveld.nl. De volgende cursussen en workshops worden aangeboden (onder voorbehoud):

Van harteproficiat!

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

Kopij kan worden gezonden naar:

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

Het lidmaatschap* van de vereniging kost per huisadres 
slechts € 10 per jaar. Door lid te worden ondersteunt u de 
verenigingsactiviteiten in onze wijk. Voorts ontvangen leden 
bij deelname aan één of meerdere van onze cursussen  
korting op het lesgeld. Mogen wij op u rekenen? 
Voor aanmelding als lid kunt u contact met ons opnemen:
Wijkvereniging Elderveld, 
Leimuidenplaats 22a, 6843 HG Arnhem. 
Tel. 026-3810798; e-mail: wijkver.elderveld@hetnet.nl. 

*  Door lid te worden machtigt u de wijkvereniging tevens voor 

automatische incasso van de jaarlijkse contributie.

WIJKKRANT ELDERVELD NIEUWS IN 2019LID WORDEN VAN DE WIJKVERENIGING?
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U I T  D E  W I J K

Vanaf 6.30 uur in de miezerige ochtend startte de  
opbouw van een, wat later bleek, toch nog geslaagde 
Koningsdag. Ongeveer 30 kramen waren verhuurd, waar 
mensen hun spullen aan de man/vrouw konden brengen. 
Ook meerdere kinderen hadden ondanks de nattigheid 
hun kleedje uitgerold.

Om 10.30 uur opende Willem Zwijnen - de voorzitter van 
de wijkvereniging - het evenement en kwamen de eerste 
bezoekers langs de kramen. Helaas durfde de net opge-
richte band Fate het niet aan hun dure apparatuur bloot 
te stellen aan de weergoden.

Gelukkig was er voor de 
jeugd (zo’n 140 kinderen) 
genoeg te doen:  
speeltoestellen en twee 
keer een geweldig leuke 
poppenkastvoorstelling met 
daar tussendoor nog een 
workshop poppen maken. 
Voor de ouderen zong het 
Arnhems Binnenstads Koor 
een mooi gevarieerd  
repertoire. ’s Middags  
draaide het rad van avon-
tuur op volle toeren: eerst 

voor de kinderen en later voor de volwassenen. Hiervoor 
hadden winkeliers van Elderhof en Kronenburg, alsmede  
Het Openlucht Museum prijzen beschikbaar gesteld,  
variërend van producten uit eigen winkel tot kortings-
bonnen en vrije toegang.  
Om 15.30 uur kwam er een abrupt einde aan het feest: 
een kleine wolkbreuk met in korte tijd veel wind. 

De organisatie kan terugkijken op een geslaagde dag en 
hoopt volgend jaar op mooier weer!!!

Foto’s: Iris Wuyster

Onder een stralende hemel werd in drie leeftijdsgroepen 
gezocht. Bijna ieder kind had na afloop wel een eitje  
gevonden. Voor alle kinderen stond bij de BTV limonade 
klaar om de ergste dorst na zoveel inspanning te lessen.

Ouders, kinderen, maar ook de vrijwilligers van de  
wijkvereniging, die het evenement in goede banen  
leidden, kunnen terugkijken op een geslaagd feest,  
traditioneel op 2de Paasdag.

Ook dank aan het bestuur en vrijwilligers van de BTV, die 
de locatie en kantine belangeloos beschikbaar stelden! 

Winnaars 
gouden eieren:

David 2 jaar 
Damon 3 jaar 
Ryan 2,5 jaar 
Milo 4 jaar 
Esmee 4 jaar  
Aniek 5 jaar 
Naomi 8 jaar 
Isri-Lara 7 
Omar 8 jaar 

 
Foto: Iris Wuyster

E E N  K O N I N G S D A G  M E T  W I S S E L E N D E 
W E E R S O M S T A N D I G H E D E N

ALLE EIEREN GEVONDEN 
OP 2DE PAASDAG

In de aanloop naar Koningsdag gaf het weer een  
wisselend beeld te zien. Helaas was dat op de dag zelf 
ook het geval……..

Ruim 80 kinderen wilden 2de Paasdag graag één  
(of meer) gouden en natuurlijk ook andere eieren vinden, 
die de Paashaas in opdracht van de Wijkvereniging had 
verstopt rond de boomgaarden van de Biologische Tuin 
Vereniging (BTV). Voor de vinders van de gouden eieren 
was de beloning een mooi cadeau, in alle andere eieren 
zat een klein cadeautje als verrassing.
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Klimaat en Gele hesjes. Als ik de nieuwsberichten op  
tv of in de krant zie, dan denk ik af en toe wel: wat moet 
ik hiermee. Ja we moeten natuurlijk wel alert zijn en  
zelf ook een steentje bijdragen aan bijvoorbeeld  
verstandig omgaan met energie en bewust zijn van  
ons gebruik van plastic. 
Dit plastic zit praktisch overal in. Kijk maar eens op de 
verpakking van bijvoorbeeld shampoo en andere spullen 
die wij gebruiken in ons huishouden. Ik moet wel zeggen 
dat het een hele studie is om dit uit te vinden op Google. 
Bovendien zegt de ene wetenschapper dit en de andere 
dat. Oké, onze Moeder Aarde heeft in haar bestaan vele 
veranderingen in klimaat ondergaan, maar dat ging over 
duizenden jaren, dus niet van vandaag op morgen. 

Echter ik geloof wel dat wij tegenwoordig ietwat  
roekeloos omgaan met gebruik van energie. Als ik optel 
hoeveel apparaten op elektra draaien, nou dan schrik ik 
wel. Stel je voor dat het een aantal dagen uitvalt!  
“Handen in het haar”! zal ik maar zeggen. Ik kook al jaren 
op inductie. Gas gebruik alleen in de badkamer en voor 
verwarming. Gasrekening is nog steeds mega, elektra valt 
reuze mee. Water is ook zo’n item. 
Zuinig zijn met dit kostbare goed is bewust omgaan  
hiermee. Afijn er zijn vele mogelijkheden om Moeder 
Aarde te sparen. Gewoon kijken en doen waar je op kunt 
besparen. Het is de moeite waard.

Lieve groeten, Puk van de Petteflet  

U zult zich misschien afvragen waarom er op een bepaald 
deel van uw en onze Heemtuin van dat lelijke zwarte 
plastic ligt. Wij hebben veel kweekgras in de tuin. Op deze 
manier proberen wij dit te verstikken. Het zal er nog lang 
liggen en hopelijk zal het helpen om dit gras te verwijde-
ren. Wij zijn druk bezig om uw en onze tuin een mooie 
uitstraling te geven, echter wij zijn afhankelijk van de 
weergoden, welke ons goed gezind zouden moeten zijn. 
Water geven is een probleem, omdat wij zuinig moeten 
zijn op de manier van water geven. Het grondwater staat 
nog veel te laag sinds de droge zomer van 2018. Ieder 
druppeltje water uit de hemel is welkom in uw en onze 
tuin. Sproeien is geen optie, wel af en toe gericht water 
geven aan de planten. Het is overigens toch nog een 
wonder wat er allemaal groeit en bloeit. Wij hebben onze 

kruidentuin voorzien van houten bakken om er allerlei 
groenten op te kweken. Onze inspanning wordt hopelijk 
beloont door weelderige groei.

Groeten van Mimi en de heemtuingroep

De eikenprocessierups is weer gesignaleerd in onze wijk. 
De foto hieronder is 25 mei jl. gemaakt aan de Koewei in 
Elderhof. De rupsen verplaatsen zich ’s nachts in groepen 
(in processie) op zoek naar voedsel (eikenblad). Overdag 
keren de rupsen terug naar hun nesten. Deze nesten 
bevinden zich vooral aan de zonnige zuidkant van eiken-
stammen. U herkent de nesten aan een dicht spinsel van 
vervellinghuidjes, brandharen en uitwerpselen. Ook zijn 
de bladeren van de boom vaak zichtbaar kaalgevreten.

Elke eikenprocessierups heeft 
wel honderdduizend tot 1 
miljoen haren. Bij contact 
met de brandharen van de 
rups kunnen de volgende 
symptomen ontstaan:  
huiduitslag, jeuk, rode ogen, 
zwellingen en in zeldzame 
gevallen braken, duizeligheid 
en koorts. Meestal verdwijnen 
de klachten vanzelf. Neem bij 
ernstige klachten contact op 
met uw huisarts.

Bestrijding 
In Arnhem worden eiken maar zelden bespoten.  
Eigenlijk alleen als er een reëel gevaar dreigt voor de 
volksgezondheid. Het bestrijdingsmiddel is overigens niet 
schadelijk voor mensen. Als na de behandeling met het 
bestrijdingsmiddel de rupsen toch in een boom komen, 
zet de gemeente speciale stofzuigers in die de rupsen 
wegzuigen. Op enkele haardplekken met eikenprocessie-
rupsen worden zogenoemde nematoden gebruikt; dit zijn 
aaltjes die specifiek werken op deze rupsen.

Meldingen welkom 
Ziet u rupsen op een plek waar veel mensen komen, dan 
kunt u dat melden via hwww.arnhem.nl/Formulieren/ 
Melding_openbare_ruimte/Melding_openbare_ruimte

De gemeente haalt de nesten dan met voorrang weg. 

Bestrijdingskosten 
Als de eikenprocessierups in uw eigen tuin voorkomt, kunt 
u zelf een bedrijf benaderen om de rups te bestrijden.  
Als u dit vooraf meldt bij de gemeente ontvangt u een 
tegemoetkoming tot een maximum van € 150.

D A G  E L D E R V E L D E R S

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

E I K E N P R O C E S S I E R U P S  W E E R  A C T I E F  I N  E L D E R V E L D
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Op dinsdag 16 juli a.s. komen de 50 km lopers van de 
Nijmeegse Vierdaagse door onze wijk. Vanuit Elst  
slaan zij de Delftweg in en na het viaduct gaan zij de  
Elderhofseweg op naar Elden. 

Nabij het viaduct staat er ook dit jaar weer een kraam  
van de wijkvereniging Elderveld om de lopers een hart 
onder de riem steken. De lopers worden vanaf 7.00 uur 

tot ongeveer 11.30 uur verwacht. Zij worden met  
toepasselijke muziek verwelkomt en er wordt hen naar 
believen gratis frisdrank, fruit en zuurtjes aangeboden.  
De grootste groepen worden pas vanaf 8.30 uur verwacht.

U komt toch ook kijken naar deze sportieve en gezellige 
doorkomst?

De Schaakvereniging De Toren, Arnhem-Zuid,  
organiseert weer de Zomerschaak voor iedereen!  
In de periode van 1 juli t/m 26 augustus.

Het schaakseizoen is bijna afgelopen, maar natuurlijk 
gaan de echte schakers gewoon door. Voor hen is er  
gelukkig weer de Zomerschaak! 

Ook dit jaar organiseert de schaakvereniging De Toren 
Arnhem-Zuid (de gezelligste schaakvereniging van  
Arnhem en omgeving) de Zomerschaak. Dat gebeurt op 
negen maandagen: 1, 8, 15, 22 en 29 juli, en 5, 12, 19 en 
slotavond 26 augustus.

Speellocatie is de Boerderij ‘De Steenen Camer’ (naast het 
pannenkoekhuis), Hannesstraatje 2a, Arnhem, Elderveld. 

Er worden normale partijen gespeeld, klok op 130 plus  
10 seconde bonus per zet. 
We houden de stand over de gehele periode bij. Dit om te 
bepalen wie zich uiteindelijk zomerkampioen van het jaar 
mag noemen. Zwemkleding niet verplicht. Gegarandeerd 
de laagste vliegkosten. Vooraf boeken, is niet noodzake-
lijk, er is altijd plaats. Elke week meedoen is niet verplicht, 
invoegen geschiedt naadloos. 
Aanmelden in de zaal vanaf 19.45 uur. De indeling vindt 
plaats om 20.00 uur.Inschrijfgeld: € 1,50 per avond voor 
leden, voor niet leden € 2,00 en huisschakers. 

Extra informatie:  
Fred Schonis, 
f.schonis@upcmail.nl 
(voorzitter SV De Toren Arnhem)

Op Kindcentrum de Kringloop zijn dit schooljaar vier 
leerkrachten veertig jaar werkzaam in het onderwijs en 
dat is een felicitatie waard!

Het gaat hierbij om de juffen Trudi, Joke, Dorothé en 
José. Het team van de Kringloop heeft hen uiteraard in 
het zonnetje gezet. Wat een prestatie!

Het viertal heeft nog erg veel plezier in het lesgeven en 
wij wensen hen nog veel (onderwijs)geluk toe!

NIJMEEGSE 
VIERDAAGSE 
DOORTOCHT
50 KM LOPERS 

D E  Z O M E R S C H A A K

40 JAAR IN HET
ONDERWIJS!
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Waterschap Rivierland heeft op 9 mei 2019 het  
zonnepanelenveld Arnhem-Zuid in gebruik genomen. 
Het veld met 7200 panelen bevindt zich in Elderveld, bij 
de waterzuiveringsinstallatie aan de Drielsedijk.  
Het is momenteel het grootste zonnepanelenveld  
van Arnhem. 
Tegelijk met de bouw kregen de bekladde zuiverings-
bassins een makeover. De bakken werden keer op keer 
onder handen genomen door graffitispuiters.  

Met de nieuwe schildering die Pedro Dentinho van  
Arnhem Art maakte, moet dat tot het verleden behoren. 
Op de bassins zijn nu weidse weides te zien. En een 
water tafereel met een ijsvogel, een snoek, een aalscholver 
en een reiger die naar een vis duikt. Pedro Dentinho: ,,Dit is 
de grootste muurschildering van Arnhem, van Gelderland.” 
Twee keer de overtreffende trap aan de Drielsedijk.

Wel jammer dat de fraaie muurschilderingen voor  
Eldervelders nauwelijks zichtbaar zijn. Hoge hekken en 
brede sloten zorgen ervoor dat je ze alleen van veraf kunt 
bewonderen. Op zich begrijpelijk, we willen natuurlijk  
niet dat vandalen de kostbare panelen en kunstwerken 
zomaar vernielen.

ONTLEEND AAN DE GELDERLANDER VAN 8 MEI 2019

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

GROOTSTE ZONNEPANELENVELD VAN 

ARNHEM IN ELDERVELD
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Niet alleen in het centrum en het Spijkerkwartier moet 
de gemeente paal en perk stellen aan de wildgroei aan 
kamerbewoning, in de héle stad moeten regels worden 
gesteld die met ferme hand worden gehandhaafd.  
Die boodschap brengt Ton Boelens namens een aantal 
buurtbewoners uit Elderveld aan de Arnhemse gemeen-
teraad. Ook in Elderhof doet zich het verschijnsel voor 
van splitsing van woningen en het opkopen van panden 
met het doel om kamers te verhuren. Zo wonen op één 
adres zeven tot tien arbeidsmigranten die werken bij 
een kippenslachterij. In een ander huis, aan dezelfde 
straat, woont beneden een jong stel en zetelt boven een 
aantal arbeidsmigranten. 
Volgens Boelens is de wijk on speaking terms met de 
pandeigenaren, maar houdt ze de ontwikkelingen met 
argusogen in de gaten. ,,Huizen vallen toe aan mensen 
die totaal geen band met hun woonomgeving hebben en 
jonge starters, die juist een aanwinst voor de buurt en de 
leefbaarheid kunnen zijn, vallen buiten de boot.” Boelens 
pleit voor stadsbrede woonvergunningen waarbij van  
tevoren per wijk een maximum aan kamerbewoning 
wordt gesteld. Overtreders moeten worden aangepakt, 
met dwangsommen. ,,Dan raak je de huisjesmelker waar 
het pijn doet: in de portemonnee.” 
Het onderwerp is vooral op de agenda gekomen door de 
situatie in het Spijkerkwartier. Daar trekken gezinnen weg 
omdat de groeiende kamerbewoning overlast geeft en  
de sociale samenhang in de buurt ondergraaft.  
Kamerbewoners komen en gaan, hebben minder binding 
met de wijk en voelen zich minder verantwoordelijk voor 
de leefbaarheid, zo is het verhaal.  Te veel studenten, te 
veel eenpitters met een rugzakje of een krasje, te veel  
late feestjes, te veel herrie, te veel fietsen op de stoep,  
te veel gehossel.  
De gemeenteraad heeft al drie keer vergaderd over de 
vraag hoe te voorkomen dat hele straten in handen  
vallen van huisjesmelkers die panden opdelen in kamers. 
De gemeente wil via een speciaal bestemmingsplan voor 
de hele stad regelen dat het opdelen van woningen in 
kamers alleen nog kan als de leefbaarheid in een buurt  
er niet door wordt aangetast. Wethouder van Wonen  
Ronald Paping (GroenLinks) heeft de gemeenteraad laten 
weten dat hij eind dit jaar met een voorstel komt.

Het toekomstige recreatiepark aan de Rijkerswoerdse 
Plassen tussen Elst en Arnhem gaat ‘Ecopark de Groene 
Woerd’ heten. Dat maken de initiatiefnemers bekend op 
de website van het park, die afgelopen week werd ge-
lanceerd. 
Recreatiemaatschappij Uiterwaarde wil op het voormalige 
Pitch & Putt-terrein aan de Kerkstraat, pal aan de Rijkers-
woerdse Plassen, 55 houten huisjes plaatsen. Om de 
komst van de trekkershutten mogelijk te maken, moet het 
bestemmingsplan worden aangepast. Overbetuwe is daar 
nu mee bezig. De bouw zou eind dit jaar moeten starten. 
Ecopark de Groene Woerd krijgt diverse accommoda-
ties zoals een groepsgebouw, een kantine met receptie, 
trekkershutten, boomhutten, drijvende huisjes en accom-
modaties met sanitaire voorzieningen, zo is op de nieuwe 
site te lezen. Ontwikkelaar Eco Bouwprojecten benadrukt 
dat het geen bungalowpark wordt, maar een kleinschalig 
park met houten huisjes die opgaan in de omgeving. Voor 
het uitwerken van de plannen is een samenwerking  
gezocht met landschapsarchitect Tim de Weerd.   
Nieuwe fiets- en wandelpaden 
Met de komst van de huisjes krijgt de hele omgeving een 
opknapbeurt; ook komen er nieuwe fiets- en wandelpa-
den en een vissteiger. Tijdens een informatiebijeenkomst 
voor belangstellenden eind vorig jaar bleek niet iedereen 
blij te zijn met de komst van het recreatiepark.  
Omwonenden vrezen overlast van ‘een camping voor 
de deur’. Zij hingen onlangs een spandoek op pal aan 
de Rijkerswoerdsestraat met de tekst ‘Dagrecreatie oké, 
camping nee!’.  
Binnenkort volgt een nieuwe informatiebijeenkomst. Een 
datum wordt op een later tijdstip op de website van het 
park bekendgemaakt: https://www.degroenewoerd.nl/

Een van de sfeerbeelden op de website van  
Ecopark de Groene Woerd. © PR 

ONTLEEND AAN DE GELDERLANDER VAN 8 MEI 2019ONTLEEND AAN DE GELDERLANDER VAN 20 MAART EN 23 MEI

GEMEENTE WIL OVERLAST DOOR 

‘VERKAMERING’ AANPAKKEN

De laatste halve kilometer van de fietsroute van Arnhem 
naar Elst, bij Sportpark Schuytgraaf, wordt aangelegd 
met lijm uit olifantsgras. Het stuk grasfalt, gemaakt door 
de NTP Groep uit Angerlo met olifantsgras uit Zevenaar, 
is zo’n 500 meter lang en verbindt Sportpark Schuyt-
graaf met de fietsroute tussen Arnhem en Elst. Arnhems 
wethouder Ronald Paping (GroenLinks) heeft het duur-
zame stukje fietspad onlangs officieel in gebruik geno-
men door het per fiets uit te testen. 

Het verschil met ‘gewoon’ asfalt is het bindmiddel.  
Gewoonlijk wordt daar bitumen voor gebruikt, gemaakt 
van aardolie. In grasfalt wordt de bitumen voor circa 50 
procent vervangen door lijm (lignine) uit olifantsgras.  
Dat scheelt aanmerkelijk in de uitstoot van CO2, omdat 
het gras tijdens de groei koolstofdioxide opneemt en op 
een lagere temperatuur kan worden verwerkt. Het grasfalt 
is net zo sterk als standaard asfalt, maar het grasfaltpad in 
Arnhem is vooralsnog een experiment, zegt een woord-
voerder van de gemeente. Mocht dat slagen, dan zal ook 
elders in de stad mogelijk asfalt met olifantsgras worden 
aangelegd. Arnhem overweegt in elk geval serieus om, 
net als Zevenaar, zelf olifantsgras te gaan verbouwen.

ONTLEEND AAN DE GELDERLANDER VAN 8 MEI 2019

FIETSPAD MET OLIFANTSGRAS

RECREATIEPARK RIJKERSWOERD GAAT 

‘ECOPARK DE GROENE WOERD’ HETEN
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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 2 augustus  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 

MW J.H. KLIS

Horizontaal 
3. pleister; 6. monster; 9. razernij; 11. los; 12. puinhoop; 14. door milieu veroorzaakte groeistoornis;  
16. hoofdstad van Peru; 17. oma (Fries); 19. voorvoegsel; 20. Griekse godin; 23. vlekkenwater; 25. rustdag; 26. roux;  
28. etui; 29. zedelijkheid; 32. rebellie; 35. stellig; 37. litteken; 38. meisjesnaam; 39. modetrend; 40. uitslijting;  
41. graanjenever; 42. stad in Nevada; 43. aardkleur; 44. vervoermiddel.

Verticaal 
1. laadplaat; 2. sjabloon; 4. spaanse peper; 5. gevelbekleding; 6. ar; 7. rivier in Turkije; 8. jongensnaam;  
10. huishoudartikel; 13. meisjesnaam; 15. stroomopwekker; 18. voetbalterm; 21. tantalium; 22. slachthuis;  
24. ontroering; 26. entstoffen; 27. ooievaar; 29. lengtemaat; 30. meisjesnaam; 31. uitje; 33. gebeurtenis;  
34. rivier in Italië; 35. huidaandoening; 36. stijf; 37. zoete lekkernij.

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

 

F L A P I N H A N D S

L O O K L O R E A O

A N O T O I R U R A A N

N O D E E R E I S D A G

E E L E G A N T S R

L I N K S T E S C U D O

D A R O E M H I

F I A S C O C L A R G E

O T B E H A L V E I

M O M K E T E L U L F T

O M E G A A C A C I A A

O D D U N A T A A N

I S E R E G I F T S D
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Wat hebben wij allemaal te bieden: 
• Schaakles: om het plezier en de kennis te bevorderen. 
•  Schaakanalyse: om van je fouten te leren en mogelijk 

andere keuzes te kunnen maken en dus om beter  
te worden.

•  Interne Schaakcompetitie: iedere maandagavond de 
mogelijkheid om een partij schaak te spelen tegen een 
ongeveer gelijkwaardige tegenstander.

•  Schaken voor iedereen: mensen die af en toe eens  
willen spelen, kunnen op de maandagavond  
binnenlopen en meedoen.

•  Externe competitie bij de Oostelijke Schaakbond: hier-
bij maak je onderdeel uit van een team van de Toren en 
speel je een keer in de maand (van oktober t/m april) 
tegen een team van een andere  schaakvereniging.

•  Schaaksimultaan: traditioneel ieder jaar met Jan Timman, 
ooit de nummer 2 van de wereld, op maandag 27 mei 
jl., waarbij iedereen mee mocht doen, ook  
huisschakers en clubschakers van andere verenigingen.

•  10 to 10, vriendschappelijke wedstrijden: tegen tien  
tegenstanders van een andere vereniging, 1 x op de 
thuis locatie en 1 keer op de uit locatie.

•  Events, zoals schaken op de rivier op zaterdag 15 juni 
jl., “Chess on the River”.

•  Zomerschaak, als enige schaakclub in Arnhem bieden 
wij het zomerschaak aan.

•  Maatschappelijk betrokken, wij geven iedere  
dinsdagavond schaakles in de “blue band bajes”.

De Gelrepas stelt mensen, die het financieel minder  
hebben, in staat tóch deel te nemen aan een groot aantal 
sociaal-maatschappelijke activiteiten zoals een dagje uit, 
het volgen van cursussen, bezoek aan een theater,  
concerten of lid worden van een sportinstantie. 
De gemeenten die de Gelrepas verstrekken zijn: Arnhem, 
Duiven, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal,  
Westervoort en Zevenaar. Houders van de Gelrepas, die 
gratis wordt verstrekt, kunnen met korting deelnemen  
aan bovengenoemde activiteiten, zo ook de deelname  
aan Ome Joop’s Tour 2019.

De Gelrepas bestaat 25 jaar. ‘Wie jarig is trakteert’ wordt 
vaak gezegd en dat doet de Gelrepas dan ook op de 25e 
verjaardag. In samenwerking met de Dullertsstichting  
mogen basisschool leerlingen van gezinnen die beschikken 
over de Gelrepas dit jaar gratis mee met Ome Joop’s Tour.
Gezinnen die in het bezit zijn van de Gelrepas waarvan de 
kinderen al hebben ingeschreven én hebben betaald voor 
de editie van 2019, krijgen het inschrijfgeld teruggestort 
door Ome Joop’s Tour. Meer informatie over de Gelrepas 
op www.gelrepas.nl. Aanmelden voor Ome Joop’s Tour 
kan nog steeds op http://bit.ly/OJT2019.

SCHAAKVERENIGING DE 
TOREN ARNHEM-ZUID 
ZOEKT VERSTERKING

Schaken is misschien niet direct de eerste 
sport waar je aan denkt om te beoefenen.
In lang niet ieder huis is meer een schaakbord 
aanwezig zoals vroeger. En als er wel een 
schaakbord is, dan ligt het meestal ergens te 
verpieteren in een ladekast of op zolder.
Doodzonde, schaken is namelijk een machtig 
mooie sport. Een denksport waar tactiek, 
vooruitdenken, inlevingsvermogen en soms 
ook bluf nodig is om je tegenstander te 
verslaan. Bovendien leer je veel van dit spel, 
met name ook vaardigheden die je in het 
dagelijkse leven goed van pas komen.

Als je eenmaal besmet bent met het 
schaakvirus, is er geen houden meer aan. 
Wij  zoeken huis, tuin en keuken schakers. 
Enthousiastelingen, jong en ouder, die het 
leuk vinden om op de maandagavond hun 
hersenen te kraken.

Maar natuurlijk ook mensen die het schaken 
juiste willen leren. Ook oud clubleden zijn van 
harte welkom.

Denk je nu: ‘schaken lijkt me wel wat’, aarzel dan 
niet en stuur  voor een kennismaking bij dé leukste 
schaakvereniging van Arnhem, een mailtje naar de 
voorzitter@schaakverenigingdetoren.nl

De Gelrepas bestaat 25 jaar:

KINDEREN GRATIS MEE MET 

OME JOOP’S TOUR
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Bakkerij Hilvers mag zich Hofleverancier noemen.  
Op 28 januari jl. viel deze Koninklijke Beschikking in de 
bus bij Arnhems oudste Bakker. Aike Hilvers, algemeen 
directeur: “We zijn vanzelfsprekend zeer vereerd met 
deze Beschikking van de Koning. In de aanloop naar ons 
250-jarig jubileum in 2017 hebben we de aanvraag al 
ingediend. Dat het nu, bijna twee jaar later, een feit is,  
is geweldig!” 

Het predicaat Hofleverancier moet door bedrijven zelf 
worden aangevraagd. Het wordt toegekend aan kleine 
en middelgrote ondernemingen die een vooraanstaande 
plaats innemen in hun regio en daarnaast 100, 125  
(of een veelvoud van 25) jaar bestaan. De bestuurders van 
het bedrijf moeten van onbesproken gedrag zijn, evenals 
de onderneming zelf. Ook moet de ontstaansgeschiedenis 
van het bedrijf duidelijk zijn. Bij het predicaat behoort het 
recht tot het voeren van het Koninklijk Wapen, met de  
toevoeging ‘Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier’.  
Bij Bakkerij Hilvers komt dit wapen te hangen aan de gevel 

van de bakkerij aan de Blankenweg. Daar is het op  
donderdag 25 april jl. in het bijzijn van genodigden  
onthuld door burgemeester Marcouch. Vanwege die  
feestelijke gebeurtenis waren alle filialen van Bakkerij Hilvers 
vanaf 15.00 uur gesloten. Op vrijdag 26 april is het feest met 
klanten gevierd door middel van een koninklijke traktatie.

‘Mijn buren weten het. Maar verder…’. 
Henk Apotheker is niet beroemd. Flikken 
Maastricht, Flikken Rotterdam, Spangen 
en Van Speijk zijn dat wel. Spannende 
series, in Arnhem-Zuid geschreven. 
Apotheker: “op mijn werkkamertje, in 
mijn huis in de bloemkoolwijk, tik ik 
scenario’s.”

Bloemkoolwijk? “Zo noem ik Elderhof: 
een doolhof.” Hij maakt kans op de 
Gouden Strop, de prijs voor het beste 
spannende Nederlandse boek. “Erg leuk. 
Boeken zijn mijn eerste liefde”, zegt 
Apotheker (62). Hij is genomineerd met 
vorig jaar verschenen Erfenis, dat hij  
samen met Kirsten van Dissel (48) 
schreef. “Kirsten is actrice, ze speelde 
onder andere in Baantjer. Ik heb haar 
leren kennen tijdens een productie.  
Ze presenteert nu Team West, een op-
sporingsprogramma op TV West. Ik heb 
Kirsten gevraagd vanwege haar creatieve 
ideeën en ervaring met het genre”. Glim-
lachend: “Bovendien is de hoofdpersoon 
in Erfenis, Chris Meyer, een vrouw.” 
Erfenis is het eerste boek dat hij samen 
schreef. “Kirsten woont in het westen, 
we spraken in het midden van het land 
af, bij Van der Valk in Vianen. Daar komt 
daar van alles samen: van zakenlui tot 

criminelen. Aan tafel discussieerden we 
over het plot en het karakter. Ik werkte 
onze notities thuis uit tot een verhaal, 
waarna Kirsten commentaar gaf op wat 
ik had geschreven.”

Apotheker begon in de jaren 90 met 
publiceren. “De regioschrijver kwam 
destijds op, als tegenreactie op het ge-
geven dat alle spannende boeken zich 
in Amsterdam afspeelden. Jacques Post 
schreef over Rotterdam, Jac. Toes en ik 
over Arnhem. De Vrije Singel en De  
Turkenflat hebben Arnhem als decor.” 
In 2001 rolde hij in het scenarioschrijven 
voor televisie.”Heel anders dan werken  
aan een boek. Een scenario is een half-
fabricaat. Regisseurs, producenten en 
acteurs moeten er hun creativiteit in 
kwijt kunnen. Tijdens de productie word 
je geregeld gebeld voor een blauwtje.” 
Een blauwtje? “Een herschreven scène, 
dat werd vroeger op blauw papier  
geprint. Tv maken is een snelkookpan.  
Je moet een dikke huid hebben. De 
kritiek is soms stevig. Er zijn weinig 
boekenschrijvers die het trekken. Ik 
wel.”. Wat meespeelt, is het geld. “Van 
scenario’s kan ik leven, met boeken is 
het moeilijker. Maar het moment dat een 
serie op tv komt, is helemaal geweldig.”

“Waarom mensen van spannende verha-
len houden? Het heeft met overleven te 
maken. Mensen met extreme karakters, 
Formule 1-coureurs en criminelen, zoe-
ken een bepaalde spanning op. Anderen 
doen dat via een verhaal. Het werkt wals 
het realistisch is. Dat is mijn taak: een 
spannend verhaal schrijven en het zo 
opschrijven dat het echt voelt. Tegen 
mijn leerlingen op schrijfles zei ik: schrijf 
over mensen aan wie je een hekel hebt. 
Het grappige is dat die mensen zichzelf 
toch niet herkennen. In de jaren 80 zat 
ik in de krakersbeweging. Een figuur 
die ik niet mocht, voerde ik op in De 
Vrije Singel. Hij vond het een fantastisch 
boek, las zichzelf er niet in terug. Komt 
omdat zijn zelfbeeld niet strookte met 
hoe ik hem zag.” 
“Het is mijn derde 
nominatie. Hopelijk 
winnen we. Naast de 
geldprijs, 20.000 euro, 
is de publiciteit voor 
het boek prettig. Ook 
omdat Kirsten en ik 
bezig zijn met een 
vervolg op Erfenis. 
”De winnaar van de 
Gouden Strop is op 
29 mei tijdens een 
uitzending van RTL 4 bekendgemaakt. 
Helaas voor Henk en Kirsten heeft de jury 
gekozen voor ‘De witte kamer’ van  
Samantha Stroomberger.

Arnhemmer Henk Apotheker uit Elderhof maakt voor de derde keer kans op de 
Gouden Strop. Dat is een prijs voor het beste Nederlandstalige spannende boek. 
Hij schrijft ook voor populaire tv-series. Levert meer geld op dan boeken.

BAKKERIJ HILVERS HOFLEVERANCIER

ELDERVELDER SCHRIJFT SCENARIO’S VOOR ‘FLIKKEN’

ONTLEEND AAN DE GELDERLANDER VAN WOENSDAG 29 MEI JL.
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Allerlei vragen kunnen ons bezighouden: Wat geeft mij 
nu werkelijk zin en voldoening? Wat wil ik mijn kinderen 
doorgeven? Hoe geef ik dit verlies een plaats? Ik mis  
perspectief en doel in mijn leven. Hoe kijk ik tegen  
mijn eigen levenseinde aan? Vragen die opgeroepen  
worden door uiteenlopende ervaringen zoals:  
eenzaamheid, verlies, naderende dood, de verwachting 
van een kind, armoede, studiekeuze, werkeloosheid, 
scheiding, chronische ziekte, etc. Het kan goed doen  
om hier met vrienden of familie over te praten.  
Maar dit is niet altijd mogelijk of genoeg. 

Als u behoefte heeft aan contact en gesprek, kunt u een 
beroep doen op een getrainde vrijwilliger van de Levens-
vraagbaak. Zij luisteren met aandacht en zonder oordeel. 
Ze zijn er mee vertrouwd om over levensvragen en zinge-
ving in gesprek te gaan. Op deze manier kunnen mensen 
op verhaal komen en uitspreken wat ze bezighoudt. 

De Levensvraagbaak is een activiteit van de Derde  
Verdieping, een centrum voor levensvragen gevestigd in 
de Rozet (K 3.09). 

Voor het maken van een afspraak:  
026-3513185 / 026- 3519887  
levensvraagbaak@d3rdeverdieping.nl. 

Elke woensdag is van 15:00 tot 17.00 een vrijwilliger  
aanwezig die met u in gesprek kan gaan.  
Op maan-, woens- en vrijdag tussen 10.00 en 17.00 kunt  
u binnenlopen voor het maken van een afspraak. 

De gesprekken vinden thuis plaats of op een andere plek 
die men in onderling overleg afspreekt.  
Info:  
www.d3rdeverdieping.nl 
www.levensvraagbaakarnhem.nl 

Elke wijk in Arnhem moet een uitnodigende en  
makkelijk bereikbare plek krijgen waar buurtbewoners 
elkaar kunnen ontmoeten. Dergelijke ontmoetingsplek-
ken vormen één van de speerpunten in het plan voor de 
wijken waaraan wethouder Martien Louwers (PvdA)  
momenteel werkt. En met plekken voor ontmoeting wil 
zij ook de eenzaamheid in de wijken bestrijden. 

Sociale contacten zijn belangrijk in het leven van iedereen. 
Mensen die thuiszitten en dreigen te vereenzamen willen 
wij uit hun isolement halen. En daarbij denken we niet 
alleen aan ouderen, maar ook aan jongeren, bijvoorbeeld 
studenten, alleenstaande ouders of aan mensen die geen 
sociaal netwerk meer hebben”, zegt Louwers.

De Teams Leefomgeving, die het leefklimaat in wijken 
moeten verbeteren, onderzoeken de behoefte per wijk  
en buurt. ,,Die kunnen afhankelijk van bijvoorbeeld de 
bevolkingssamenstelling heel verschillend zijn. Maar alle 
wijken hebben aangegeven dat zij een ontmoetingsplek 
belangrijk vinden. Dat kan in een buurthuis zijn, maar  
ook in een clubhuis van een sportclub, een leegstaand 
gebouwtje of zelfs een huiskamer.”

Het stadsbestuur trekt met ingang van volgend jaar 
500.000 euro uit voor het stimuleren van ontmoetings-
plekken. ,,Het aanpakken van de eenzaamheid is ons 
menens”, aldus Louwers. Uit onderzoek van het Centraal 
Bureau voor de Statistiek blijkt dat vier op de tien  
Nederlanders eenzaam zijn. Arnhem maakt daarop  
volgens Louwers geen uitzondering.

En een potentiële ontmoetingsplek is er al in een  
aantal wijken. ,,Het kan een ruimte in een wijkcentrum, 
een multifunctioneel centrum, een bibliotheek of een 
kantine zijn die nu een andere functie heeft of delen  
van de dag niet wordt gebruikt. In elk geval niet voor  
laagdrempelig ontmoetingen. Daar zijn we nu samen met 
bewoners naar aan het kijken.”

Om beter zicht op het probleem van de eenzaamheid  
en vereenzaming te krijgen organiseerde Louwers  
kortgeleden een bijeenkomst voor partijen in de stad die 
eenzame mensen helpen. Tientallen organisaties meldden 
zich.

,,Gelukkig gebeurt er al veel en zijn er veel organisaties 
enorm betrokken”, zegt de wethouder. Maar bestaande 
initiatieven zijn niet altijd bekend bij de mensen voor wie 
ze zijn bedoeld. ,,Dat hoorde ik die avond van organisaties 
zelf. Een vaste en herkenbare ontmoetingsplek waar  
activiteiten plaatshebben, kan dan handig zijn. Maar ook 
zie je dat er organisaties zijn die zelf bij mensen thuis op 
bezoek gaan.”

Bewoners nemen ook zelf het voortouw. Zo is er in de 
wijk ‘t Duifje in Arnhem-Zuid een initiatief ontstaan waar 
vrijwilligers in een huiskamer koffie schenken en mensen 
uitnodigen binnen te komen. ,,En tijdens het drinken van 
thee of koffie en ook bij het nuttigen van een maaltijd  
komen gesprekken los.”

D E  L E V E N S V R A A G B A A K 

ONTLEEND AAN DE GELDERLANDER VAN WOENSDAG 1 MEI 2019

EENZAAMHEID TEGENGAAN MET ONTMOETINGSPLEKKEN

INGEZONDEN STUK
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BERICHT VAN DAGELIJKS 
BESTUUR

VOORSTELLEN WPF-LID: 
THEO KASTEEL

BRADERIE WIJKFEEST  
ELDERVELD OPEN

In februari 2019 is er een bijeenkomst belegd om  
verschillende werkgroepen t.b.v. Elderveld samen te 
stellen. Daaruit kwam naar voren dat er ook een aantal 
deelnemers belangstelling toonden om zitting te nemen 
in het Wijkplatform. Na gesprekken en voorstellen aan de 
overige leden zijn in Maart tijdens de WPF-vergadering  
vijf leden toegevoegd aan het WPF. Helaas heeft 1 van 
deze leden, Sander van Wijk, begin mei 2019 terug  
moeten treden i.v.m. gezondheidsredenen. Het DB wenst 
hem een spoedig herstel toe en bedanken hem voor  
de gedane diensten. Misschien is deze vacature iets  
voor U, wijkbewoner? 

AED 
Zoals u weet zijn we nog steeds bezig geheel Elderveld 
AED-dekkend te krijgen. Tot heden is ruwweg dekkend 
met een straal van 250 meter, Drielsedijk/Batavierenweg / 
Elderhofseweg/Sporthal - Bussumstraat. Mooi zou zijn als 
er ook nog een AED komt in de omgeving van  
Medemblikhof. Dan is dit deel geheel 24/7 beschikbaar. 

Graag stellen wij de leden van het Wijkplatform Elderveld 
aan u voor. Theo Kasteel is WPF-lid en lid van werkgroep 
Winkelcentrum.

Theo aan het woord: 
Mijn naam is Theo Kasteel, 60 jaar oud, vrijgezel en  
inmiddels alweer dik 15 jaar woonachtig in het mooie 
Elderveld. Erg actief in vrijwilligerswerk: Vanaf 2004 zit ik 
al bij voetbalvereniging “Eldenia”, waar ik nu nog steeds 
achter de bar help. Vanaf 2014 meegeholpen met diverse 
activiteiten organiseren bij de Jan Hovingflat. Ook vanaf 
2017 ben ik bestuurslid geworden van Avond4daagse 
Arnhem Zuid, een uitdaging om deze jaarlijkse terug-
kerende wandeltocht van de 1e dinsdag van juni samen 
mijn 6 andere bestuursleden tot een goed en gezellig 
wandelfeest te organiseren. Het is dankbaar werk als je 
aan het eind van de 4 dagen de glimlach op ieders  
kind ziet. Ook ben ik vanaf april 2019 voor de SWOA 
Gaanderij receptie vrijwilligerswerk gaan verrichten,  
een erg leuke en dankbare baan zeker omdat er veel  
ouderen langs komen. 

Begin dit jaar heb ik mij beschikbaar gesteld voor het 
Wijkplatform Elderveld. Een nieuwe uitdaging, zeker  
omdat ik samen met Daniëlle Onck, de anderen van de 
werkgroep en hopelijk nog een aantal vrijwilligers wil  
proberen van het Winkelcentrum Elderhof weer een  
gezellig winkelcentrum te maken. Denk daarbij aan:  
proberen meer parkeerplaatsen te creëren, meer variatie 
van winkels als er weer leegstand dreigt te komen. En 
zeker heel belangrijk de fietsen c.q. snorfietsen niet meer 
door het overdekte gedeelte van het winkelcentrum te 
laten rijden, maar aan de hand zodat de oudere klanten 
met rollater rustig kunnen lopen. Ik hoop mijn steentje te 
kunnen bijdragen als lid van het Wijkplatform Elderveld. 

Op zondag 1 september is het Wijkfeest Elderveld Open. 
In eerdere edities van de wijkkrant is er reeds al  
aangekondigd dat u kunt aanmelden voor een kraam.  
Er zijn ruim al 35 aanmeldingen binnen - op moment  
van schrijven - voor een kraam tijdens de braderie van  
dit Wijkfeest. 

U kunt nog steeds aanmelden voor een kraam tijdens  
deze braderie. De braderie is van 11:00 tot 17:00 uur.  
De braderie is rondom het Winkelcentrum en  
voetpad bij Elderhofseweg. 

Aanmelden doet u op: www.elderveldopen.nl

U I T  ‘ T  W I J K P L A T F O R M
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FEESTELIJKE OPENING 
WATERSPEELTUIN

VOORSTELLEN WPF-LID: 
STEFAN BODDENBERG

Sinds 2017 zijn we met een aantal bewoners in  
samenwerking met de Gemeente Arnhem, Pactum en 
Rijnstad bezig geweest met de herinrichting van de  
Waterspeeltuin. 

Op zaterdag 18 mei 2019 is de waterspeeltuin Elderveld 
feestelijk geopend. Wijkwethouder Ronald Paping heeft 
de speeltuin officieel geopend. Vanuit de werkgroep  
hebben we gezorgd voor koffie, thee, limonade en een 
koekje. Vitanos stond er met een kraam waar kinderen 
een gezonde snack konden maken. De kajuit van het 
“schip” is opgefleurd met graffity, gemaakt door ca 50 
aanwezige kinderen obv een echte Graffity Artist.  

Verder draaide Dj Firmin de hele middag muziek. De Lidl 
had voor iedereen fruit gesponsord en het was geweldig 
weer. We kunnen terugkijken op een hele geslaagde dag 
en hopen natuurlijk dat de kinderen hier nog vele mooie 
speeluren beleven. Op www.elderveld.nl vindt u nog 
meer foto’s.

Graag stellen wij de leden van het Wijkplatform  
Elderveld aan u voor. Stefan Boddenberg is WPF-lid en  
lid van werkgroep Verkeer & Veiligheid. 

Stefan aan het woord:

Sinds enige tijd ben ik lid van het Wijkplatform Elderveld. 
Ik zal me kort aan jullie voorstellen.  
Ik ben Stefan Boddenberg, 30 jaar, getrouwd met Thessa 
en geboren en getogen in Enschede. Mijn vrouw en ik 
verhuisden begin 2014 naar Arnhem. Na 2 jaar in  
Malburgen te hebben gewoond, hebben wij nu al ruim 
3 jaar een heerlijke plek in Elderveld, samen met onze 
zoontjes Maurik (3 jr.) en Domien (0 jr.). We voelen ons 
helemaal thuis in deze wijk en willen hier niet meer weg.

In mijn dagelijks leven werk ik met veel plezier en  
voldoening binnen mijn eigen uitvaartonderneming;  
Stefan Boddenberg Uitvaartbegeleiding. Daarnaast  
wandel en squash ik graag, ben ik graag buiten met de 
kinderen en zing ik met veel enthousiasme in een koor.

Om de wijk nog beter te leren kennen heb ik me  
verkiesbaar gesteld als lid voor het Wijkplatform.  
Inmiddels mag ik een tijdje meedraaien en heb ik het  
binnen het platform erg naar mijn zin. 

Samen met alle andere leden en met jullie als  
wijkbewoners, wil ik me graag inzetten voor een mooi, 
schoon, vriendelijk en veilig Elderveld! 

U I T  ‘ T  W I J K P L A T F O R M
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Arnhem is een groene stad. Daarom gaat de gemeente zorgvuldig om met 
bomen. Van jong boompje tot statige oud kastanje, iedere boom leeft en 
heeft een begin en helaas ook een einde.

Vanaf de aanplant verzorgt en  
beschermt de gemeente Arnhem 
de bomen. Zo krijgen we een  
gezond en divers bomenbestand  
en dat is goed voor de mens en de 
natuur in de stad. We zien graag  
dat onze bomen heel oud worden 
en dat vergt goed onderhoud.  
Eén gezonde volgroeide boom  
levert een grotere bijdrage aan 
mens en natuur dan een kleine.

Behoud en verzorging van bomen 
In Arnhem staan 40.000 straat-
bomen. Iedere jaar wordt een derde 
van alle straatbomen gesnoeid. 
Hierbij worden dode en slechte  
takken verwijderd.  
Een deel van de straatbomen  
worden elk najaar beoordeeld op 
veiligheid. Uit de veiligheidscontrole 
blijkt of de boom gezond en veilig is 
of verzorging nodig heeft. Sommige 
bomen zijn helaas zo ziek of  
verzwakt en onveilig dat het nodig 
is deze binnen een jaar te kappen. 
Als er acuut gevaar is, wordt de 
boom direct gekapt (noodkap). 
Ook zijn er bomen die in  
aanmerking komen voor een  
tweede onderzoek. Een externe 
deskundige bekijkt dan of een 
boom ziek is en te redden is.  
Wanneer blijkt dat de boom binnen 
een jaar een gevaar vormt voor de 
omgeving wordt deze gekapt. 

Bomen met een oranje ring 
In het najaar/winter komen de  
te kappen bomen op de bomen-
beheerlijst van de gemeente.  
In Elderveld zijn de veroordeelde 
bomen gemarkeerd met een oranje 
ring (zie foto).

Het kappen zelf gebeurt in het  
winterseizoen. In deze maanden 
brengt het kappen het minste  
schade toe aan flora en fauna.  
De bomen zijn dan vaak kaal en de 
kans dat er vogels in broeden is het 
kleinst. Voor de kap wordt de boom 
gecheckt op flora en fauna. 

De gemeente gaat uit van het 
behoud van de bomen. Van alle 
40.000 straatbomen wordt minder 
dan één procent in per jaar gekapt 
en herplant. De kap van bomen is 
noodzakelijk omdat de bomen ziek 
zijn en gevaar opleveren.  
Met uitzondering van enkele bomen 
die ernstige overlast bij woningen 
veroorzaken. Klachten zoals  
lichtinval, blad, wortels is geen  
reden voor kap. 

Bomen met een blauwe stip 
In Elderveld betekent een blauwe 
stip op een boom dat het een  
zogenoemde “toekomstboom” is 
(zie foto). Die moet blijven staan. 
Bomen met een blauwe stip  
worden alleen gesnoeid. 

Vervanging door nieuwe bomen 
Aan de eind van het jaar worden er 
nieuwe bomen geplant.  
De gemeente zorgt er voor dat de 
jonge boom de kans krijgt om tot 
een gezond volwassen exemplaar 
uit te groeien. Soms is planten op 
plaats van de gekapte boom niet 
mogelijk. Dan wordt er naar een 
geschikte plek in de buurt gezocht. 

(Kap)vergunning 
In Arnhem zijn veel bomen, ook op 
particuliere grond, planologisch be-
schermd via het bestemmingsplan, 
de waardevolle bomenlijst of via de 
Wet natuurbescherming (Boswet). 

Voor een aantal bomen van de 
boombeheerlijst is een (kap)vergun-
ning nodig. De vergunningaanvraag 
kunt u via www.overheid.nl inzien.

Waardevolle bomen in Elderveld 
De gemeente heeft een  
inventarisatie gemaakt van alle 
waardevolle bomen in de stad. 
Volgens de waardevolle bomenlijst 
staan er in Elderveld vijf van deze 
bomen. Twee daarvan zijn de  
reuzensequoia ofwel mammoet-
boom (plantjaar 1965) en de  
Chinese mammoetboom, ook wel 
watercipres genoemd (plantjaar 
1970). Beide iconische bomen zijn 
(ernstig) bedreigd. Ze staan in  
respectievelijk een voortuin aan de 
Aerdenhouthof (zie foto) en een 
achtertuin aan de Hilversumweg. 

Vragen, opmerkingen? 
De gemeente probeert de bewoners 
van te voren zo goed mogelijk in 
te lichten over de kap. Elke boom 
is uniek en iedere situatie is anders. 
Er wordt altijd een markering op de 
boom (oranje ring en/of affiche) 
gezet zodat men weet dat de boom 
weg gaat. In een aantal situaties is 
er een schouw gemaakt met om-
wonenden. Wilt u een extra toelich-
ting of heeft u vragen? Maak dan 
een melding op www.arnhem.nl/
Formulieren/Melding_openbare_
ruimte/Melding_openbare_ruimte 
De gemeente neemt dan binnen vijf 
werkdagen contact met u op.

B O O M B E H E E R  G E M E E N T E  A R N H E M
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IJSHEILIGENMARKT
STEENEN CAMER SUCCES

ZONDAG 23 JUNI ROMEINSE MIDDAG

KRAAM HUREN OOGSTMARKT
25 AUGUSTUS

ROMEINSE TUIN IN 2019

Mede dankzij het mooie weer was op 11 mei de  
plantjesmarkt rond het boerderijcomplex De Steenen  
Camer weer een groot succes. De ijsheiligendagen zijn  
11-12-13-14-15 mei, en kent u ze ook, respectievelijk  
St. Mamertus, St. Pankratius, St. Servatius, St. Bonifatius  
en Sofia. Voor de moestuinders was dit de start van het 
moestuinseizoen en voor de buurtbewoners de ideale 
gelegenheid om plantjes voor de achtertuin of het balkon 
te kopen. Het was wederom een gezellig drukke markt.

Komt u deze 2000 jaar oude geschiedenis beleven?  
De Rijn was aan het begin van onze jaartelling meer dan 
400 jaar de grens (Limes) van het grote Romeinse rijk. 
Leuke Romeinse activiteiten rond de Romeinse tuin en 
rondleidingen in de tuin maar ook naar het gevisualiseerde 
Castellum in Meinerswijk. Er zijn informatiekramen met 
veel info over de Bataven en de Romeinen die hier 2000 
jaar geleden in deze streek woonden. Alle vrijwilligers  
flaneren in Bataafse Romeinse kledij. Ook kunt u hier 
proeven van Romeinse kip-groentesoep met Romeins 
brood en diverse Romeinse hapjes. Verkoop van Romeinse 
kruidenplantjes en oogstproducten uit de tuin zelf. Er is 
ook een klein Romeins kampement aanwezig, hier ziet u 
hoe de gewone Romeinse soldaten waren gehuisvest, in 
kleine eenvoudige tenten, gemaakt van 42 geitenhuiden. 
De AWN afdeling 17 is aanwezig met een scherven/pit-
tentafel, Romeinse spelletjes, kleurplaten voor kinderen 
en de mogelijkheid om je archeologische kennis te testen. 
Als het organisatorisch lukt is er ca. 13.00 uur een  
theatervoorstelling van een Romeinse bruiloft. Ca 14.00 
uur is de officiële opening van de Romeinse bijenstal in 
de Boomgaard. En verder speciaal voor zowel jongens als 
meisjes) zijn er Romeinse spellen (deltaspel, molenspel 
etc.), kan men op de foto met echte Romeinse soldaten. 
Ook kunnen ze voor de Romeinse tent een selfie maken 
in Romeinse kleding (evt. met helm, schild en zwaard) en 
mogen ze met wat hulp een fibula (metalen Romeinse 
speld) maken. De toegang is geheel gratis.

Afgelopen voorjaar hebben we in de Romeinse tuin veel 
werk verzet. De wilgenhaag is vervangen, de mooie 
Buxushaag heeft de aanval van de buxusmot niet  
overleefd en is vervangen door ‘n ligusterhaag. Er staat 
nog winterprei te bloeien en verder zijn de velden weer 
beplant of ingezaaid. De korenvelden zijn helaas dit keer 
een fiasco geworden. Jammer. 
Wilt u meedoen met dit bijzondere tuinproject met een 
geschiedenis, u bent welkom om één keer of vaker dan 
één keer te komen tuinieren. Op woensdagmiddag van 
13.30 tot 15.30 uur en/of zaterdagochtend van 10.00  
tot 12.00 uur. Geef je dan vrijblijvend op per email bij 
voorzitter@btv-elderveld.nl en schrijf waarmee je wilt  
helpen; tuinieren, Romein/Bataaf spelen of…...

Dit jaar organiseert BTV-Elderveld wederom een oogst-
markt in park de Steenen Camer. Een gezellige markt met 
tal van activiteiten, muziek, hapjes en drankjes, leuke  
kramen, in het teken van oogst, biologisch en  
multicultureel. Bij de Romeinse tuin is er een Romeinse 
markt. Ook voor de jeugd is er van alles te beleven.  
Er zijn nog enkele plaatsen vrij voor kraamhouders.

De Oogstmarkt is op zondag 25 augustus van 12.00 tot 
17.00 uur. U kunt een kraam huren van 3 meter met luifel, 
deze kost € 22,50 (inclusief koffie/thee) en voor leden van 
de BTV Elderveld € 20,-. U kunt eventueel ook een halve 
kraam huren. Lijkt het u iets om een kraam te huren of 
weet u iemand die graag op deze markt zou willen staan? 
Aanmelden kan tot uiterlijk 16 augustus. Wees er snel bij 
want VOL=VOL. Voor meer informatie bel of stuur een 
whatsapp bericht: Ludo Berendsen (06-50624111) of  
Willy Knelissen (06-54715126) of mail naar  
markt@btv-elderveld.nl. U kunt zich ook aanmelden via 
onze website www.btv-elderveld.nl.

B E R I C H T E N  V A N  D E  B T V
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PLEYADE IS OP ZOEK NAAR 
ENTHOUSIASTE, BETROKKEN, 

GEPASSIONEERDE VRIJWILLIGERS.

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

Voor de locatie Eldenstaete zoeken wij vrijwilligers die 
gezellig samen met een cliënt naar buiten willen om te 
wandelen of fietsen en nadien een kopje koffie te drinken.

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

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

V R I J W I L L I G E R S  G E Z O C H T !
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Tropische muggen rukken op. De gelekoortsmug werd 
begin mei gesignaleerd in Huissen. Het beestje kan 
ernstige ziekten overbrengen op mensen. Huissenaren 
kregen onlangs een brief in de bus van de Nederlandse 
Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), waarin melding 
werd gemaakt van de vondst van de gelekoortsmug. 

Entomoloog Bart Knols (Radboud Universiteit) maakt zich 
zorgen. ,,Dat beest wil je niet in je land hebben. Ik snap 
dat de NVWA meteen aan de slag gaat”. Knols geeft aan 
dat de populatie van de gelekoortsmug toeneemt en dat 
mensen hun aanpassingsvermogen onderschatten.  
Hij somt meteen een lange rits aan tropische ziekten op 
die de gelekoortsmug bij zich draagt, waarvan  
gele koorts, knokkelkoorts, Japanse encefalitis en  
chikungunya de bekendste zijn. De gelekoortsmug werd 
eerder in 2010, 2016, 2017 en 2018 aangetroffen. 
De afgelopen tien jaar waren er in totaal 89 uitbraken  
van tropische muggen. Bijna de helft (43) daarvan vond 
plaats in de laatste drie jaar. Niet voor niets trok een groep 

internationale wetenschappers 
in maart aan de bel, vanwege  
de vliegende opmars. Knols: ,,De stijging komt doordat 
het beter gemonitord wordt, maar ook door meer handel 
in banden en door klimaatverandering. Dit jaar verwacht 
ik een recordaantal tropische muggen in Nederland.  
We onderschatten hun aanpassingsvermogen.” De NVWA 
voegt daaraan toe dat in het ons omringende buitenland 
de populatie toeneemt, waardoor deze ook in Nederland 
groeit. Niet iedere mug is geïnfecteerd en dus gevaarlijk. 
Een mug is alleen geïnfecteerd als hij een persoon heeft 
gebeten die de ziekte heeft of als een vrouwtjesmug de 
ziekte doorgeeft aan haar nageslacht. ,,Omdat deze  
ziekten in Nederland niet heersen, is de kans klein dat een 
mug hier wordt geïnfecteerd. Maar er is een kans en  
dat is link genoeg”, zegt Knols, die vermoedt dat de 
Huissense mug in een reizigerskoffer of een gebruikte 
autoband is meegekomen. De gelekoortsmug wordt in 
Nederland minder vaak aangetroffen dan de Aziatische 
tijgermug, die ongeveer even gevaarlijk is.

Bij een hartstilstand is er in de eerste 6 minuten een  
AED van levensbelang. Een ambulance kan lang niet  
altijd binnen die tijd aanwezig zijn. Daarom is een AED in 
onze eigen buurt nodig.

AED-Project 
Het doel is een AED op een centraal punt in onze buurt. 
De subsidie-voorwaarde is dat het apparaat bereikbaar is 
voor bewoners in een straal van 250 meter. Dit houdt in 
dat de AED in het midden van de Barendrechtstraat  
geplaatst wordt.

In een kring van straten 
is een envelop met  
achtergrondinformatie 
over het project bij alle 
bewoners in de betref-
fende straten in de  
brievenbus bezorgd.  
Ook bij de mensen  
die een sticker over  
ongeadresseerd  
drukwerk op de bus  
hebben. Gezien het 
belang van het project 
meenden we de bewo-
ners erover te berichten.

Het betrof de straten van de Alblasserdamstraat-Barend-
rechtstraat- Naaldwijkstraat, Wieldrechtpad, Warmond-
pad,Nieuwkoopstraat, Strijenpad, Kralingenpad, Kaaghof, 
Briellehof-Sassenheimstraat- Meerkerkstraat- Kinderdijk-
pad-Zwammerdampad - Zuidhovenplatsoen, Zuiderveld-
platsoen, Woubruggepad, Zalmplaatpad en Kinderdijkpad.

De bijdragen van deelnemende bewoners 
Om in aanmerking te komen voor de korting van  
BuurtAED.nl moeten we het bedrag binnen 30 dagen bij 
elkaar krijgen. Het ziet er naar uit dat dit gezien de  
recente stand van zaken dat dit lukt. Mede ook door de 
aanvullende subsidie van het Wijkplatform Elderveld.

Het kan alsnog uw bijdrage te storten! Uw bijdrage is  
welkom op:  IBAN NL81 ABNA 0614 590 132   

tnv. Wijkvereniging Elderveld  
ovv: Aanschaf Buurt-AED, en uw adres.

Instructielessen 
Een AED is redelijk eenvoudig te bedienen. Maar als de 
nood aan de man is, is er weinig tijd om de handleiding te 
lezen. Een korte training is daarom sterk aanbevolen. De 
wijkvereniging verzorgt ook dit jaar weer instructielessen 
en lesmateriaal voor direct betrokkenen en belangstel-
lenden. In onze buurt hebben reeds zo’n 15 personen een 
dergelijke korte training doorlopen. Je kunt je hiervoor 
aanmelden bij de wijkvereniging:  
Email: Wijkver.Elderveld@hetnet.nl 
Adres: Kantoor Wijkvereniging Elderveld 
   Leimuidenplaats 22a, 6843 HG Arnhem 
   026 - 381 0798

Meer informatie en contact: 
Facebook: BuurtAED Elderveld Zuidoost 
www.facebook.com/groups/BuurtAEDElderveldZO/ 
E-mail: AEDikdoemee@gmail.com  
En persoonlijk bij:  André Bink  Alblasserdamstraat 3 

Bram Steen Alblasserdamstraat 6 
Jan Bakker Alblasserdamstraat 16 
Frans Kleijn Warmondpad 10

ONTLEEND AAN DE GELDERLANDER VAN 7 MEI 2019

TROPISCHE GELEKOORTSMUG GESPOT IN HUISSEN

BUURT-AED ELDERVELD ZUID-OOST BINNEN HANDBEREIK!
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Wiggers Mediation
Scheidingsmediator

Gratis spreekuur
dinsdag van 15:00 tot 16:00
in Wijkcentrum Elderveld
(tot 9 juli 2019).

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:
KIPFILET MET PITTIGE SAUS +
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 juli tot 1 september 2019

Max. 2x per bon; niet geldig op zon- en feestdagen

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

Alarmnummer Ambulance/Brandweer/Politie 112

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

Gemeentelijke diensten

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

(op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur; buiten kantoortijden 

wordt u alleen bij spoed doorverbonden met de meldkamer)

-  Meldingen openbare verlichting 

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

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

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

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

Gezondheidszorg: Dokterspost Arnhem 0900-1598

Karin Veldkamp: Coördinator Buurtbemiddeling 026-3519941

 Coördinator Buurtbemiddeling 06-29427944

 A. ma-do www.buurtbemiddelingarnhem.nl 

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

woensdag 19 en 26 juni van 18.15 tot 19.15 òf 19.30 tot 
20.30 uur in het wijkcentrum Elderveld, Breezandpad 15.

-  Conditiegym:  
donderdag 20 en 27 juni van 8.45 tot 9.45 uur in de 
sporthal Elderveld, Breezandpad 13.

-  Doortocht Nijmeegse Vierdaagse:  
dinsdag 16 juli van 7.00 tot 11.30 uur Delftweg en  
Elderhofseweg nabij het viaduct.

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 (m.u.v. 18 juni t/m 20 augustus) vanaf 
19.30 uur in het wijkcentrum Elderveld, Breezandpad 
15, Arnhem: Sjoelen. De competitie start om 20.00 uur. 
Georganiseerd door Sjoelvereniging Arnhem.  
Vanaf 27 augustus bent u weer van harte welkom!

1 5  J U N I  -  2 4  A U G U S T U S  2 0 1 9

WIJKAGENDA

Bingo in de Gaanderij, Driemondplein 1. 
Vrijdag 28 juni, 12 en 26 juli en 9 en 23 augustus. In de 
Gaanderij wordt om de 14 dagen bingo georganiseerd. 
Met vaak leuke prijzen, kosten zijn € 2,50 per plankje. 
Bingo begint 14.00 uur. De zaal gaat open om 13.30 uur 
open. Iedereen is van harte welkom. De Gaanderij,  
Driemondplein 1, 6843 AP Arnhem. Tel. 026-3810265.

Rommelmarkt in de Gaanderij  
In de Gaanderij wordt zaterdag 29 en zondag 30 juni 
rommelmarkt gehouden. Tijdens de rommelmarkt kan  
er volop gesnuffeld worden tussen de kramen van  
tweedehands spullen. Iedereen is van harte welkom, de 
deuren van de gaanderij staan open van 10.00 tot 16.30 
uur. De entree is gratis. Bent u niet zo een koopjesjager? 
Onze deuren staan natuurlijk ook open om een drankje 
te nuttigen of een praatje te maken. Hebt u gebruikte 
spullen die u graag zou willen verkopen kan dat natuurlijk 
ook. Er zijn op beide dagen nog tafels te huur. Per tafel 
betaalt u 7 euro per dag. En de opbrengst van de verhuur 
gaat namens SWOA naar een goed doel. U kunt zich  
opgeven bij de receptie van de Gaanderij,  
Driemondplein 1, Arnhem. Tel.026-3810265.

SWOA - ACTIVITEITEN

Wij gaan weer zingen, Nederlanders met de bewoners van 
Het AZC Elderhoeve. Het blijkt dat het voor het leren van 
de taal heel goed is om Nederlandse liederen te zingen. 
De laatst twee keer werden we begeleid door vier bamboe 
fluiters. Misschien dat we ook muziek te horen krijgen van 
bewoners. We hebben uw hulp weer hard nodig om de 
bewoners te ondersteunen. Op 16 juni gaan we zingen om 
13.30 uur in Elderhoeve, Elderhofseweg 51 te Arnhem.

Henk de Hoop

ZINGEN AZC ELDERHOEVE 16 juni a.s.

(Gedeeltelijk overgenomen van De Gelderlander van 18 mei jl.)

ARNHEM - Het Gelders Genootschap bewaakt al hon-
derd jaar de schoonheid van stad en platteland in onze 
provincie. Maar wat is mooi en wat is lelijk? Een reis 
door hoofdstad Arnhem aan de hand van voorbeelden.

Bloemkoolwijk 
We besluiten onze rondrit in Elderveld, een typische 
‘bloemkoolwijk’ uit de jaren ‘70 van de twintigste eeuw. 
Over zulke wijken wordt tegenwoordig vaak laatdunkend 
gesproken. Boros is er echter bijzonder positief over.  
,,Dit is een wijk die gebouwd is naar de menselijke schaal. 
Ieder huis heeft een tuin en de wegen hebben allemaal 
bochten. Daardoor rijden de auto’s langzaam en kunnen 
kinderen veilig op straat spelen. Bovendien hebben dit 
soort wijken veel groen. Vaak bevindt zich dat aan de 
achterkant van de huizen, waardoor je het minder goed 
ziet. Dit zijn heel prettige wijken om te wonen, vooral 
voor gezinnen.’’

Elderveld, een  
typische bloemkool-
wijk uit de jaren ‘70 
van de twintigste 
eeuw. Janos Boros: 
‘Een prettige wijk  
om in te wonen.’  
© Rolf Hensel 

GELDERS GENOOTSCHAP BEWAAKT 
AL 100 JAAR DE SCHOONHEID VAN 
STAD EN PLATTELAND




