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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 F. Lokollo

MEVROUW F.  LOKOLLO

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

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

-  Bloemschikken - Workshop kerststuk  
- woensdag 18 december

-  Computergebruik voor beginners 
-  dinsdagochtend/-middag  

of woensdagochtend/-middag
-  Eerste hulp aan kinderen  

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

- maandag- of donderdagavond
-  Engels - Basis (vervolg)  

- maandagavond
-  Hartreanimatie  

- maandag- of donderdagavond
-  Hartreanimatie (bijscholing)  

- maandag- of donderdagavond

U kunt nog instromen bij:
-  Active Body  

- woensdagavond
-  Conditiegym 

-  donderdagochtend
-  Digitale videobewerking met Pinnacle Studio  

- woensdagavond
-  Engels conversatie  

- maandagavond
-  Frans beginners  

- donderdagavond
-  Frans conversatie voor gevorderden  

- donderdagavond
-  Spaans voor beginners plus (A1 ERK)   

- zaterdag 11.00 - 13.30 uur
-  Yoga  

- maandag- of donderdagavond

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.

In verband met de kerstmarkt op 21 december a.s. is  
de sluitingsdatum voor het aanbieden van kopij voor  
het decembernummer van Elderveld Nieuws met één 
week vervroegd. 

De nieuwe DEADLINE is nu 22 NOVEMBER in plaats 
van 30 november. Houd u er s.v.p. rekening mee dat de 
redactie na 22 november aangeleverde kopij helaas niet 
meer in behandeling kan nemen. 

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

Van harteproficiat!

Editie Kopijsluiting Verschijningsdatum
Ed. 6 22 november c. 14 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?

DEADLINE INZENDEN KOPIJ VOOR DECEMBERNUMMER EEN WEEK VERVROEGD!
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Zoals een ieder ongetwijfeld weet, organiseert  
Wijkvereniging Elderveld vele activiteiten voor jong en 
oud, zoals Koningsdag, Sinterklaasmiddag, Paaseieren 
zoeken, verwelkoming wandelaars 4-daagse, Wijkkrant, 
kerstboomverbranding en cursussen. 

Dergelijke activiteiten kunnen alleen doorgang vinden als 
er - naast de beschikbaarheid van financiële middelen - 
voldoende vrijwilligers zijn. De beperkte inzetbaarheid  
van vrijwilligers maakt het ook moeilijk nieuwe activiteiten 
te ontwikkelen. 
Onze cursuscoördinator zou erg geholpen zijn met een 
vrijwilliger, die haar kan assisteren bij haar werkzaamheden.

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

Telefoon wijkvereniging: 026-3810798 of 06-26409419

Het was prachtig burenweer, zaterdag 21 september 
2019 op alweer de derde jaarlijkse burendag van de 
Postmeesterwei. Terwijl de vliegtuigen ter herdenking 
van 75 jaar Market Garden laag overvlogen, genoten 
zo’n dertig buurtbewoners met hun kinderen van de 
meegebrachte hapjes en drankjes. 

De kinderen konden heerlijk spelen in de afgesloten  
straat en genieten van het grote ‘aap’ springkussen en 
suikerspinnen. Er was een natuurtafel met bijzondere  
insecten. In groepjes namen we allemaal deel aan het 
‘spel der chaos’ waarbij je aan de hand van foto’s van  
onze huizen en tuinen op zoek moest gaan naar de  
juiste namen van bewoners. De winnaars mochten een 
insectenhotel onthullen dat door een straatgenoot was 
gemaakt (zie elders in deze wijkkrant). We willen daar 
graag veel nieuwe natuurburen in ontvangen. 

Bij de burendag letten we speciaal op het beperken van 
schadelijk afval: we hebben herbruikbare stoffen slingers, 
gebruiken ‘glazen’ van afbreekbaar plastic, kartonnen  
bekertjes en bordjes en geen wegwerpbestek.  
Maar bovenal: we hebben elkaar weer beter leren kennen 
en weten elkaar te vinden wanneer dat nodig is.  
Fijn, zo’n buurt! En dank aan het Wijkplatform voor de 
geboden ondersteuning! Bewoners Postmeesterwei

BURENDAG  
POSTMEESTERWEI:  
DE NATUUR ALS BUUR

VRIJWILLIGERS GEZOCHT VOOR 

ORGANISEREN FESTIVITEITEN

AUTEUR GEZOCHT VOOR

ELDERVELD NIEUWS

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

Vanwege het vertrek van Frans zijn wij op zoek naar een 
creatieve vrijwilliger die plezier beleeft in het schrijven  
van stukjes voor de wijkkrant. Wie woont er in Elderveld 
en heeft zin om de enthousiaste redactie te komen  
versterken? Elderveld Nieuws komt zes keer per jaar uit 
met een oplage van telkens 4500. 

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

Nieuws
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Het is toch van de gekke wat er om ons 
heen gebeurt. Neem nou de troep die sinds 
de invoering van het afvalpasje rond om  
de afvalcontainers ligt. Trouwens, het  
gebeurde voor die tijd ook al. Ik ben nog 
van de generatie die geleerd heeft: snoepje 
eten, papiertje in je jaszak doen en thuis  
in de afvalemmer gooien. Maar wie ben ik, 
ja een oude zeurkous, denk ik.

Iets anders: 3 september een bericht in de 
krant over ouders die verkeersregelaars bij 
scholen beschimpen en soms zelfs ergere 

dingen doen. Ik ben niet kerks opgevoed, maar heb wel 
geleerd om met respect en tolerantie met mijn medemens 
om te gaan. Waarom doen deze mensen dit. Zij zouden 
toch een voorbeeld voor hun kinderen moeten zijn. Ook 
dat gezeur over de zomer vakantie. Deze is te lang! Ouders 
hebben moeite om hun kinderen op te vangen.  
Nou ja, zeg! Waarom zet je kinderen in deze wereld: om  
de grootouders als oppas in te zetten of de crèche?  
Ik snap hier helemaal niks van. Ik ben van 1947, mijn ouders 
werkten allebei, nooit heb ik iets gemerkt van stress bij hen, 
ook niet in de grote schoolvakanties.  
Nou ja, ik ben ook een zondagskind, dat scheelt.  
Ik wens alle ouders die zo gestrest zijn heel veel sterkte. 
Heb uw naaste lief als u zelve.

Lieve groeten, Puk van de Petteflet  

Uw en onze Heemtuin ondergaat in 
de toekomst een metamorfose.  
Nou ja voor een deel dan. Allereerst 
hebben wij van de gemeente Arnhem 
20.000 liter levend water gekregen 
om de vijver op te pimpen.  
Was echt wel nodig na deze droge 
periode. Het regenwater zet tot nu 
toe geen zoden aan de dijk. Af en toe 
een regendansje doen helpt ook niet 
echt. De weersvoorspellingen zijn 
wel beter, maar de hoeveelheid  
hemelwater is nog afwachten  
geblazen. Het opvangen van water van de Driemond flat 
is geen optie, want via de regenpijp komt ook water van 
de balkons mee. 

Onze bijen hebben hun best gedaan het afgelopen  
seizoen en er is veel pure biologische honing geoogst. 
Mocht u deze honing willen kopen dat kan bij Joop,  
hij is onze imker en tevens vrijwilliger in onze tuin.  
Telefoonnummer is 026-3818398.  
De honing is puur, zo ook de prijs ervoor. 

De wilgen zijn geknot, van de takken gaan wij proberen 
vlechtwerk te maken. 

Groeten van de heemtuingroep

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

Denk je na de eikenprocessierups van de eikenellende  
af te zijn, maar nee hoor. Nog iets van eiken waar je voor 
op moet passen: giftige groene eikels. Niet gevaarlijk 
voor jou, maar wel voor je trouwe viervoeter. 

Groene eikels zijn nog onrijpe eikels. Deze vallen nu  
veel van de boom door de droogte en warmte van de 
afgelopen maanden. Voor dieren zoals schapen, geiten, 
paarden, koeien en honden zijn groene eikels giftig.  
Let dus op als je hond met z’n natte snuit een berg eikels 
induikt of onder een eikenboom de grond afzoekt.  
Schapen en geiten eten graag eikels; paarden en koeien 
eten de eikels en het blad vooral als er weinig gras is,  
bijvoorbeeld door de droogte.

Groene eikels 
In groene eikels zit veel tannine. Dit kan zorgen voor 
schade aan darmen, nieren en bloedvaten. Ook de  
groene bladeren van de eikenboom bevat veel tannine. 
Dieren met een eikelvergiftiging worden sloom, eten 
slecht en kunnen o.a. buikpijn, bloederige diarree en  
donkere urine krijgen. Honden kunnen ook misselijk zijn 
en gaan braken. Neem snel contact op met de dierenarts 
als je denkt dat je dier eikels heeft gegeten. 

Op deze plekken extra opletten 
Nog beter dan genezen is voorkomen. Let dan ook op 
dat je je dier niet in weides laat waar veel eikels vallen, 
bijvoorbeeld langs de N224 of in het bos. Houd honden 
en vooral pups in de gaten dat ze de eikels niet opeten. 
Overigens: ook rijpe, bruine eikels bevatten tannine,  
maar minder dan de groene. Ook rijpe eikels zijn dus  
ongezond.

ONTLEEND AAN DE GELDERLANDER VAN 22 AUGUSTUS 2019

HONDENBAASJES:  
LET OP VOOR GIFTIGE GROENE EIKELS IN ARNHEM
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Wie wil weten welke initiatieven er in zijn of haar wijk 
spelen op het gebied van de energietransitie kan terecht 
op de website arnhemaan.nl. Daar is het verhaal van  
de Arnhemse wijken vanuit de thema’s energie en  
duurzaamheid in kaart gebracht. Aan bod komen  
typische kenmerken van de wijken, zoals bouwjaren, 
energielabels en beschrijving van de wijkbewoners. 

De vele duurzame initiatieven in de stad worden op de 
website getoond en er is een atlas met kaartmateriaal 
over de Arnhemse wijken. Deze zogenaamde ‘storymaps’ 
per wijk zijn gemaakt voor de inwoners van Arnhem.  
Ze geven inzicht in de mogelijkheden om energie te be-
sparen, energie op te wekken en je huis of wijk duurzaam 
te maken. De informatie over de wijken vind je op de 
website van ArnhemAAN onder de rubriek voorbeelden. 

Initiatieven in Elderveld 
Voor Elderveld vermeldt de atlas verschillende  
duurzaamheidsinitiatieven: 
•  Voorjaar 2019 opende het Waterschap Rivierenland 

een park met 7200 zonnepanelen. Het park ligt aan de 
Drielsedijk naast de rioolwaterzuivering. De 7200  
zonnepanelen moeten op jaarbasis ongeveer 
1.900.000 Kilowattuur gaan opbrengen (komt overeen 
met ongeveer 600 woningen op jaarbasis). De panelen 
zijn door IBC Solar in een oost-west opstelling  
geplaatst. Op deze manier wekt het zonnepark de  
hele dag energie op, die direct gebruikt wordt voor het 
zuiveren van afvalwater. Samen met de gemeente en 
woningbouwcorporaties onderzoekt het Waterschap 
of de warmte die vrijkomt gebruikt kan worden voor 
het verwarmen van woningen in de wijk.

•  Sportpark Drielsedijk verduurzaamt verder met extra 
ledverlichting en een flink aantal nieuwe zonnepanelen. 

•  Voor sporthal Elderveld zijn diverse maatregelen ge-
nomen voor een zo laag mogelijk energieverbruik. In 
2011/2012 is “beheer op afstand” gerealiseerd, waarbij 
installaties in het gebouw via een pc en software in 
gebruik worden gegeven. Medewerkers en gebruikers 
kunnen met een gebruikerspas toegang krijgen in de 
accommodatie. Hierdoor draaien de installaties alleen 
tijdens hun aanwezigheid. Dit leverde een behoorlijke 
energiebesparing op. In 2013 zijn er 235 zonnepanelen 
geplaatst, die 1/3 van het totale energiegebruik van het 
complex opleveren. Bij de entree hangt een scherm 
met de opbrengst van de zonnepanelen. 

Wijkgerichte energietransitie  
De gemeente Arnhem gaat deze storymaps gebruiken  
om met wijkbewoners in gesprek te gaan over het  
verduurzamen van de Arnhemse wijken. In 2021 moet er 
voor alle Arnhemse wijken een plan liggen op welke wijze 
de energievoorziening vorm moet gaan krijgen zonder 
gebruik van aardgas.

K O R F B A L V E R E N I G I N G 

E K C A  1 1 0  J A A R !

Zaterdag 9 november viert korfbalvereniging E.K.C.A. 
-CIBOD haar 110-jarig bestaan. Dit heuglijke feit wordt 
gevierd met een programma voor leden, oud-leden 
en belangstellenden. Op deze jubileum dag worden er 
meerdere activiteiten georganiseerd in het clubhuis  
EKCAsino en sporthal Elderveld. Ook de wijkbewoners 
zijn van harte welkom. Zie de flyer met de uitnodiging en 
het programma hiernaast. Geïnteresseerden in een proef-
training korfbal kunnen zich aanmelden via info@ekca.nl

HOE ENERGIEZUINIG IS JOUW WIJK?
ENERGIEVERHALEN UIT DE ARNHEMSE WIJKEN
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Het busvervoer in Gelderland wordt minder  
aantrekkelijk voor reizigers. Door toenemend verkeer, 
werkzaamheden en de aanleg van drempels wordt de 
reistijd van trajecten steeds langer. Daarmee worden 
reizigers de auto ingejaagd. 
Daarvoor vreest de regionale reizigersorganisatie  
ROCOV in een brandbrief die aan alle Gelderse  
gemeenten is gestuurd. ‘Op steeds meer lijnen zien 
vervoerbedrijven zich genoodzaakt de rijtijden te  
verlengen vanwege een slechtere doorstroming van  
de bussen’, schrijft ROCOV in een brandbrief aan de 
Gelderse gemeenten. Daarnaast verslechteren  
aansluitingen bij busstations en is op sommige lijnen  
de frequentie verlaagd.

Neerwaartse spiraal 
Hierdoor dreigt een neerwaartse spiraal: het busvervoer 
wordt onaantrekkelijker buiten de vrij liggende  
busbanen, waardoor reizigers afhaken en voor de auto 
kiezen. Hierdoor wordt de doorstroming nog slechter. 
De belangrijkste oorzaken zijn het toenemend auto-
verkeer, wegwerkzaamheden op busroutes en de  
aanleg van drempels en andere maatregelen die de 
snelheid afremmen. ,,Gemeenten versterken de positie 
van wandelaars en fietsers in het verkeer. Dat is prima. 
Maar dat gaat niet alleen ten koste van de auto, maar 
ook van het busvervoer’’, zegt ROCOV-voorzitter  

Johan Kruithof, die gemeenten oproept meer oog te 
hebben voor het busvervoer. Hij baseert zich op klach-
ten van reizigers en documenten van de busvervoer-
ders in de regio, Breng, Keolis en Arriva.

Vervoerders herkennen beeld 
,,Het autoverkeer neemt toe, waardoor het steeds 
drukker wordt op de weg. Onze bussen hebben daar 
ook last van’’, bevestigt een woordvoerster van Keolis 
die vooral op en rond de Veluwe rijdt. Deze problemen 
doen zich volgens haar in het hele gebied voor.  
Naast de jaarlijkse aanpassing van de dienstregeling in 
december, moet er daardoor ook tussentijds rijtijden 
aangepast worden, aldus Arriva (Rivierenland en  
Achterhoek). ,,We herkennen het beeld dat ROCOV in 
haar brief beschrijft van het busvervoer in Gelderland.’’

Landelijk gebied 
Bij Breng, dat in de regio Arnhem/Nijmegen het  
busvervoer organiseert, zijn twee medewerkers fulltime 
actief met overleg met wegbeheerders. ,,Daardoor 
kunnen we vroegtijdig overleggen en problemen  
voorkomen’’, zegt een woordvoerder, die wijst op  
het voordeel van de grote steden waar Breng actief is. 
,,Daar kun je vaak makkelijker een snelle omleidings-
route bedenken. In landelijke gebied loop je sneller 
vertraging op.’’

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

ONTLEEND AAN WWW.DESTENTOR.NL

REIZIGER BUS UIT DOOR TOENEMEND VERKEER
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Binnen IKC De Klimboom wordt gewerkt met ‘Vloeren’.  
Iedere Vloer heeft een eigen onderwijsruimte. Op elke Vloer 
is één standaard lokaal aanwezig. De rest van de Vloer is 
open en door meubilair voorzien van verschillende hoeken 
waarin verschillende onderwijsactiviteiten plaatsvinden. Elke 
vloer kent, zodra de school volgroeid is, 70 tot 90 leerlingen, 
begeleid door drie tot vijf leerkrachten, een onderwijsassis-
tent, academische studenten en pedagogisch medewerkers. 
Zij zijn samen verantwoordelijk voor de groep kinderen. Ie-
dere leerkracht is mentor van een groep kinderen en heeft 
daarnaast een eigen expertise, op rekenen, taal, lezen of 
wereldoriëntatie/kunst&cultuur. De leerkracht geeft instructie 
binnen dit vakgebied aan alle leerlingen van de Vloer  
(die dan zijn verdeeld in verschillende instructiegroepen).  
De leerkrachten zien dus alle leerlingen van de Vloer en  
dragen zo, vanuit hun eigen vakgebied, bij aan de  
ontwikkeling van ieder kind. De gedeelde verantwoordelijk-
heid van deze groep professionals maakt dat er meerdere 
ogen gericht zijn op ieder kind zodat zij alle kinderen nog 
beter kunnen volgen in hun ontwikkeling.

Op iedere Vloer is het rooster duidelijk voor alle kinderen. 
Gedurende een schooldag zijn er op een aantal momenten 
instructies van de leerkracht. Doordat de instructies van  
eenzelfde vak op alle Vloeren een aantal keer in de week op 
dezelfde tijd zijn ingeroosterd kunnen kinderen die op dit 
vakgebied meer aan kunnen een instructie volgen van een 
hoger leerjaar. Hierdoor krijgen kinderen de kans werkelijk op 
hun eigen tempo en niveau verder te leren. Kinderen werken 
met eigen planningen en verwerken de leerstof na de  
instructie zelfstandig. Zij kiezen daarbij hun eigen werkplek 
en bepalen zelf of zij alleen dan wel samen willen werken en 
zo ja met wie. Zelfstandig leren kunnen kinderen niet vanzelf, 
maar kunnen zij wel leren. Vanaf Vloer 1 en 2 (groep 1 t/m 4) 
zijn we hier al mee bezig. Dit wordt begeleid uitgebouwd 
richting Vloer 3 en 4 (groepen 5 t/m 8). In de middagen  
werken kinderen vooral binnen onze zelf ontwikkelde leerlijn 
kunst/cultuur/wereldoriëntatie aan projecten. Zij doen  
onderzoek, verdiepen zich in thema’s en verwerken dit  
middels een van de kunstdisciplines (2D/3D, fotografie, 
bouwkunde, dans, theater, muziek etc.) Ook zijn er natuurlijk 
dagen waarop gym wordt gegeven door onze vakleerkracht 
of leren we ‘buiten’. Op IKC De Klimboom gaan we geregeld 
de school uit op excursie omdat we geloven dat ook in de 
omgeving van de school veel te leren is voor kinderen. 
Wij zien dat kinderen door onze manier van werken heel  
betrokken zijn bij hun eigen leren en bij hun school.  
Zij storten zich op wat ze willen en moeten doen die dag en 
hebben zelf een goed beeld van wat er van hen wordt  
verwacht. Kinderen voelen zich meer eigenaar van hun eigen 
leerproces. De ouders van de vloer van groep 7 en 8 vertellen 
ons dat onze manier van zelfstandig werken ook een hele 
mooie voorbereiding is op de middelbare school. 

IKC De Klimboom werkt samen met een Voorschoolse  
Opvang en Buitenschoolse Opvang (SKAR), een Peuterspeelzaal 
(De Wildebras) en heeft een logopedist en een kinderfysio-
therapeut in dienst die ook in de wijk werken. Deze partners 
verhuizen met ons mee naar het nieuwe gebouw. We zien vol 
verwachting uit naar de verhuizing in de meivakantie.

IKC De Klimboom heeft een ambitieuze missie. De leerkrachten gaan ervan uit dat kinderen alles kunnen leren, wanneer de 
basis goed wordt aangeleerd. Hun uitgangspunt is dat na goede instructie van de leerkracht, kinderen letterlijk ruimte nodig 
hebben binnen een rijke leeromgeving, om zelf initiatieven te nemen en keuzes te maken. Binnen de creatieve leergemeen-
schap die IKC De Klimboom is, krijgen kinderen de ruimte en het vertrouwen op alle vlak te leren: aan de fundamentele vak-
ken (taal en rekenen), aan het leren over zichzelf (persoonsvorming). En over zichzelf, anderen en de wereld om zich heen 
(burgerschapsvorming). Het nieuwe gebouw is hier volledig op ingericht. Alle ruimte wordt benut voor het onderwijs: er zijn 
geen loze gangen, alleen plekken om te leren. 

In het vorige nummer van Elderveld Nieuws meldden  
wij dat basisschool IKC De Klimboom gaat verhuizen. 
Het nieuwe gebouw is april 2020 klaar en de  
daadwerkelijke verhuizing vindt plaats in de meivakantie 
van 2020. In deze bijdrage legt directeur Mette Spruit 
uit hoe de inrichting van het prachtige gebouw een  
vernieuwend pedagogisch concept mogelijk maakt. 

HET NIEUWE 
GEBOUW VAN 
IKC DE KLIMBOOM
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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 23 november 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 

ELLY SCHLIEF

Horizontaal 
3. kijkers; 6. zodoende; 9. putemmer; 11. akker; 12. frame; 14. uitheemse; 16. advies; 17. smeren; 19. beu; 20. trommelaar; 
23. zenuwschok; 25. bovennatuurlijk; 26. hoofdbescherming; 28. meisjesnaam; 29. kunstmatige uitgang;  
32. bevel aan een hond; 35. in tegenstelling tot (afk.); 37. bijwoord; 38. bloem; 39. paardenwedren;  
40. hoofdstad van Kroatië; 41, gevel; 42. middag; 43. etuitje; 44. holbeitel.

Verticaal 
1. stempel; 2. muziekterm; 4, gepieker; 5. meisjesnaam; 6. plaats in Duitsland; 7. schare; 8. vleesgerecht; 10. opstelraad; 
13. lofspraak; 15. wijfjeslam; 18. bijwoord; 21. meervoudige kamer (afk); 22. getal; 24. niveau; 26. vis; 27. melaatsheid;  
29. senior; 30. jungle; 31. kruidenlikeur; 33. gespierd; 34. landbouwopbrengst; 35. hetzelfde; 36. schop; 37. modegril;
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Max Odarty, de oprichter van MaxStudios, groeide op in 
New York en heeft in Los Angeles audities gedaan en  
samengewerkt met diverse celebrities. Max heeft meer 
dan dertig jaar danservaring zowel op het podium als 
backstage en in het maken van choreo’s voor zowel  
nationale als internationale acts. Verder heeft hij nog  
gedanst in verschillende commercials, videoclips en films.

De docenten van MaxStudios zijn professionals die graag 
hun ervaring en passie doorgeven tijdens de lessen. 
De dansschool heeft de lessen op de zaterdag uitgebreid. 
Zo kunnen peuters in de studio in Arnhem naast de  
bestaande Peuterdans les op de woensdag ook op de  
zaterdag dansen. Dans je liever in het weekend dan  
doordeweeks? Bekijk dan even het lesrooster voor  
alle zaterdaglessen op www.maxstudios.nl

MAXSTUDIOS OP YOUTUBE 
Bekijk ons Youtube channel, ‘MaxStudiosTV’, voor korte 
impressies van de dansstijlen, filmpjes van workshops  
van nationale- en internationale choreografen en ook  
de gastoptredens van de voorstellingen van de  
afgelopen jaren.

DANA ALEXA 
Op 5 oktober was niemand minder dan Dana Alexa uit  
LA bij MaxStudios om ons een van haar geweldige  
choreografieën te leren. Het was een hele geslaagde dag

WORKSHOP MIKEY DELLAVELLA 
En Dana is nog niet weg of er staat alweer een choreo-
graaf van wereldformaat voor ons klaar. Dit keer is het 
Mikey DellaVella uit New York. Mikey heeft lesgegeven in 
populaire studio’s in Los Angeles, zoals het Millennium 
Dance Complex en Movement Lifestyles & Playground. 
Verder heeft hij het voorrecht gehad om workshops te 
geven in Rusland, China, Canada, Mexico, Puerto Rico en 
overal in de VS. Mikey is ook een actief lid en co-choreo-
graaf voor het HHI Gouden Medaille winnende team: S 
Rank (zoals gezien in het World of Dance TV programma 
van NBC: seizoen 2). De workshop is ook toegankelijk 
voor dansers die niet bij MaxStudios dansen.

De workshop Mikey DellaVella vindt plaats op  
8 november 2019 van 19.30 – 21.00 uur. De workshop 
is ook toegankelijk voor dansers die niet bij MaxStudios 
dansen. Aanmelden via de website.  
Adres: Burgemeester Matsersingel 200, Arnhem.

WIL JE GEEN WORKSHOP MISSEN?  
Houd dan de website in de gaten, schrijf je in voor de 
nieuwsbrief en/of volg ons op Facebook en Twitter om 
op de hoogte te blijven van de komende workshops.

Intermezzo is een ensemble van circa 
vijftien strijkers en houtblazers. Onder de 
deskundige leiding van Remko van der 
Vegt repeteren we op veertien  
woensdagavonden van september tot mei 
in het mooie Rozet, centrum Arnhem.

We studeren licht klassieke muziek in. 
Van bekende componisten zoals Haydn, 
Schubert en Purcell maar ook minder  
bekende als Fucik en Erskine. We spelen op 
amateurniveau, maar met kwaliteit!  
Remko zet altijd de puntjes op de I.  
Aan het einde van het seizoen laten we 
onze beste muziek klinken op de trappen 
van Rozet.

Er is behoefte aan nieuwe muzikanten, met 
name strijkers en klarinetten. Maar ook  
andere instrumenten zijn welkom, mits 

passend in het ensemble. Wil je eens  
komen luisteren of, liever, meedoen, neem 
dan contact op met Letty Groenen  
lettygroenen@xs4all.nl.  
Ook voor informatie kun je bij haar terecht.

NIEUWS VAN MAXSTUDIOS

MaxStudios begon in januari 2009 met een 
kleine dansstudio in Arnhem en is in de 
laatste tien jaar uitgegroeid tot een grote en 
veelzijdige dansschool voor de regio Arnhem 
en Nijmegen. MaxStudios biedt behalve Hiphop 
en Breakdance nog talloze andere dansstijlen 
aan. Zo kun je er ook terecht voor Modern 
Jazz, Female Hiphop, Dancehall, Showdance, 
Kidsdance, Boys Only, Afrodance en meer! 

INTERMEZZO:  
EEN FIJN ENSEMBLE  
ZOEKT VERSTERKING!
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Sommige mensen worden  
geboren met een bepaalde 
passie en Hans is daar één van. 
Schilderen en tekenen vorm-
den altijd de rode draad in zijn 
zeer bewogen leven. Vanuit zijn 
bescheidenheid en ‘een gebrek 
aan zakeninstinct’, is hij nooit 
een hoogvlieger geweest in de 
toch wat moeizame en harde 
kunstwereld. Maar plaats zijn 
werk tussen dat van zijn voor-
beelden Rembrandt, Rubens en 
Da Vinci, dan doet hij daar niet 
voor onder. Het schilderij op de 
foto heeft jarenlang in het  
Airbornemuseum gehangen.  
En daarmee is de link gelegd 
naar de oorlog. Want Hans 
heeft als twaalfjarige de oorlog 
bewust meegemaakt en verwerkt nog altijd aanwezige  
herinneringen in schilderijen. Hij praat er gemakkelijk over 
terwijl hij het bewuste schilderij laat zien.

Indrukwekkende oorlog
Op 17 september 1944 stapte Hans over de drempel van de 
zondagsschool in Arnhem naar buiten en belandde in een 
waar pandemonium van oorlogsgeweld. De Spitfires vlogen 
zó laag over de stad dat hij de piloten kon zien zitten.  
“Ze schoten maar raak. Er was overal herrie en onrust. Op 
een gegeven moment klonk er een enorme knal en vlogen 
de brokstukken, steen en puin in het rond. Later bleek de 
Willemskazerne gebombardeerd te zijn. Ik was zo bang dat  
ik op mijn knieën kruipend naar huis ben gegaan. Thuis  
keken we vanuit ons bovenraam naar buiten en zagen we 
de parachutisten naar beneden komen. Mijn vader zei toen 
dat we moesten evacueren. Hij voorzag dat de bruglinie een 
brug te ver was. Hij tuigde twee van onze fietsen op met 
allerlei spullen en vulde een bolderkar torenhoog op.  
En daar gingen we: lopend, dwars door de vuurlinie op de 
Amsterdamseweg richting Ede. Als de luitenant die hij  
vroeger was geweest riep hij voortdurend in staccato  
wanneer we moesten liggen, stilstaan of doorlopen.  
Het was voor het leven indrukwekkend.”

Verwerken in schilderijen
Nog steeds kan hij de witte vlag zien die zijn vader aan een 
stok had geknoopt. Of de container met rode baretten die 
uit de lucht viel. Maar vooral de gezichten van de jonge  
Engelse jongens die overal langs hun vluchtroute doodlagen. 

“Die blijf ik zien: al die mooie, 
frisse jonge gezichten. Veel te 
vroeg uit het leven weggerukt. 
Ik heb ook een Duitser gezien 
die dood achter zijn mitrailleur 
stond alsof hij nog wilde schie-
ten.” De familie werd uiteinde-
lijk opgevangen door boeren 
in Ede en later een gezin in de 
stad. “En toen was het vooral 
overleven.  
En dan ben je dertien, veertien 
en dan moet je leven eigenlijk 
nog echt beginnen. Ik maakte 
tekeningen van de Slag om 
Arnhem en die ruilde ik voor 
eten. Dat zijn van die typische 
dingen die veel indruk maken.  
Ik ben al die dode jongens 
nooit vergeten. Ik besloot  

daarom om dit herdenkingsschilderij te maken. Hiervan zijn 
ook posters gemaakt en het Airbornemuseum heeft deze  
afbeelding zelfs op hun enveloppen gebruikt. Of dit recht 
doet aan oorlogsherinneringen, ik weet het niet.”

Waardig kunstenaar
Hans bleef schilderen en schildert nu nog steeds. Zijn huis is 
ingericht met de meest uiteenlopende schilderijen.  
Een wandelingetje door Elderveld levert bijvoorbeeld een 
prachtig herkenbaar landschap op. Maar ook mediamieke 
schilderijen die je met het hart moet voelen, sieren de  
muren. Of wat te denken van een groot, prachtig schilderij 
van religieuze oorsprong. Hans blikt tevreden om zich heen. 
“Ik vind het heerlijk om met gebruik van verschillende  
technieken en materialen -of een combinatie hiervan-  
interessante effecten te bereiken. Met penseel of zelfs met 
mijn vingers. Ik gebruik technieken die mensen nu niet vaak 
meer gebruiken, want alles moet modern zijn, maar ik vind 
de effecten van deze technieken die Rembrandt en Rubens 
ook gebruikten, gewoon veel meer het échte werk.”

Kleurenposter op A3-formaat
Van het schilderij op de foto heeft Hans Pieters een poster laten 
maken. Belangstellenden kunnen zolang de voorraad strekt een 
exemplaar afhalen bij de Wijkvereniging, Leimuidenplaats 22a 
(tel. 026-3810798; E-mail: wijkver.elderveld@hetnet.nl).  
De poster kost € 5,00 en het bedrag moet ter plekke contant 
worden afgerekend. Het kantoor is normaliter op werkdagen 
geopend van 09.00 - 12.00 uur en van 13.00 - 17.00 uur. 

Auteur: Kitty de Hesse

Een markante man. Vriendelijk, gastvrij en een aantrekkelijke mengelmoes van ouderwetse en  
tegelijkertijd moderne opvattingen. De 88-jarige Elderveldse Hans Pieters laat zich niet zo gemakkelijk omschrijven. 
Hij is kunstenaar, dat zonder meer. Al doen woorden als graficus, schilder, illustrator en vormgever hem ook recht. 
En hoe kan het ook anders: al op vierjarige leeftijd wist Hans al raad met een potlood en papier. En nog steeds weet 

hij vanuit zijn persoonlijke intensiteit met allerlei ouderwetse technieken de meest prachtige creaties te maken.  
Belangrijke thema’s hierbij zijn oorlog, landschappen, portretten, figuren en Bijbelse onderwerpen.

INTERVIEW MET KUNSTENAAR HANS PIETERS

VERBORGEN SCHAT TEN IN ELDERVELD:
KUNSTENAAR HANS PIETERS
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Woninginbraken komen overal voor, helaas ook in onze 
mooie wijk Elderveld. Alleen al in postcodegebied 6843 
waren er de laatste drie maanden - aldus verzekeraar  
Interpolis - negen inbraken en twee pogingen tot inbraak. 
Zondag 6 oktober jl. was het weer raak. De politie pakte in 
de vroege ochtend een inbreker op nabij de Blaricumhof. 
De dief was binnengekomen door te flipperen. 

Drie veelvoorkomende inbraakmethodes 
•  Flipperen. Dit is een van de meest snelle en stille  

inbraakmethodes. Door middel van een stuk plastic 
opent een inbreker van buitenaf de deur. Stil, snel en 
zonder schade. Flipperen is alleen mogelijk als de deur 
niet op slot is gedraaid. 

•  De babbeltruc. Inbrekers bellen aan met een smoes.  
Ze doen zich bijvoorbeeld voor als een meteropnemer 
of als reparateur. Gezond wantrouwen is op zijn plaats 
als er een onbekende aan je deur staat. Laat niet  
iedereen binnen en vraag altijd naar legitimatie.

•  Cilindertrekken ofwel de Bulgaarse methode.  
De cilinder is de kern van een slot, het deel waar je de 
sleutel insteekt. Bij cilindertrekken verwijderen inbrekers 
met speciaal gereedschap het cilinder van het slot.  
Zo kan een inbreker binnen dertig seconden bijna  
geruisloos de deur open krijgen en binnen staan.

De inbraakbarometer 
Verzekeraar Interpolis heeft een uniek programma ontwikkeld 
dat de dagelijkse kans op inbraken in een postcodegebied 
voorspelt. Deze InbraakBarometer analyseert iedere dag 
gegevens zoals inbraakfrequentie, seizoenspatronen, leef-
tijdsopbouw en gezinssamenstelling. De InbraakBarometer 
is voor iedereen gratis te raadplegen via onder meer  
www.slimthuis.app/tools/inbraak. Zo zie je in één  
oogopslag hoe groot de kans op een inbraak is in jouw 
buurt. Je tikt de viercijferige postcode in en de barometer 
schat op een schaal van één tot tien het risico op een  
inbraak voor de komende vijf dagen. Zo was op 13 oktober 
jl. het voorspelde risico op een inbraak in postcodegebied 
6843 hoog (d.w.z. het cijfer 8 op de schaal van 1 t/m 10). 

Hoe wordt het inbraakrisico voorspelt? 
De voorspelling van het inbraakrisico is gebaseerd op  
verschillende gegevens: 
•  Tijd sinds laatste inbraak. Hoe korter de tijd sinds de 

laatste inbraak, hoe groter de kans wordt op een nieuwe 
(poging tot) inbraak.

•  Dag en maand van het jaar. De feestdagen en vakanties 
zijn populaire periodes voor inbrekers. Daarnaast wordt er 
op vrijdag en zaterdag ongeveer 15% meer ingebroken.

•  Gemiddelde grootte huishoudens. In wijken waarin het 
gemiddelde huishouden uit een klein aantal personen 
bestaat, wordt meer ingebroken dan in wijken met grote 
huishoudens.

•  Leeftijdsverdeling van de wijk. Er komen meer inbraken 
voor in wijken met veel inwoners met kinderen tussen 
5 en 10 jaar, met volwassen tussen 30 en 35 jaar en met 
senioren tussen 85 en 90 jaar.

Wat kun je makkelijk zelf doen? 
•  Doe de deuren altijd op slot. Zowel de voor- als  

achterdeur. Ook als je thuis bent
•  Een betaalbare en goede oplossing voor je voordeur is 

een voordeur beveiliger. Flipperen kan dan niet meer. 
Het is klein, makkelijk te monteren en ontsiert niet.

In mei jl. heeft Cultuureducatie “HartenHave” een school-
project opgestart over Arnhemse ooggetuigen die de  
evacuatie in september 1944 tijdens de “Slag om Arnhem” 
nog hebben meegemaakt. Op donderdagmiddag  
12 september jl. hebben leerlingen uit de bovenbouw van 
negentien Arnhemse basisscholen de herinneringen  
van de ooggetuigen op aansprekende wijze voor het  
voetlicht gebracht. Burgemeester Ahmed Marcouch 
opende de bijeenkomst. Hij wees daarbij op het belang 
van deze voor Arnhemmers diep ingrijpende gebeurtenis. 
Daarbij benadrukte hij nog eens het belang van het  
behoud van vrede en veiligheid in onze samenleving. Op 
indringende wijze hebben de leerlingen hun indrukken in 
beeld gebracht. Op een groot scherm werden gedichten, 
schetsen en tekeningen getoond. Een aantal leerlingen las 
hun gedicht voor, wat diepe indruk en ontroering achter-

liet bij de ooggetuigen en genodigden die in grote getale 
aanwezig waren. Ook vertelde een van de ooggetuigen 
over zijn ervaringen tijdens de evacuatie. Al met al kunnen 
we terugkijken op een zeer geslaagde bijeenkomst. 

Foto Jan van Dalen

INBRAAKBAROMETER VOORSPELT INBRAAKRISICO IN JOUW BUURT

OOGGETUIGEN “SLAG OM 

ARNHEM” EN DE JEUGD
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BERICHT VAN DAGELIJKS 
BESTUUR

WIJKFEEST ELDERVELD 
OPEN 1 SEPTEMBER

ACTIVITEITEN  
ELDERVELD OPEN

Volgend jaar bestaat het Wijkplatform Elderveld alweer  
25 jaar. Als Wijkplatform willen hier uiteraard meer  
aandacht aan besteden. In de vorige wijkkrant stond  
een oproep voor foto’s en/of informatie hierover van  
betrokken bewoners of oud leden van het Wijkplatform 
of werkgroepen. We zijn momenteel nog steeds druk  
met het zoeken hiervoor. 

De onderwerpen waar wij op willen focussen zijn: 
Plastic afval weddenschap van werkgroep Groen & Milieu 
met Gemeente Arnhem, Realisatie Waterspeeltuin,  
Krajicekveld in Elderveld, Wijkcentrum, Winkelcentrum, 
Verkeer (Hollandweg, Schoolroute, etc), Elderveld Actief, 
Wijkwebsite Elderveld.nl, Straat in actie, Heemtuin,  
Elderveld Open, Buurtpreventie projecten in onze wijk, 
Elderveld Schoon en AED’s. 

Heeft u echter nog foto’s en/of informatie over een  
ander onderwerp m.b.t. het Wijkplatform? Neem dan 
even contact met ons op. Ons e-mailadres is: 
wijkplatform.elderveld@gmail.com

Tot slot willen wij Arjen Sleurink welkom heten als  
nieuw lid van het Wijkplatform Elderveld. Hij is tijdens  
vergadering van 19 september benoemd als lid.  
Daarnaast heeft hij aangegeven om lid te willen worden 
van de werkgroep Verkeer & Veiligheid.

Op zondag 1 september 2019 was het dan zover.  
Wijkfeest Elderveld Open. We mogen wel zeggen dat ook 
dit jaar weer een succes is geworden!  Er waren diverse 
kramen, kinderactiviteiten en een leuk programma voor 
het podium. De organisatie van deze dag lag in handen 
van Werkgroep Elderveld Open: Brenda Larbui, Daniëlle 
Onck en Linda Klop. Op deze dag werden ze geholpen 
door Wijkplatform leden: Ruud Miechels en Alex Houtriet. 
Ook de kinderen van Brenda hebben goed geholpen bij 
het terras. Met hulp van enkele mannen van het AZC is ‘s 
ochtends alles opgebouwd en ‘s avonds weer opgeruimd.

Als organisatie hopen wij dat iedereen - zowel de  
bezoekers, kraamhouders en de artiesten - een leuke en 
gezellige dag hebben gehad. Wij gaan begin volgend jaar 
weer aan de slag met de organisatie van Wijkfeest  
Elderveld Open 2020!!

Met dank aan Ruud Miechels  
voor de foto’s: Meer foto’s zijn  
te vinden op:  
www.elderveld.nl/wijkplatform/ 
fotos-wijkfeest-elderveld-open/

Halloween Griezeltocht is ook weer achter de rug, deze 
was op 31 oktober 2019. We willen dit jaar nog een  
Pubquiz organiseren. Als hierover meer bekend is, wordt 
dit op de wijkwebsite bekend gemaakt. Maar nu over  
volgend jaar. We zijn aan het nadenken wat we volgend 
jaar weer willen organiseren en daarvoor zijn benieuwd 
naar de wens van u als wijkbewoner. 

Uiteraard organiseert Elderveld Open in september 2020 
weer het jaarlijkse Wijkfeest. Nationale Buitenspeeldag en 
de Halloween Griezeltocht staan ook voor volgend jaar 
op onze planning.  
Wilt u ons laten weten wat u en/of uw kind(eren) leuk  
zou/zouden vinden? Stuur ons dan even een e-mail.  
Ons e-mailadres is elderveldopen@gmail.com

Alvast bedankt!

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

U leest nu wel in elke wijkkrant over initiatieven en  
activiteiten van het Wijkplatform Elderveld. Maar weet u 
eigenlijk wel wat het Wijkplatform in principe is?  
Het Wijkplatform is een overleg van wijkbewoners en 
beroepskrachten over leefbaarheid, veiligheid, wonen en 
welzijn in de wijk. De bewonersleden vertegenwoordigen 
bij voorkeur een bewonersgroep in de wijk.

Het wijkplatform ondersteunt bewonersinitiatieven  
en geeft gevraagd en ongevraagd advies over  
wijkaangelegenheden aan overheden, corporaties en  
andere organisaties in de wijk. Om bewoners te activeren, 
te organiseren, te ondersteunen en voor kleinschalige 
projecten beschikt het wijkplatform over een wijkbudget.

Zo zijn er diverse werkgroepen actief voor de wijk vanuit 
het Wijkplatform. Daarnaast bestaat het Wijkplatform  
Elderveld uit diverse bewoners. Achternamen staat tussen 
haakjes ( .. ) de werkgroep(en) waar zij actief in zijn: 
 
•  Ruud Miechels, wnd voorzitter 

(lid van Elderveld Actief, Straat in Actie en  
Redactie Wijkwebsite)

•  Linda Klop, 1e secretaris 
(lid van Elderveld Open, Elderveld Actief, Straat in Actie 
en Redactie Wijkwebsite)

•  Daniëlle Onck - Peelen, penningmeester 
(lid van Elderveld Open en Winkelcentrum)

•  Marloes Bangoer, 2e secretaris 
(lid van Verkeer & Veiligheid)

•  Ria Huls, lid 
(lid van Groen & Milieu en Elderveld Schoon)

•  Marie-Louise Peters, lid (lid van Straat in Actie,  
Elderveld Actief en Redactie Wijkwebsite)

•  Gerjan Brands, lid 
(lid van Groen & Milieu, Heemtuin en Elderveld Schoon)

•  Bram Steen, lid 
(lid van Verkeer & Veiligheid)

•  Alex Houtriet, lid (lid van Spelen)
• Rolf Hendriks, lid (lid van Verkeer & Veiligheid)
• Stefan Boddenberg, lid (lid van Verkeer & Veiligheid)
• Theo Kasteel, lid (lid van Winkelcentrum)
• Arjan Sleurink, lid (lid van Verkeer & Veiligheid)
•  Piet van Dijk, lid (afvaardiging van project Natuurbe-

houd Elderveld Zuid - Lorentz bouw)
•  Leo van Mierlo, lid (afvaardiging van Biologische  

Tuinbouw Vereniging Elderveld)
•  Willem Zwijnen, lid  

(afvaardiging van Wijkvereniging Elderveld)

Een Smoelenboek is te vinden op de wijkwebsite: 
www.elderveld.nl/wijkplatform-elderveld/smoelenboek/

U I T  ‘ T  W I J K P L A T F O R M

OP DE HOOGTE BLIJVEN 
OVER NIEUWS?

Wilt u op de hoogte blijven over nieuws,  
ontwikkelingen en aankondigingen  
van activiteiten vanuit de wijk?  
Meld u dan nu aan voor onze digitale 
nieuwsbrief.  
 
Dit doet u gemakkelijk op  
de website Elderveld.nl 
Onder het Vraag & Aanbod blokje  
op de homepagina  
- aan de rechterkant - staat een  
aanmeld formulier.  
Zoals hieronder weergegeven:
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De vorige editie van Elderveld Nieuws bevatte een 
artikel over het milieuvriendelijke beheer van het  
gemeenteveld aan de Drielsedijk. Onlangs is de  
gemeente gevraagd dit natuurgebied in wording in  
te richten als omheind losloopgebied voor honden. 
Dit omdat de huidige losloopgebieden niet veilig  
zijn voor mens en hond en voor overlast zorgen.  
Om te voorkomen dat honden oversteken naar de 
dijk, fietspad of boomgaard, zou het veld afgesloten 
moeten worden. Onder regelmatige bezoekers van 
het gemeenteveld en de directe omwonenden heeft 
het initiatief tot grote bezorgdheid geleid. 

Deze bijdrage bevat een eerste inventarisatie van de 
nadelen, geschreven door regelmatige bezoekers van 
het veld en directe omwonenden. 

Omheind hondenlosloopgebied  
NIET veiliger voor mens en hond  
De honden die thans op het gemeenteveld worden 
uitgelaten kennen elkaar goed. De hiërarchie is al lang 
geleden bepaald; daardoor respecteren dan wel  
tolereren de honden elkaar. De komst van mogelijk 
slecht opgevoede honden van buiten de wijk verstoort 
de status quo met een grotere kans op bijtincidenten, 
geruzie tussen hondenbezitters en lawaaioverlast.

Omheining is niet nodig 
Als regelmatige bezoekers van het veld is ons geen  
enkel geval bekend van een hond die vanaf het  
gemeenteveld uit eigen initiatief de oversteek maakte 
naar de Drielsedijk, de boomgaard of het fietspad  
parallel aan de Koewei. Nu al is het gemeenteveld in 
alle windrichtingen begrensd door hekken, diepe  
sloten en dicht struikgewas. Een dure omheining is dan 
ook onnodig en verspilling van gemeenschapsgeld.

Dreigend verlies aan natuurwaarde en biodiversiteit 
Het gemeenteveld wordt sinds dit voorjaar milieu-
vriendelijk gemaaid. Al na enkele maanden zijn de 
eerste resultaten goed zichtbaar. Het biljartlaken van 
gemillimeterd Engels raaigras maakt plaats voor  
kruidenrijke vegetaties. Nu al vinden we kleurrijke 
soorten zoals Wilde Cichorei, Sint-Janskruid,  
Jacobskruiskruid, Bermooievaarsbek en Heelblaadjes. 
Dit biedt mogelijkheden voor vlinders, sluipwespen en 
-vliegen die van groot belang zijn voor de bestrijding 
van de eikenprocessierups (die in Elderhof voor zoveel 
overlast heeft gezorgd). Vooralsnog is onduidelijk wat 
de inrichting als hondenlosloopgebied zou betekenen 
voor het huidige maaibeheer en de biodiversiteit.

Extra barrière voor wandelaars 
In het Noorden van Elderhof heeft de gemeente  
tussen de waterzuiveringsinstallatie en het Elderhofse 
viaduct een netwerk van natuurwandelpaden  
aangelegd. Bewoners van Elderhof en daarbuiten  

maken daar dankbaar gebruik van. Elderhof is al rijkelijk 
voorzien van hekwerk, onder andere rondom de  
drie sportverenigingen, de kynologenclub en de 
boomgaard. Nog een omheining vormt een extra  
barrière die het wandelplezier en de natuurbeleving in 
de weg staat en die bovendien de druk op de toch al 
drukke fietspaden verhoogt.

Wat gebeurt er met het voetbalveld? 
Op het gemeenteveld bevindt zich thans een  
voetbalveldje met doelpalen waar de jeugd veel plezier 
aan beleeft (zie de foto gemaakt op 7 augustus jl). Het 
is geen geheim dat loslopende honden stapelgek zijn 
op ballen en er graag hun tanden in zetten. De huidige 
bezoekers houden hier rekening mee door hun hond 
als er gevoetbald wordt direct aan te lijnen. Dit roept 
de vraag op of de jeugd kan blijven voetballen als de 
aanlijnplicht komt te vervallen en het veld officieel tot 
losloopgebied verklaard wordt. 

Extra geluidsoverlast voor de buurt 
Voor bewoners van de aangrenzende Koewei is het 
gemeenteveld nu al een bron van overlast door  
blaffende honden en luidruchtige hondenbezitters. 
Nog meer honden op het veld betekent  
onontkoombaar nog meer overlast.

Mogelijk extra druk op toegangsweg 
en parkeergelegenheid 
Een officiële hondenlosloopplaats kan extra bezoekers 
van buiten Elderhof aantrekken. De belangrijkste  
toegangsroute - het smalle Hannesstraatje - is meer 
een fietspad dan een autoweg met extra kans op  
aanrijdingen van fietsers en voetgangers door  
automobilisten van buiten de wijk. Bewoners van de 
aangrenzende Koewei vrezen extra druk op de toch  
al zeer beperkte parkeergelegenheid. 

Er zijn goede alternatieven beschikbaar 
Er zijn in de wijk betere locaties voorhanden. In het 
Noordwesten van Elderveld bevindt zich bijvoorbeeld 
een braakliggend terrein dat beter geschikt lijkt.  
Wij doelen hierbij op het langs de spoorlijn gelegen 
perceel tussen de waterzuiveringsinstallatie en de  
Drielsedijk. Er woont daar niemand en wijkbewoners 
maken er geen gebruik van.  
Wie de schoen past, trekke hem aan?

INGEZONDEN REACTIE VAN WIJKBEWONERS

R E A C T I E  B U U R T  O P  O M H E I N D E 

H O N D E N L O S L O O P P L A A T S  E L D E R H O F
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SUCCESVOLLE THEATERSPEKTAKEL VITALIS

Zondag 13 oktober vond bij schitterend weer in het prachtige 
decor van park de Steenen Camer in Elderveld een uniek  
theaterspektakel plaats. De voorstelling werd gespeeld door 
Stichting Foeks - Spectaculair Historisch Verteltheater in  
samenwerking met zo’n tachtig Romeinse en Bataafse  
re-enactors en figuranten. Zij gingen de strijd aan op de plek 
waar 1950 jaar geleden de Bataafse Opstand plaatsvond.  
Tijdens de Bataafse Opstand in 69 gingen vele Romeinse forten 
aan de noordgrens van het Romeinse rijk in vlammen op, zo ook 
het castellum van Meinerswijk.  
Totaal hebben ruim 600 geïnteresseerden en buurtbewoners 
van Elderveld de voorstellingen bijgewoond en hebben genoten 
van het spectaculaire spel.  
Het was een ware beleving die eenieder lang zal heugen.  
Binnenkort zullen veel foto’s en filmmateriaal beschikbaar  
komen, ook op Youtube en via QR-code.

LIEFHEBBERS VAN APPELS EN PEREN GEZOCHT!

We zoeken uitbreiding van onze Hoogstambrigade voor het 
onderhoud (snoeien) van de fruitbomen in onze wijk. In de wijk 
Elderveld staan een flink aantal peren- en appelbomen. Deze 
bomen moeten (natuurlijk) onderhouden worden. Wij zijn een 
kleine groep vrijwilligers en wij hebben een snoeicursus gevolgd 
bij Landschapsbeheer Gelderland. Vanaf 12 oktober beginnen 
we weer met snoeien, dit doen we iedere zaterdag, tenzij het te 
nat is. We snoeien de fruitbomen in het park bij de Biologische 
Tuinbouw Vereniging Elderveld,  langs de Batavierenweg, in het 
Jubileumpark en bij zorgboerderij de Kroon in de Laar. 
Naast het snoeien kijken we in het voorjaar of de bomen bloeien 
en in de zomer hoe het fruit erbij hangt.
Wat en wie zoeken we? 
We zoeken mensen die fruitbomen willen (leren) snoeien.  
Als je niet kunt snoeien, is dat geen probleem, dat leren we je 
dan in de praktijk met een ervaren snoeier. Voor gereedschap en 
ladders wordt gezorgd. Dus: ben je in de periode van oktober 
tot maart minimaal tien zaterdagochtenden (van 10 tot 13 uur) 
beschikbaar, ben je niet bang om op de ladder te klimmen én 
wil je wat meer leren over fruit en het snoeien ervan, neem dan 
contact op met jokevanhaarst@hotmail.com.

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

KERSTMARKT IN DE STEENEN CAMER

8 december 2019: U bent weer welkom om tijdens de  
Kerstmarkt 2019 uw producten te presenteren. Na een  
succesvolle Oogstmarkt op 25 augustus 2019 zijn wij weer  
volop bezig met de voorbereidingen voor de Kerstmarkt 2019, 
wederom in Charles Dickensstijl.  
Wanneer: zondag 8 december a.s. van 12:00-17:00uur
Waar: Hannesstraatje 2a Arnhem
Wat kan men verwachten: De drie boerderijschuren worden 
prachtig verlicht en een lint met lichtjes voert bezoekers langs 
vele opgetuigde kramen met kerst, winterspullen en cadeau-
artikelen, kerstbomen en (warme) lekkernijen zoals glühwein, 
oliebollen, poffertjes, erwtensoep etc. Voor de kinderen zijn er 
diverse activiteiten en is de Kerstman aanwezig met cadeautjes. 
Er is livemuziek met o.a. onze huisband: De Telers + koren. 
Kortom, wederom een geweldig Kerstevenement voor het hele 
gezin lekker dicht bij huis. Huren van een kraam: € 24,50 inclusief 
boven- en achterzeil. Leden van de Biologische Tuinbouwvereni-
ging betalen € 22,- inclusief zeilen. Er is grote belangstelling voor 
het huren van een kraam, dus wees er snel bij met uw aanmelding 
VOL=VOL. Aanmelden via onze website:  
www.btv-elderveld.nl/formulier-kraamhouders
Heeft u vragen bel of stuur een whatsapp bericht naar: Willy 
Knelissen (06-54715126) of Ludo Berendsen (06-50624111) of 
mail naar markt@btv-elderveld.nl.

NAJAARSWERKDAG STEENEN CAMER

Zaterdag 9 november 2019 organiseert de BTV Elderveld weer 
een werkdag. Op deze dag zullen diverse werkzaamheden in het 
park De Steenen Camer worden uitgevoerd. Het accent zal liggen 
op het opschonen van het park, het planten van nieuwe hagen 
in het park en diverse andere werkzaamheden die nodig moeten 
uitgevoerd (voor iedereen wat wils). Vanaf 8.30 uur verzamelen 
in De Schuur. Hier worden om 9.00 uur de werkzaamheden 
verdeeld en gaan de teams vervolgens aan de slag tot 12.30 uur. 
Tijdens de werkzaamheden worden de deelnemers voorzien van 
koffie, thee en koek en om 12.30 uur staat voor de deelnemers 
een stamppotmaaltijd klaar. Wie zin heeft om de handen uit de 
mouwen te steken is welkom en kan zich aanmelden via het 
e-mailadres ledenadministratie@btv-elderveld.nl. Nadere  
informatie over deze werkdag volgt via affiches op de  
prikborden in het park en op de website www.BTV-elderveld.nl.
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HOTEL GEREALISEERD IN ELDERHOF

In het weekend van 21 september is er in Elderhof een 
hotel geopend. Niet zomaar een hotel, maar een hotel 
met ontelbaar veel kamers dat een onderkomen biedt aan 
vele verschillende soorten insecten. Van bijen en wespen, 
tot aan lieveheersbeestjes en vlinders. Voor veel insecten 
is er elk wat wils.  
 
Het hotel biedt onderdak aan roofinsecten, onder andere 
het lieveheersbeestjes en de sluipwesp. Die kunnen ons 
kunnen helpen om plagen te 
voorkomen. Ook voor hommels 
en solitaire bijen is er onderdak. 
Deze dieren helpen bloemen 
te bestuiven waarvan wij de 
vruchten eten. Het hotel is  
gemaakt van overgebleven  
onbehandeld hout. Het hotel 
zal op den duur vergaan.  
Ook dit proces zorgt weer voor  
onderdak aan verschillende  
insecten. Nieuwsgierig naar het 
hotel? Loop of fiets gerust eens 
door de Postmeesterwei voor 
een bezoek. Een straat waar  
we samen op zoek zijn naar 
alternatieven in plaats van gif. 
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Al enige tijd komt het voor dat koopwoningen ook in  
onze wijk niet worden aangekocht door nieuwe  
bewoners, maar door speculanten en huisjesmelkers. 
Speculanten kopen de woningen op als belegging.  
Nu de woningmarkt weer “booming” is, is dit een  
lucratieve zaak. Eenmaal in hun bezit verhuren zij de 
woning tegen hoge prijzen en dat is vaak in de vorm  
van kamerverhuur. Als het maar zoveel mogelijk geld 
oplevert. De effecten op de leefbaarheid van de buurt 
interesseert ze niets, zij wonen zelf elders. 

Huuropbrengsten worden in ons belastingstelsel niet  
belast. Dat komt omdat de fiscus redeneert dat de  
woning als belegging al belast is met de vermogen-
rendementheffing (slechts rond de 1% van de waarde  
in de zogenaamde box 3 belasting). Dat betekent dat  
verhuurders dus relatief weinig belasting betalen op  
hun winst door woningverhuur. Daarom zien we dit  
verschijnsel steeds meer. 

Dat laatste is voor banken aanleiding geweest om dit  
verschijnsel te faciliteren door zogenaamde  
verhuurdershypotheken. Zij verstrekken die aan mensen 
die met dat geleende geld eengezinswoningen  
opkopen en als kamers verhuren aan bijvoorbeeld  
arbeidsmigranten uit Oost-Europa. In mijn eigen wijk 
Elderhof zit er in één straat een woning met een aantal 
Polen pal tegenover een woning waar tien Bulgaren in 
worden ondergebracht. Inmiddels heeft dezelfde  
huisjesmelker die de Bulgaren huisvest, ook alweer een 
huis met zo’n hypotheek opgekocht op nog geen  
honderd meter verder. 

Het gebeurt allemaal nogal slinks. De huisjesmelker  
koopt (al dan niet met zo’n verhuurdershypotheek) een 
eengezinswoning op en vertelt dat er bijvoorbeeld een 
alleenstaande man in komt te wonen. In werkelijkheid 
verhuurt de huisjesmelker de woning aan bijvoorbeeld 
een bedrijf met veel arbeidsmigranten. Dat bedrijf is dan 
de huurder, maar die woont er niet. Er wonen in de  
praktijk steeds andere arbeidsmigranten voor  
wisselende periodes. Het is ook al gebeurt dat de woning 
werd verhuurd aan geprivatiseerde zorginstanties, die  
dan “onplaatsbare” gevallen uit de psychiatrische zorg  
of reclassering daarin huisvestten. 

Wat is het feitelijk probleem met dit verschijnsel: 
De samenhang van de wijk en de leefbaarheid komt snel 
ernstig onder druk. De wisselende bewoners hebben 
geen band met de wijk en zoeken die ook niet.  
Dus zaken als buurtactiviteiten en het meedoen met een 
buurt AED of iets dergelijks kun je vergeten.  
Het aanspreken op ongewenst gedrag zoals zwerfvuil, 
geluidsoverlast, parkeeroverlast, of welke overlast dan 
ook kun je vergeten. Zij leven er kortstondig zonder band 
met de wijk te zoeken en ingeval van arbeidsmigranten 
spreken ze niet of nauwelijks Nederlands. Dat terwijl  
deze betaalbare ruime woningen niet meer beschikbaar 
zijn voor startende gezinnen die juist een versterking van 
de wijk kunnen zijn. Zij worden vaak “overboden” bij de 
aankoop. Soms benadert de makelaar met voorrang die 
huisjesmelkers. De woning wordt dan immers snel  
tegen een goede prijs verkocht en dat is in het belang  
van makelaars. De leefbaarheid van de wijk is niet hun 
zorg, helaas. Het gaat de huisjesmelkers om zoveel  
mogelijk geld uit zo’n woning te halen, dus reken niet  
op investeren in onderhoud en aanzien van de woning, 
kortom het verloedert. 

Dat allemaal terwijl de overheid, zowel landelijk als op 
gemeentelijk niveau allerlei verwachtingen heeft over de 
kracht van wijken om met elkaar een prettig woonklimaat 
te creëren en te handhaven.  
Deze ontwikkelingen verzieken de samenhang in de wijk 
en tasten de woonkwaliteit aan. 

WAT NU? 
Een aantal inwoners van de wijk heeft daarom indringend 
met de Arnhemse politiek van gedachte gewisseld.  
Ook de wethouder werd benaderd. De gemeente  
Arnhem heeft ons beloofd met passend beleid te  
komen om stadsbreed te reguleren en kwaliteit van  
wonen te waarborgen.  
 
We wachten af.

AUTEUR: TON BOELENS

VERKAMERING 
DOOR 
HUISJESMELKERS
IN ELDERHOF
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Wiggers Mediation
Scheidingsmediator

Gratis spreekuur

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

KUNSTGEBITTEN
Specialistisch team staat garant 

voor kwaliteit en zorg!
 

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

Wij werken voor alle zorgverzekeraars
Bel voor een afspraak

P. ANDRIESSEN - TANDPROTHETICUS
Wassenaarweg 5a Arnhem 

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

Nieuws

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

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

Tegen inlevering van deze waardebon ontvangt u bij afhalen:
KIPFILET MET PIKANTE 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 15 november tot 1 januari 2020

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

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

Alarmnummer Ambulance/Brandweer/Politie 112

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

Gemeentelijke diensten

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

(op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur; buiten kantoortijden 

wordt u alleen bij spoed doorverbonden met de meldkamer)

-  Meldingen openbare verlichting 

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

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

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

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

Gezondheidszorg: Dokterspost Arnhem 0900-1598

Karin Veldkamp: Coördinator Buurtbemiddeling 026-3519941

 Coördinator Buurtbemiddeling 06-29427944

 A. ma-do www.buurtbemiddelingarnhem.nl 

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

woensdag 6, 13, 20 en 27 november en 4 en 11 december 
van 18.15 tot 19.15 òf 19.30 tot 20.30 uur in het  
wijkcentrum Elderveld, Breezandpad 15.

-  Conditiegym:  
donderdag 7, 14, 21 en 28 november en 5 en 12 december 
van 8.45 tot 9.45 uur in de sporthal Elderveld,  
Breezandpad 13.

-  Elderbridge:  
donderdag 7 en 21 november en 5 december van 19.00 tot 
23.00 uur in het wijkcentrum Elderveld, Breezandpad 15.

-  Sinterklaasfeest: 
zaterdag 30 november van 12.00 tot 14.00 uur in het 
wijkcentrum Elderveld, Breezandpad 15.  
De toegangsdeur is geopend om 11.45 uur.

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

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

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

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

•  Elke dinsdag 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.

2  N O V E M B E R  -  1 4  D E C E M B E R  2 0 1 9

WIJKAGENDA

Op 21 december a.s. wordt Winkelcentrum Elderhof  
omgetoverd tot een gezellige en intieme Kerstmarkt. 
Van 10 tot 17 uur kan men er terecht om een levende 
Kerststal te bezoeken, of langs kramen te lopen, waar 
Kerstspullen worden verkocht.  
Ook de Kerstman is hoogst persoonlijk aanwezig en dit 
alles wordt muzikaal opgeluisterd door een uitstekende 
band. Kramen zijn te huur bij Wijkvereniging Elderveld 
(wijkver.elderveld@hetnet.nl of tel:026-3810798) 

KERSTMARKT OP

WINKELCENTRUM ELDERHOFIn de Gaanderij wordt zaterdag 23 en zondag 24 november 
rommelmarkt gehouden. Tijdens de rommelmarkt kan  
er volop gesnuffeld worden tussen de kramen van  
tweedehands spullen. Iedereen is welkom. De deuren van 
de Gaanderij staan open van 10.00 tot 16.30 uur. Entree is 
gratis. “Bent u niet zo’n koopjesjager? Onze deuren staan 
natuurlijk open om een drankje te nuttigen of 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 voor 7 euro per dag. U kunt 
zich opgeven bij de receptie van de organisatie. Betaling 
van de tafel vindt plaats op 19 november tussen 10.00 tot 
12.00 uur bij de receptie van de Gaanderij, Driemondplein 1 
in Arnhem. Telefoonnummer: 026 - 381 02 65.

SWOA - ROMMELMARKT

Op zaterdag 30 november a.s. komt de 
goede Sint in Elderveld. De Sint heeft ons  

gevraagd om allemaal naar het wijkcentrum te komen. 
De deuren gaan om 11:45 uur open.

SINTERKLAASFEEST IN ELDERVELD
ZATERDAG 30 NOVEMBER

Programma: 
11.00 tot 12.00 uur:  De Sinterblaasband van het amusementorkest 

D.W.S. op het winkelcentrum
12.00 tot 12.45 uur: Poppenkastvoorstelling
12.45 tot 13.00 uur: Pietenorkest
13:00 tot 13:20 uur: Kinderprogramma
13:15 tot 14:00 uur: Sint Nicolaas met gevolg 
14.00 tot 14.30 uur: Sint Nicolaas bezoekt het winkelcentrum
Voor elk kind is er een gratis drankje en na afloop 
natuurlijk een cadeautje!

Georganiseerd door Wijkvereniging Elderveld




