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Bij elk nieuwe uitgave van het wijkblad krijgt  
een lid van Wijkvereniging Elderveld een  
bloemetje cadeau. Het lot beslist wie er voor  
het bloemetje in aanmerking komt! 

Deze keer is de gelukkige…
Familie E. Bolk  
De familie E. Bolk is sinds 1 juni 1987  
lid van de Wijkvereniging!

FAMILIE E. BOLK

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

Zoals verwacht besloot een meerderheid van de gemeenteraad de uitslag van het  
referendum over het afvalbeleid te respecteren. Met ingang van 1 juli 2021 heeft 
Arnhem een nieuw afvalsysteem. De ondergrondse containers gaan weer open en 
burgers betalen één vast tarief voor alle afval. De nieuwe afvalstoffenheffing valt fors 
duurder uit. Een eenpersoonshuishouden is straks gemiddeld 215 euro per volledig 
jaar kwijt aan afvalstoffenheffing, een meerpersoonshuishouden 289 euro. Gemiddeld 
is dat 259 euro per huishouden. Per saldo betekent dit dat Arnhemmers over heel 
2021 enkele tientjes tot zo’n zeventig euro duurder uit zijn (De Gelderlander d.d.  
22-04-21). In een brief aan de gemeenteraad vraagt Eldervelder H. van Dam zich af 
waarom de gemeente de inwoners niet vóór het referendum over de kostenstijging 
heeft geïnformeerd. Dan had het referendum wellicht een heel andere uitslag  
opgeleverd, aldus H. van Dam. De tarieven voor 2022 worden dit najaar vastgesteld.

Van harteproficiat!

Editie Kopijsluiting Verschijningsdatum
4  6 augustus  ca. 28 augustus
5  15 oktober  ca. 6 november
6  26 november  ca. 18 december

ELDERVELD NIEUWS IN 2021

Als lid geniet u korting op het cursusgeld van onze cursussen en workshops. Met uw  

lidmaatschap draagt u bij aan het verbeteren van de leefbaarheid van onze wijk. En u  

bevordert de goede verstandhouding tussen de wijkbewoners. Bovendien ondersteunt u 

hiermee de sociale, sportieve, culturele en educatieve activiteiten van de wijkvereniging. 

Het lidmaatschap kost slechts € 10,= per jaar per huishouden/huisadres.  

U meldt zich aan via 026-3810798 of wijkver.elderveld@hetnet.nl. Het lidmaatschap 

wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd. Opzeggingen dienen schriftelijk voor 1 december 

van het lopende jaar gedaan zijn.

Bestuur

Willem Zwijnen, voorzitter

Jan Rutjes, penningmeester

Hans Kuhlemeier, secretaris

Ria Huls-van den Broek, lid

Cursuswerkgroep

Ria Huls-van den Broek

Bureaumedewerker 

Rudie Nillesen

Verenigingskantoor en

Redactie Elderveld Nieuws

Leimuidenplaats 22a

6843 HG Arnhem

Telefoon 026-3810798

E: wijkver.elderveld@hetnet.nl

W: www.elderveld.nl

Ons kantoor is op werkdagen geopend 

van: 09.00 - 12.00 uur en van  

13.00 - 17.00 uur.

WORD LID VAN WIJKVERENIGING ELDERVELD

WIJKVERENIGING ELDERVELD

KOSTEN NIEUW AFVALSYSTEEM IN 2021 FORS HOGER 

Elderveld Nieuws is het  
wijkblad voor heel Elderveld  
en is een uitgave van  
Wijkvereniging Elderveld.

Redactie
Hans Kuhlemeier
Cor de Vrieze
Bas van Spankeren 
Rudie Nillesen

Omslagfoto
Bas van Spankeren

Puzzelderveld
Jan Rutjes

Vormgeving
LOUSenZo

Drukwerk
Ascend

Oplage
4500 exemplaren

Verschijningsfrequentie
6 maal per jaar

Aanleveren kopij
Kopij ontvangen wij graag als 
tekstbestand in Word. 
Foto’s als afzonderlijke 
bestanden aanleveren in 
minimaal 300 dpi en zo 
hoog mogelijke resolutie. 

Uw bestanden verzendt u naar 
wijkver.elderveld@hetnet.nl

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

De wijkvereniging is niet  
verantwoordelijk voor  
eventuele druk- of zetfouten. 

COLOFON

Nieuws
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BERICHT VAN DE VOORZITTER

EINDELIJK! 28 mei: de aankondiging dat de lock down feitelijk voorbij is. Theater, schouwburg,  
café en restaurant mogen met wat beperkende maatregelen weer open. Er kan weer vakantie  
gevierd worden in Europa. Hoewel nog niet iedereen gevaccineerd is en we waakzaam moeten  
blijven, heerst er na anderhalf jaar het gevoel van vrijheid. Ook de Wijkvereniging komt uit zijn  
verplichte winterslaap. De redactie van ons wijkblad is inmiddels versterkt met een professionele  
fotograaf die ook interviews houdt en teksten schrijft. Er wordt nog gezocht naar een jeugdredacteur, 
die speciaal de jonge lezers en lezeressen moet bedienen. Sinds eind mei is ook een aantal cursussen 
weer opgestart. Het voorziet in een behoefte, gezien het opkomstpercentage. Sinterklaas heeft al  
geïnformeerd wanneer hij met zijn gevolg in het Wijkcentrum de kinderen welkom mag heten en 
ook de Kerstman komt weer graag een bezoek brengen. Zover is het nog niet in de tijd, eerst met 
elkaar genieten van de zomerperiode. Het bestuur wenst u allen een mooie, gezonde, zomer!

Willem Zwijnen, Voorzitter Wijkvereniging Elderveld 

C U R S U S S E N  E N  W O R K S H O P S  V A N  D E  W I J K V E R E N I G I N G

De versoepelingen maakten het mogelijk een aantal lessen van 
de cursussen Active Body, Conditiegym en Yoga in te halen. 
Nu richten wij ons op het komende seizoen. Eind augustus 
wordt ons nieuwe cursusboekje bezorgd bij de bewoners van 
Elderveld. Het cursusprogramma zal ook geplaatst worden op 
de website. Vanaf september bieden wij onderstaande cursus-
sen en workshops aan:

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

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

Bewegings- en gymnastische cursussen
- Active Body
- Conditiegym
- Yoga

Overige cursussen 
-  Computergebruik voor beginners,  

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

Houders GelrePas 2021 krijgen 50% korting op maximaal  
2 cursussen/workshops per jaar! 
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.

SPORT EN SPEEL JE MEE

BIJ SPORTHAL ELDERVELD?

Heb je zin in een sportieve middag? 
Wil je meedoen met leuke sporten en andere activiteiten? 
Ben je tussen 4 tot 12 jaar oud en woon je in Elderveld? 

Dan is dit echt iets voor jou. 
Je kunt elke woensdag van 14.30 tot 15.30 uur gratis  
meedoen op de velden bij Sporthal Elderveld.  

Je bent van harte welkom! 
Kom gewoon langs en neem je vrienden of vriendinnen 
mee. Aanmelden is niet nodig.  

Onder begeleiding van Sportbedrijf Arnhem.
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Wist je dat wormen compost kunnen maken? Ik wist het  
allang en denk er verder niet over na. Wormen trekken  
afgevallen blad en dunne takjes tussen de voegen van de 
tegel stoep de grond in. Eten dat vervolgens op en poepen 
het dan als compost weer uit. Als je tussen de voegen  
kleine hoopjes grond ziet, is daar een worm geweest.

Zag ik laatst een vraag op een site, hoe iemand wormen  
weg moest krijgen, want die waren na de regen op de stoep 
terecht gekomen en dat was zo vies en smerig. Help stond 
er boven de oproep. Heeft iemand raad? 

Allerlei middeltjes van azijn  
tot zoutzuur werden als  
oplossing doorgestuurd.
Ik vond het een  
meedogenloze oproep.  
Hoe help je de natuur,  
wormen, om zeep.
De stoep vegen is de enige 
oplossing.
 

Klaas Vaak

OPLOSSING

Hebben jullie dat nou ook: het gevoel van “wat overkomt 
mij nu weer”? 
Gelukkig heb ik mijn eerste C prik gehad, tweede volgt later 
eind mei. Prima geregeld op Papendal! Ik ben niet zo van 
prikken maar in deze situatie vind ik het toch wel belangrijk 
om solidair te zijn aan onze gemeenschap als mens. 

Ik doe regelmatig boodschappen in Emmerik; is veel  
goedkoper dan hier, ook tanken van benzine scheelt  
meerdere slokken op een paar borrels. Echter ik moest op 
27-04 een sneltest doen aldaar. Geen probleem, maar het 
kostte mij wel anderhalf uur extra in de rij staan om de  
uitslag te krijgen; gelukkig negatief. Tja en wie stonden daar 
in Elten bij het tankstation … ja hoor wij Nederlanders.  
Het was GRATIS, vandaar. Heb boodschappen gedaan en 
goedkoop kunnen tanken, zoals gewoonlijk.  
Op 17-05 weer op pad naar Elten voor de test, was  
deze keer snel geregeld. Heerlijke verse asperges gekocht, 
zo van het land.

Op 30 april, heb ik met een vriendin geluncht op de  
Markt alhier. HEERLIJK om weer op een terras te zitten  
en te genieten op afstand en een gereserveerde plek en  
zo ook onze vrienden in de horeca te ondersteunen in  
deze moeilijke tijden. Werken in mijn tuin geeft veel  
voldoening, zeker in deze maand mei. 

Lieve groeten,  
Puk van de Petteflet

H A L L O  E L D E R V E L D E R S

Wat een verschil met vorig jaar april en toch ook weer niet. 
De temperatuur is dit jaar laag maar de droogte is eigenlijk 
hetzelfde. Het water in uw en onze vijver is alweer gedaald tot 
bijna een dieptepunt. Misschien krijgen wij een grondwater-
pomp van de gemeente, zodat wij zelf de waterstand op peil 
kunnen houden in de vijver. De regen van de afgelopen week 
heeft wel wat zoden aan de dijk gezet. De planten snakken 
naar water, maar wij zijn hier zuinig mee, want de natuur 
moet zichzelf redden. Keuzes maken in deze situatie is heel 
moeilijk, om de juiste balans te vinden. U weet, wij doen onze 
uiterste best deze te vinden. Met vallen en opstaan hopen wij 
dit jaar het beste resultaat te bereiken om uw en onze tuin in 
bloei te krijgen in samenwerking met de gemeente Arnhem.

Onze bijen hebben al heel veel honing verzameld.  
Wat een wonder toch in deze koude tijden.
Als u door uw en onze tuin loopt, ziet u dat de grasvelden 
zeer kleurrijk zijn. Dit komt omdat wij ons maaibeleid  
aanpassen in navolging van de gemeente. Geen strakke  
groene mat meer. Op deze manier hebben andere plantjes 
een kans en hebben insecten een gespreid bedje om van te 
snoepen en in te schuilen. 

In deze corona tijden is het mogelijk om iets bijzonders mee 
te maken: wandelen met de schaapherder op Loenermark 
met maximaal twee personen. Het meewandelen is een  
enkele keer mogelijk dit jaar. Vrijwillige donatie voor de 
kudde, raad ik u aan. Aanmelden kan bij ons in uw en onze 
Heemtuin op woensdag tussen 13.00 tot 15.30 uur.

Groeten van de heemtuinmaatjes en Mimit

D A G  B U U R T B E W O N E R S
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DE RIJKE FLORA VAN ELDERVELD DEEL 3
PLANTEN VAN WATERGANGEN EN OEVERS

Watergangen en oevers  
Elderveld wordt doorsneden door brede watergangen. 
Die zijn belangrijk voor de waterafvoer en zorgen in hete 
zomers voor verkoeling. In het water groeien kleurrijke 
soorten zoals Waterviolier, Watergentiaan, Kikkerbeet, 
Grote waterweegbree, Zwanenbloem, Witte waterlelie  

en Gele plomp. De waterkanten 
en oevers herbergen bijzondere 
soorten: Rietorchis, Aarda-
ker, Gewone agrimonie, Rood 
cypergras (zeer zeldzaam),  
Puntwederik, Moeraswederik, 
Grote wederik, Echte  
valeriaan, Grote kattenstaart, 
Moerasandoorn, Grote ratelaar, 
Heelblaadjes, Gele lis en  
Dotterbloem. Voor de echte 
liefhebbers vallen er maar liefst 
tien verschillende soorten  
Zegge te bewonderen!  
 
 

Kustplanten: Deens lepelblad en Hertshoornweegbree  
Deens lepelblad groeit al eeuwenlang langs de kust van 
de Noordzee. Toen Nederland nog een zeevarende natie 
was, was het een probaat middel om scheurbuik onder 
de bemanning van zeilschepen te voorkomen. Lepelblad 

is namelijk rijk aan  
vitamine C waarmee 
fatale bloedingen  
werden tegengegaan. 
Vanwege de houdbaar-
heid werd het aftreksel 
wel vermengd met  
jenever. Proost!  
Sommige zeilschepen 
namen zelfs kisttuintjes 
met lepelblad mee 
voor onderweg.  

Over het gebruik als middel tegen scheurbuik schreef  
P. Hondius in 1621 het volgende leergedicht: 

Alsme vande scheurbuyck claecht, 
En van binnen is geplaecht; 

Salmen nergens in versporen, 
Gheen van been [beide] de lepel blaren: 

Noch de ronde, noch de lange, 
Die gesneden aen de cant, 

Bij de zee ick van de stange [strand] 
Heb genomen en geplant.

Merkwaardig genoeg groeit Deens lepelblad nu ook  
in Elderveld. We vonden haar in de berm van de  
Hollandweg, direct naast het asfalt. Ra ra hoe kan dat? 
De verklaring ligt in het zout dat ’s winters gestrooid 
wordt tegen gladheid. Achter de strooiwagens aan heeft 
deze plant zich langzaam tot ver in het binnenland weten 
uit te breiden. En nu dus ook Elderveld bereikt.  
Dezelfde weg bewandelde Hertshoornweegbree, die  
we aantroffen langs de Hollandweg en bij het  
scholencomplex aan het Breezandpad. Deze plant dankt 
zijn naam aan de ingesneden toppen van de bladeren, 
die lijken op het gewei van een hert. 

Beheer watergangen en oevers 
De brede watergangen en hun oevers in Elderveld  
kennen een soortenrijke en kleurrijke flora. Arnold van 
Laar, gebiedsbeheerder bij Waterschap Rivierenland,  
legt tijdens een rondgang uit hoe dat komt: “De A-water-
gangen die wij beheren, schonen we vanaf 1 september. 
In het water laten we circa 25% van de aanwezige  
vegetatie staan en op de oevers circa 30%. Als er zich 
problemen voordoen, bijvoorbeeld met de aan- of afvoer 
van het water, dan wordt er midden in de watergang een 
zogenoemde stroombaan gemaaid (met een maaiboot, 
red.). Het waterpeil blijft dan op orde terwijl de oevers 
gespaard worden”. Dit beheer is goed voor de soorten-
rijkdom en het ziet er mooi uit. De planten krijgen de 
kans om zaad te zetten en het maaisel wordt afgevoerd. 

Beheer sloten  
De gemeente is verantwoordelijk voor het beheer van 
sloten en slootkanten. Soortenrijke sloten zijn we in  
Elderveld weinig tegengekomen. Is dat niet vreemd?  
Halverwege de vorige eeuw waren stekelbaarsjes,  
watersalamanders, bootsmannetjes, schrijvertjes en  
geelgerande watertorren in sloten toch nog heel  
normaal? Vele ouderen in de wijk hebben hier dierbare 
herinneringen aan. Voor de huidige jeugd valt er veel 
minder te genieten. Stichting RAVON deed onderzoek 
naar de oorzaken. Sloten worden tegenwoordig veel 
intensiever geschoond en uitgebaggerd dan voor de 
waterafvoer nodig is. De inzet van moderne machines 
leidt in de praktijk tot een uniforme en soortenarme flora 
en fauna. Meestal gaat het schonen nog steeds “met het 
verstand op nul en alle vegetatie weg”, aldus Rémon ter 
Harmsel van Stichting RAVON. Samen met de gemeente 
gaan we nu kijken hoe we de sloten in Elderveld weer 
‘bloeiend’ en ‘levend’ kunnen krijgen. De gemeente heeft 
al aangeboden een wijkschouw te organiseren! 

De flora van Elderveld is rijker dan die van natuurgebied Meinerswijk en de veelgeroemde stadsparken in  
Arnhem-Noord. Deze conclusie trokken Hans Kuhlemeier en Michel Zwarts uit een planteninventarisatie uitgevoerd 
in 2020. In dit derde artikel in een serie van vijf, bespreken zij de aangetroffen soorten van watergangen, oevers en 
sloten. En vreemd genoeg, ook twee zoutminnende planten van de Noordzeekust. 

Deens lepelblad

Rietorchis in Elderhof
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Op de grens met Elden bevindt zich aan de Elderhofseweg 
de Stoeterij. Deze voormalige boerderij bestaat uit vijf  
verschillende gebouwen. Vanaf circa 1800 tot de jaren 
zestig van de vorige eeuw werden op deze plek met  
succes (ren)paarden en pony’s gefokt.  
Het is een waardevol stukje cultureel erfgoed dat de  
moeite waard is behouden te blijven. Om vandalisme en 
verloedering van de gebouwen tegen te gaan woonden  
er de afgelopen periode verschillende huurders  
(via zogenaamd leegstandsbeheer of antikraak). 

In 2018 is de bestemming van het perceel gewijzigd naar 
wonen. Er mogen - binnen de afmetingen van de huidige 
gebouwen - maximaal vier woningen gerealiseerd worden. 
Dit voorkomt dat de Stoeterij ten prooi valt aan  
achterstallig onderhoud of in zijn geheel gesloopt wordt. 
Het goede nieuws is dat de leegstaande gebouwen  
binnenkort weer ‘officieel’ bewoond gaan worden.  
Als eerste wordt nu de oude paardenstal gerenoveerd. 
Het moet een energiezuinige en stijlvolle woning worden 
waarbij alle karakteristieke details van het pand behouden 
blijven. De verwachting is dat de gemeente de plannen 
voor deze verbouwing medio juni definitief zal beoordelen.

Verkeerssituatie bestemmingsverkeer voor de Stoeterij 
(bron: Google Maps)

Om bij de Stoeterij te komen mag bestemmingsverkeer al 
tientallen jaren over de zeer brede Delftweg en een klein 
stukje van de Elderhofseweg (circa 100 meter). De redactie 
bereikte signalen dat een aantal wijkbewoners zich zorgen 
maakt over de verkeerssituatie aldaar.  
Bij navraag bleken de huidige huurders en eigenaren aan 
de Elderhofseweg niet op de hoogte te zijn gebracht van 
deze zorgen. Zij ervaren de Elderhofseweg als veilig.  
Ook in de media is voor zover wij konden nagaan geen 
melding gemaakt van ongelukken met letsel op dit  
deeltraject. Om de ongerustheid toch zoveel mogelijk weg 
te nemen klommen zij onmiddellijk in de pen. Met als  
resultaat de ingezonden brief die hieronder is weergegeven.

Beste lezers, 

Als nieuwkomers in de wijk zijn wij blij met de vele positieve 
reacties die we van wijkbewoners mochten ontvangen op  
onze komst en plannen. De Stoeterij is een gewaardeerd  
onderdeel van de wijk en een bijzondere plek om te wonen. 
Dat een aantal omwonenden zich zorgen maakt over de  
verkeerssituatie aan de Elderhofseweg kwam voor ons als  
een verrassing. Als direct aanwonenden van de weg is een 
veilige Elderhofseweg voor ons, vaak ook fietsend en te voet, 
natuurlijk even belangrijk als voor alle andere weggebruikers. 

De huidige én toekomstige verkeerssituatie is door de  
gemeente bij de bestemmingswijziging gedetailleerd bekeken 
en veilig bevonden. Deze conclusies zijn vooraf besproken  
met vertegenwoordigers van het toenmalige Wijkplatform  
en omwonenden. En er zijn goede afspraken gemaakt.  
De gemeente heeft o.a. het aantal woningen teruggebracht tot 
maximaal vier (inclusief alle bijbehorende verkeersbewegingen) 
en de mogelijkheden op de Stoeterij daarmee aangepast  
aan de bestaande route. Door de herbestemming van  
agrarisch naar wonen worden intensieve agrarische  
verkeersbewegingen voorkomen. Daarnaast mag er alleen  
nog maar op eigen terrein geparkeerd worden. 

Tegen deze definitieve bestemmingswijziging zijn destijds 
geen bezwaren ingediend en dit vormt het kader waarbinnen 
verbouwingsaanvragen getoetst worden. De huidige route is 

in overeenstemming met het bestemmingsplan en kan indien 
nodig met een eenvoudige aanvulling én verduidelijking zelfs 
nog verbeterd worden. 

Bestemmingsverkeer mag sinds jaar en dag over de ruime 
Delftweg en een deel van de Elderhofseweg. Onze indruk is 
echter dat dit nog niet algemeen bekend is. De reacties bij het 
stapvoets langsrijden zijn gelukkig vaak heel vriendelijk, maar 
een enkele keer verassend onaangenaam. Dit blijkt dan vrijwel 
altijd het resultaat van onwetendheid over de geldende  
regels. Daar kan mogelijk iets aan gedaan worden. 
Het inrichten van een zogenaamde “fietsstraat” op het traject 
kan bijvoorbeeld extra duidelijkheid geven. Op een fietsstraat is 
de “auto te gast” en zijn de regels voor al het verkeer helder.  
De bijpassende herkenbare borden zijn voor iedereen  
makkelijk te begrijpen. Daarnaast kan het invoeren van een 
maximumsnelheid voor al het doorgaande verkeer (ook voor 
scooters en sportfietsers) naast meer veiligheid ook veel rust 
brengen. Tot slot kan een beter opvallende bewegwijzering 
voor het bestemmingsverkeer op meerdere plekken  
(bijvoorbeeld ook aan de noordzijde van de kruising) veel  
helderheid geven.
Wij juichen elke verbetering van de bestaande route toe en 
kijken graag indien nodig op basis van deze voorstellen,  
samen met omwonenden, naar de mogelijkheden.

Bas van Spankeren  
(toekomstig aanwonende van de Elderhofseweg)

TOEKOMSTIGE BEWONERS 
STOETERIJ OVER 
BESTEMMINGSVERKEER 
ELDERHOFSEWEG
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06 83 33 48 24
24 uur per dag bereikbaar

contact@stefanboddenberg.nl 
stefanboddenberg.nl

‘Een buitenlocatie bij een boerderij in plaats van de standaard aula 
in het crematorium, omdat je vader genoot van het boerenleven.’

Ik ben trotse inwoner van Elderveld en werkzaam voor de hele regio.
Heb je vragen? Mail, bel of app me gerust of plan een gratis voorgesprek in.

Mijn missie is dat het afscheid een ultiem 
portret wordt van wie jouw dierbare was.

Geen plakje cake, maar een stuk versge-
bakken appeltaart, omdat oma er zo van 

hield om dit voor jullie te bakken. Een bui-
tenlocatie bij een boerderij in plaats van de 
standaard aula in het crematorium, omdat 
je vader genoot van het boeren leven. Een 
sjoelbak in de koffieruimte, omdat je oom 
onverslaanbaar was in dat spel. De kinde-
ren met spelmateriaal op een bijzondere 

manier betrekken bij het afscheid.

Van verpleegkundige 
naar uitvaartbegeleider.

Voordat ik uitvaartbegeleider werd, werkte ik al 
jaren als verpleegkundige. Met veel passie zorgde 

ik voor mensen, vaak in de laatste levensfase. Als uit-
vaartbegeleider zorg ik ook ná het overlijden goed 

voor families en nabestaanden. Ik geef je de rust en 
de ruimte om op jouw manier afscheid te nemen.

 
De uitvaart laten verzorgen door je verzekeraar? 
Dacht het niet! Kies voor een uitvaart op maat en 

laat mij je helpen.

Ik ben Stefan Boddenberg. Als dertiger wil ik een vernieuwend geluid laten klinken in de uitvaartwereld.

In de vorige uitgave van Elderveld Nieuws deden wij  
verslag van ons plan voor een voedselbos op de weide bij 
de Stoeterij. Dat bericht heeft ons veel positieve reacties 
gebracht. Zo was een bewoner bereid de taak van  
penningmeester op zich te nemen waar we erg blij mee 
zijn. Daarnaast hebben zich enthousiaste bewoners gemeld 
om mee te denken of het plan uit te voeren.  
Bij deze roepen wij allen die dit wijkproject een warm hart 
toedragen op zich te melden. U bent altijd van harte welkom.

Een voedselbos aanplanten vraagt tijd en inzicht. Er moet 
een plan worden gemaakt: waar komen (fruit)bomen en 
(fruit)struiken te staan, waar zet je kruidenplanten neer, uit 
welke hoek waait de meeste, koude wind om windsingel(s) 
te plaatsen, waar komen waterpoelen voor drinkplaatsen 

voor vogels en insecten, etc. etc. Over dit plan en de  
ontwikkeling van het voedselbos zelf hopen wij u in  
toekomstige uitgaven van ons wijkblad te informeren.

Op dit moment overleggen wij met de Gemeente Arnhem 
over wie er nog meer van de weide gebruik wil maken.  
Zo is er contact geweest met de Stichting Vrienden van  
de Gelderse Molen over de teelt van oergranen. Met  
Natuurcentrum Arnhem en IVM Arnhem is gesproken  
over schoolmoestuinen.  
Om het vrije uitzicht voor omwonenden te behouden 
komt er aan de noordkant een strook bloemenweide  
zodat zij niet direct tegen een donker bos aankijken.  
Informatie kunt u vragen/sturen naar: 
voedselbosstoeterij@gmail.com t.a.v. Leo van Mierlo

ONTWIKKELING VOEDSELBOS
BIJ DE STOETERIJ
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Fysiotherapie 
Geriatriefysiotherapie· Dry needling· Medical taping ·

Longfysiotherapie·Covid-19 revalidatie·
Fysiofitness·Gratis inloopspreekuur · 

Ook aan huis 

Huidtherapie  
Zowel cosmetisch als medisch· Steunkousen· 

Oedeemtherapie· Schoonheidsbehandelingen·Acné 
therapie·Permanente make-up· LPG·Ook aan huis 

Andere disciplines: 
Diëtist·Ergotherapeut·

Hoofdhuid– en haarspecialist·
Mondhygiënist·Bloedafname         
Rijnstate·Vaccinaties op reis 

Hollandweg 52-54 ·6843 JP Arnhem 
026-3811436 

info@demobielefysio-enhuidtherapeut.nl 
www.demobielefysio-enhuidtherapeut.nl 

Meerdere  
specialiteiten  

onder één 
dak! 

Je ziet ze 
groeien bij 
Skar.

Dagopvang (0-4 jaar)
Peuterwerk (2-4 jaar)
Bso (4-13 jaar)

Nieuwsgierig?
Leer ons kennen via www.skar.nl



9ELDERVELD NIEUWS

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 6 augustus 2021

o.v.v. PUZZELDERVELD naar

Redactie Elderveld Nieuws 
Leimuidenplaats 22a 
6843 HG Arnhem 
wijkver.elderveld@hetnet.nl

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

 
Winnaar vorige puzzel

SONJA FELZ

Horizontaal 
3. wintersportplaats; 6. reclamefilmpje; 9. frisdrank; 11. ijzergrond; 12. bezig; 14. gebied in Frankrijk; 16. standhoek;  
17. gestolen; 19. haver (Eng.) 20. senioren; 23. boek; 25. meteorologisch verschijnsel; 26. gedicht; 28. raad; 29. gording; 
32. bep. onderdeel van een cel; 35. meisjesnaam; 37. dichtkunst; 38. rijksinstituut; 39. steensoort; 40. lijfeigene;  
41. ontkenning; 42. schuine zijde; 43. tragedie; 44. delfstof.

Verticaal 
1. voorzetsel; 2. skidicipline; 4. unieke; 5. binnenplaats; 6. lol; 7. Griekse drank; 8. windrichting;  
10. verzekeringswiskundige; 13. dorpje in Noord-Brabant; 15. visgerei; 18. keukenkruid; 21. dyne; 22. idolaat; 24. prul;  
26. kwaliteitsaanduiding voor cognac; 27. orde; 29. stannum; 30. tekstgedeelte; 31. klankkleur; 33. bespot persoon;  
34. berenklauw; 35. karakter; 36. meisjesnaam; 37. vulkaan;

BB EE LL AA CC HH SS TT AA AA KK
OO LL SS TT MM AA LL PP UU RR
SS CC OO LL UU MM NN EE XX TT RR AA
BB OO OO RR SS EE OO EE LL OO OO MM
EE RR EE MM EE DD II EE TT CC
SS II TT AA RR II MM AA RR II OO NN

MM DD SS AA UU SS AA CC
AA MM FF OO RR AA II AA DD II OO SS

EE RR BB II TT CC OO II NN TT
TT RR AA BB AA NN JJ OO TT EE EE RR
AA SS TT MM AA BB EE LL GG II EE AA
AA OO BB EE UU LL EE NN AA KK
LL OO LL LL YY SS MM II DD SS SS

OPLOSSING VORIGE PUZZEL

1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11

12 13 14 15

16 17 18 19

20 21 22

23 24 25

26 27

28 29 30 31

32 33 34

35 36 37 38

39  40

41 42

43 44
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Voetbalvereniging AZ 2000 is gevestigd op het  
sportcomplex aan de Drielsedijk. De vrijwilligers van  
deze club hebben zich door Corona niet uit het veld laten 
slaan. In deze bijdrage een verslag van de positieve  
ontwikkelingen die er hebben plaatsgevonden. 

AZ 2000 heet nu weer Zuid Arnhem 
Tot 2000 voetbalde de club onder de naam Zuid Arnhem. 
Toen men in 2000 een fusie aanging met EVC, werd de 
nieuwe naam AZ 2000. Vanaf de start van het nieuwe  

seizoen gaat AZ 2000 weer als 
Zuid Arnhem door het leven.  
Met de oude en tegelijkertijd 
nieuwe naam hoopt de club de 
glorietijden en het vertrouwde 
familiegevoel van weleer weer  
terug te krijgen. Zelfs het  
clubtenue gaat weer terug naar 
het aloude zwart-wit, al komt er 
natuurlijk wel een nieuw logo  
op het shirt te staan. 

Leden bleven de club trouw  
Veel voetbalverenigingen verkeren 
op dit moment in financieel zwaar 
weer. Sommige vrezen zelfs voor 
hun bestaan. Ook bij Zuid Arnhem 
(voorheen AZ 2000) liepen de 

kantine-, sponsor- en contributie-inkomsten sterk terug 
terwijl de betalingsverplichtingen gewoon doorgingen. 
Gelukkig bleef het merendeel van de leden hun geliefde 
club trouw, ondanks dat het voetbal stillag. En betaalde  
belangeloos zijn of haar contributie. Mede daardoor staat 
de club er financieel nog goed voor en ziet men de  
toekomst met veel vertrouwen tegemoet. Via deze weg 
bedankt het bestuur de leden voor hun loyaliteit en steun! 

Verbouwing verenigingsgebouw 
Vanwege Corona kon er meer dan een jaar niet gevoetbald 
worden. De competitie lag stil en de kantine was gesloten. 
Maar dat betekende niet dat de vereniging bij de pakken 
heeft neergezeten. Integendeel zou je zeggen. Besloten 
werd van de nood een deugd te maken en het sterk  
verouderde verenigingsgebouw een grondige  
opknapbeurt te geven. Het was geweldig om te zien welke 

mooie dingen er in deze sombere Coronatijd gebeurden. 
De verbouwing is grotendeels door enthousiaste  
vrijwilligers van de club uitgevoerd. Met vereende  
krachten hebben zij binnenmuren afgebroken, nieuwe 
binnenwanden geplaatst, systeemplafonds aangepakt en 
verschillende ruimtes (massage, douchen, vergaderen) 
opnieuw ingedeeld en geschilderd. De kantine met bar 
is helemaal opnieuw ingericht. Er is ook een nieuw terras 
aangelegd. De verwachting is dat de klus over enkele  
weken helemaal afgerond zal zijn. Dat is ruimschoots op 
tijd voor de start van het nieuwe seizoen. 

Zuid Arnhem zoekt nieuwe leden 
Veel voetbalclubs hebben te maken met een teruglopend 
aantal leden. Dat maakt het lastig om teams goed in te  
delen en jeugd te laten doorstromen naar de senioren. 
Ook Zuid Arnhem heeft nog voldoende ruimte voor  
nieuwe leden. Daarom doen we een oproep voor meisjes 
en jongens en ook voor dames en heren van jong tot oud. 
Bij onze vereniging is iedereen welkom om lekker te  
komen voetballen. Dat kan bij de jeugd, de senioren, 35+ 
of bij walking football. Als individu kun je wellicht  
aansluiten bij een leuk bestaand team. Maar als je een  
volledig team wilt aanmelden, kan dat natuurlijk ook.  
Kijk op de site www.zuidarnhem.nl voor meer informatie 
over aanmelden en/of stuur een bericht naar  
secretaris@zuidarnhem.nl zodat we contact  
kunnen opnemen.

VOETBALCLUB AZ 2000 KRIJGT NIEUWE NAAM 
EN NIEUW GEBOUW. EN ZOEKT NIEUWE LEDEN. 
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We ontmoeten Bob Siero (22 jaar) en Damian van Hees  
(18 jaar) op een druilerige maandagmiddag. Dat het weer 
niet ideaal is, mag de pret zeker niet drukken.  
“Lekker buiten sporten in het groen, dat is toch het  
mooiste wat er is?” zegt Bob met een brede glimlach.

Bob is een buurman van de wijk. Hij woont in Elden, werkt 
bij defensie en komt inmiddels vijf keer in de week naar  
het beweegpark in Elderveld: “Ik liep hier altijd al met de 
hond en toen ik zag dat hier zo’n professioneel park was 
aangelegd, was ik snel om, het is hier gewoon top.” 

Het “Calisthenics-beweegpark” dat met hulp van de  
gemeente door én voor wijkbewoners werd gerealiseerd 
is een groot succes. Het bevindt zich op het terrein van de 
Waterspeeltuin bij de Stoeterij aan de Elderhofseweg.  
Dagelijks zijn er veel sporters te vinden die na een dag 
werken of in het weekend hier komen om te trainen met 
behulp van hun eigen lichaamsgewicht.

Sporten tijdens corona 
Voor Damian (student maatschappelijke zorg) was de  
corona-crisis het startpunt voor zijn buitensport  
activiteiten: “Toen de lockdown in december kwam,  
zaten we eerst de hele dag thuis, dat was echt balen.  
Toen Bob me uitnodigde naar deze plek vond ik het  
meteen leuk… ik heb ook m’n vrienden overgehaald, 
iedereen is enthousiast.” 
 
Samen sporten is een belangrijk doel van deze plek.  
Bob zegt: “Het is gewoon laagdrempeliger dan de  
sportschool, iedereen kan aanhaken en helpt elkaar” 

Op de vraag of je jong en gespierd moet zijn om mee te 
kunnen doen is het antwoord heel duidelijk: “Zeker niet 
hoor, de ene keer staat er een klein kindje naast je dat 
gezellig meedoet, maar er sporten hier ook mensen van 
boven de zestig, iedereen is welkom. Er zijn zelfs mensen 
die gezellig op het bankje komen zitten om alleen maar te 
kijken, leuk toch?” 
Bob heeft voor een vaste groep sporters, (inmiddels ruim 
25 personen) een Whatsapp-groep opgericht. “Dat is wel 
zo makkelijk bij het inplannen van de beschikbare ruimte, 
maar het komt eigenlijk altijd goed. Kun je even niet aan de 
pull-up bars dan kun je prima op een ander plekje in het 
park je warming-up alvast doen.”

Vooruitgang 
Buitensporten vergroot volgens Bob ook echt je  
weerstand: “En bij veel regen of kou doe je gewoon een 
extra thermoshirtje aan.” 
Als oud CIOS-student bevalt het begeleiden van andere 
sporters Bob wel: “Ik zou het heel leuk vinden om daarin 
meer te gaan doen.” Samen met een vriend heeft hij daarom 
Stable Barz opgericht. Op Instagram (@stablebarz_) delen 
ze hun kennis en ervaring.  
Damian is blij met de vooruitgang die hij maakt, inmiddels 
haalt hij makkelijk de tien pull-ups. Maar het ultieme doel 
is toch wel een zogenaamde “muscle-up”. Bob doet de 
oefening behendig voor en strekt zichzelf gecontroleerd 
vanaf de grond tot ver boven de hoogste pull-up bar uit. 
Het is indrukwekkend om te zien. 
“…daar moet ik nog even op oefenen.”  
zegt Damian bescheiden, maar dat gaat vast en zeker  
goed komen!

“LEKKER BUITEN 
SPORTEN, IN 
HET GROEN”
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SHK Sportcentrum moest door privéomstandigheden en 
corona haar deuren sluiten.  Na vier maanden maakt het 
centrum nu een doorstart! Op 1 juli 2021 gaat het  
gebouw aan de Wassenaarweg weer open.  
Er wordt gestart met fitness en - wanneer dit mogelijk is - 
met de groepslessen. 

Eind februari ging SHK Sportcentrum dicht. Dit vanwege 
het feit dat eigenaar Hemant Baboelal, door knieoperaties, 
langdurig uit de running zou zijn. Daarnaast stagneerde de 
bedrijfsvoering door Corona. Bij een second opinion bleek 
dat Hemant beter kon wachten met deze operaties.  
Om die reden worden de knieoperaties nu uitgesteld en zal 
hij SHK Sportcentrum weer 
kleinschalig opstarten. 

Houd onze website  
shksportcentrum.nl,  
Facebook, Instagram en 
Linkedin in de gaten voor 
actuele informatie. Het team 
van SHK Sportcentrum ziet 
er naar uit om jullie weer te 
mogen ontmoeten. 
 
www.shksportcentrum.nl

Katten die buiten lopen, jagen op dieren en brengen die 
vaak mee naar huis. Het is zonde om met deze informatie 
niets te doen, de Zoogdiervereniging kan uw hulp goed  
gebruiken! Door te melden wat uw kat thuis heeft  
gebracht, helpt u om de verspreiding van kleine zoogdieren 
in kaart te brengen. Denk aan muizen, maar ook vogels,  
konijnen en andere kleine diersoorten. Door deze dieren  
te melden, ontstaat er een beter beeld van de soortsamen-
stelling van kleine zoogdieren in heel Nederland.  
Zeker in steden is hier nog weinig informatie over.

U kunt uw melding(en) doorgeven via watbrengtdekatthuis.nl. 
Hier stuurt u foto’s in van het gevonden dier en geeft u aan 
welk dier u denkt dat de kat gevangen heeft. Het kan zijn dat 
voor verdere informatie over de melding contact wordt  
gezocht. Uitsluitend hiervoor wordt uw emailadres gebruikt. 
Heeft u nog vragen?  
Mail dan naar info@zoogdiervereniging.nl.  
Benieuwd naar de resultaten?   
Kijk dan regelmatig op www.zoogdiervereniging.nl. 

In Elderveld wonen veel zelfstandig wonende ouderen.  
Onderzoek laat zien dat de eenzaamheid onder hen hoog 
is in vergelijking met andere wijken in Arnhem.  
Eline Bergsma en Jens Bongers, studenten van de HAN 
Nijmegen, gaan de eenzaamheid onder oudere  
wijkbewoners nader onderzoeken. 

In Elderveld worden verschillende activiteiten voor  
ouderen georganiseerd. Eline en Jens willen in kaart  
brengen wat er daarbij goed gaat, ook wel succesfactoren 
genoemd. Daarnaast kijken zij naar de problemen waar 
ouderen tegenaan lopen en die meer aandacht vereisen. 
Dat doen zij door middel van interviews met organisaties 
in de wijk en actieve wijkbewoners. 

Het onderzoek wordt  
uitgevoerd in opdracht van 
Vitesse Betrokken. In een 
volgende editie van Elderveld 
Nieuws hopen Eline en Jens 
verslag te doen van het  
onderzoek en de resultaten. 

Wat is Vitesse Betrokken? 
Vitesse beweegt niet alleen 
op het veld, maar ook ver 
daarbuiten! Stichting Vitesse 
Betrokken is het maatschappelijke hart van de voetbalclub. 
Het doel van de stichting is sociaal-maatschappelijk actief 
te zijn in Arnhem. Die maatschappelijke rol verwijst  
naar het verbeteren van de leefsituatie van individuen, 
groepen of wijken. 

SHK SPORTCENTRUM MAAKT DOORSTART!

WAT BRENGT DE KAT THUIS? ONDERZOEK NAAR EENZAAMHEID 
ONDER ELDERVELDSE OUDEREN
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Wie is Eddy Lankwarden? 
Eddy is een kerstkind, geboren op eerste kerstdag 1965 
in Tiel. Zijn vader was eigenaar van een slagerij waar zijn 
moeder in meewerkte. Hij was elf jaar toen hij met zijn  
ouders naar de Koewei in Elderhof verhuisde. Met zijn part-
ner Berny woont hij daar nu al 29 jaar met heel veel plezier.  
Van beroep is Eddy brandweerman. Daar is hij ook lid van 
het zogenoemde ‘Collegiale opvangteam’ dat hulp biedt bij 
het verwerken van emotionele en traumatische ervaringen. 

En toen kreeg je een telefoontje van de burgemeester?  
“Nee, dit jaar liep het heel anders”, zegt Eddy. En hij  
vervolgt: “Van mijn partner Berny mocht ik op maandag de 
26e niets afspreken. Ik wist alleen dat we die dag om 8.55 
uur aan de Bussumstaat moesten staan. Toen we daar aan-
kwamen, zag ik een oude museumtrolleybus aankomen. 
Berny riep enthousiast: “Hey, de burgemeester zit er al in!” 
Ik geloofde er niets van en dacht: ja, ja, dat zal wel.  
Het opschrift met de tekst ‘lintjesregen’ was me helemaal 
ontgaan. Ahmed Marcouch vertelde dat ik een  
bindende factor in mijn buurt ben en altijd voor een ander 
klaar sta. Ook sprak hij lovend over mijn werk binnen het 
Collegiale Opvangteam bij de brandweer. En als een  
burgermeester dat zegt, zal er toch wel iets van kloppen? 

Burgermeester Ahmed Marcouch spreekt Eddy toe

Hoe verliep de dag verder? 
Om zeven uur ’s avonds zag het op en rond het pleintje 
aan de Koewei zwart van de mensen. Overbuurman  
Klaas Bosma was gevraagd een toespraak te houden.  
Hij verwees onder meer naar de bezigheden van Eddy als 
fitness coach voor jong en oud. Namens de mannelijke 
helft van de buurt sprak Klaas zijn waardering uit voor het 
feit dat Eddy ervoor zorgde dat hun vrouwen slank en  
knap bleven. Iedereen lag dubbel. Rond half acht werd  
de menigte opgeschrikt door gillende sirenes.  
Het waren collega’ s van Eddy die met drie reusachtige 
blusauto’s kwamen aangescheurd. 

Waar heeft Eddy zijn lintje nog meer aan te danken? 
Samen met zijn partner Berny en andere buurtgenoten 
heeft hij de wijkbarbecue een nieuw leven ingeblazen.  
Ook organiseert Eddy de jaarlijkse Burendag.  
Gewoon even een uurtje met elkaar een bakkie  
koffiedrinken. Rond de kerstdagen zorgt hij voor een  
kerstborrel, met warme choco en glühwein.  
En dankzij hem heeft de Koewei nu een AED.  
In de wijk is Eddy het aanspreekpunt als er ergens een 
probleem is. Denk aan een lekkage of verstopping, een 
elektriciteits storing, vreemde geurtjes in huis of een defect 
aan een kinderfiets. Na een storm kloppen er regelmatig  
wijkbewoners bij hem aan de deur. Als er bijvoorbeeld een 
kap van de schoorsteen is afgewaaid, klimt Eddy het dak 
op om de schade te herstellen.  
 
Tijdens Corona organiseert Eddy zogenoemde Sport  
Challenges op het gemeenteveldje aan de Drielsedijk.  
Samen met Berny weet hij buurtkinderen met allerlei leuke 
spel- en sportoefeningen in beweging te krijgen.  
Zelf de ouders gaan meebewegen en -sporten waardoor 
de coronakilo’s eraf vliegen. 

Eddy aan het werk op het gemeenteveldje  
aan de Drielsedijk

Eddy heeft ook oog voor eenzaamheid onder ouderen.  
Hij maakt regelmatig een praatje, loopt samen een  
stukje op of maakt een fietstochtje. Soms spoort hij  
buurtkinderen aan een tekening te maken en die dan in de 
brievenbus van een alleenstaande oudere te deponeren. 

Terugkijkend constateert Eddy met voldoening dat het doel 
om buurtbewoners op een plezierige manier met elkaar in 
contact te brengen een stuk dichterbij gekomen is.  
“Maar in je eentje lukt het niet, de buurt moet er wel voor 
open staan. En gelukkig woon ik in zo’n buurt”.

Het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd om  
Eddy Lankwarden te benoemen tot Lid in de Orde  
van Oranje-Nassau. Deze heugelijke gebeurtenis was 
voor Elderveld Nieuws aanleiding voor een interview  
met de trotse gelukkige. 

KONINKLIJKE 
ONDERSCHEIDING VOOR 
EDDY LANKWARDEN  
UIT ELDERHOF 
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U I T  ‘ T  W I J K P L A T F O R M

BERICHT VAN DE VOORZITTER

VERGADERDATA WIJKPLATFORM VERGADERING NAJAAR 2021

Beste Eldervelders,

Begin april had Uw Wijkplatform Elderveld weer een  
bijeenkomst. En ook nu was het een goede bijeenkomst. 
We merken in alle opzichten dat ook wij worden beperkt 
door de C-crisis. Ook wij (het WPF) willen graag weer  
activiteiten voor de wijk organiseren. Ook particuliere  
initiatieven willen wij graag ondersteunen, maar…. 

Een paar dingen wil ik via deze weg met U delen.

De werkgroepen zijn, al dan niet duidelijk zichtbaar, hard 
aan het werk in onze wijk. Waar elke werkgroep  
aandacht aan besteedt, is de bezetting. Enkele leden zijn 
al heel lang bezig in een werkgroep en vinden het zo 
langzamerhand tijd voor opvolging / vervanging.  
Maar aanvulling mag ook. Maar dan graag structureel. 
Even een enkele werkgroep eruit lichten. De werkgroep 
verkeer houdt bijvoorbeeld goed in de gaten wat er met 
de Hollandweg gaat gebeuren, maar ook de toekomst 
van de Metamorfoseallee hebben we in de kijker.  
De werkgroep groen is ook druk. De gemeente is niet  
altijd adequaat met informatie naar de wijk en daarom 
kan het zijn dat de werkgroep groen alle zeilen moet  
bijzetten om niet gepasseerd te worden door de  
gemeente. Dat valt niet altijd mee. Verder houdt het WPF 
de ontwikkelingen rond de weide bij de Stoeterij  
nauwlettend in de gaten.

Bij de laatste WPF-vergadering was ook de (wijk)politie 
aanwezig. Zij zijn zich er terdege van bewust dat er het 
een en ander gebeurt in de wijk. Maar zij kunnen niet 
veel als er geen meldingen komen. Ook een gedachte 
van buurtbewoners die zeggen: ‘ze komen toch niet en 
dus melden we het maar niet’, schiet het doel (veiligheid) 
voorbij. Als er door U iets wordt geconstateerd dat  
volgens U niet door de beugel kan, meld het bij de 
politie. Dan staat het in ieder geval genoteerd. Staan er 
geen meldingen, tja, dan wordt er ook niets gedaan.

Helaas kan de werkgroep Spelen weinig in deze tijd, maar 
ze lopen over van ambitie om, als het mag, weer het een 
en ander te organiseren.

Ook wordt er door de gemeente een project opgestart 
dat kort samengevat betiteld kan worden door  
‘een sociaal project’. Er wordt aandacht geschonken aan 
bijvoorbeeld eenzaamheid, jongeren, ouderen.  
Het WPF wordt hierbij natuurlijk betrokken. De eerste 
aanzetten zijn veelbelovend. De gemeente is ook bezig 
met het aardgasvrij maken van (een deel van) Elderveld. 
Sommigen van U hebben daarover een brief ontvangen. 
Ik raad U aan daarin te participeren. Het streven is dat in 
2030 (een deel van) Elderveld aardgasvrij is.

Was het U ook opgevallen dat het heel langzaam (?) lente 
wordt? Bij mij achter is het in het water een gesnater van 
belang. Helaas soms wel erg vroeg maar het is voorjaar. 
De eerste kuikens heb ik al zien zwemmen.  
Prachtig gezicht.

Woensdag 11 mei jl. kreeg ik een rondleiding van Mimi 
Turk in de Heemtuin. Simpel gezegd, wat een prachtige 
plek. Een plek die wordt beheerd door Eldervelders.  
Op woensdagmiddag komt een groep van ongeveer acht 
personen bijeen om daar mooi werk te verrichten. 

Kortom, het is een plek die een bezoek waard is! Op 
woensdagmiddag kunt U, indien gewenst, uitleg krijgen 
maar ook meehelpen deze plek bijzonder te houden. 

Kortom, nog even volhouden en we kunnen deze  
zomer…… vul maar in!

Dirk Bruinsma 
Voorzitter Wijkplatform Elderveld

De laatste vergadering van het Wijkplatform voor de  
zomerperiode is reeds geweest op 2 juni 2021. Tot en met 
augustus zal het Wijkplatform geen (openbare) vergaderingen 
hebben. De (fysieke) vergaderingen zullen dan zijn op: 

15 september 2021
17 november 2021

De vergaderingen starten altijd om 19:30 uur.  
De precieze locatie en agenda van de vergadering(en) worden 
altijd bekend gemaakt op de wijkwebsite Elderveld.nl  

De vergaderingen van het Wijkplatform zijn dus openbaar.  
U bent van harte welkom als wijkbewoner bij deze  
vergaderingen. 



15ELDERVELD NIEUWS

U I T  ‘ T  W I J K P L A T F O R M

WIJKFEEST ELDERVELD OPENWERKGROEP WINKELCENTRUM

In de vorige wijkkrant schreven we al eerder over het  
Wijkfeest op 5 september 2021. We zijn als werkgroep van 
het Wijkplatform druk bezig met alle voorbereidingen voor 
dit Wijkfeest. De eerste reserveringen voor kramen komen 
al binnen. Voor de braderie / kraam verhuur houden we 
het volgende aan:
1. Commercieel / Tweedehands spullen - 4 meter: € 20,-
2. Hobbyist / (Wijk)vereniging – 4 meter: € 5,-
3.  Combi kraam (helft commercieel / tweedehands en 

helft hobbyist) - 4 meter: € 15,-

Het reserveren van een kraam doet u gemakkelijk op de 
website: www.elderveldopen.nl/kraamhurenwijkfeest2021
Wanneer dit niet lukt, kunt u ook altijd een e-mail sturen 
naar elderveldopen@gmail.com. 

Naast de braderie is het podium ook altijd een belangrijk 
onderdeel van het Wijkfeest. We hopen als werkgroep dat 
we ook het podium zonder maatregelen door mogen laten 
gaan. De eerste aanmelding voor het podium hebben  
we zelfs al binnen. We vinden het erg leuk als we ook  
aanmeldingen krijgen van bijvoorbeeld groepen dans,  
muziek of zang vanuit de wijk. Dus speelt u in een band, zit 
u een dansgroep of bent u lid van een muziekvereniging? 
En wilt uw groep zich wel eens laten zien aan de wijk?  
Dan kan dit nu op 5 september! Meld u dan aan door ons 
even te mailen op eerdergenoemde emailadres. 

Hier weer een berichtje van de werkgroep 
winkelcentrum Elderhof. 
Het is een tijdje stil geweest mede door de strenge  
coronaregels. Maar gelukkig zijn alle winkels weer open. 

Ondanks een moeilijke periode voor een aantal winkeliers 
gaan zij er allen weer vol tegen aan. Ook kunnen wij hier 
melden dat de oliebollenkraam van Reken weer op het 
winkelcentrum staat.

Ook kan de werkgroep melden dat samen met de  
winkeliers en Wijkplatform er al een aantal nieuwe  
ideeën c.q. acties op touw gezet gaan worden.
Te denken valt aan: 
• Wijkfeest in september 2021 
• Herfstactie
• Sinterklaasfeest
•  Kerstactie incl. versiering winkels en  

winkelcentrum Elderhof

Ook is de werkgroep op zoek naar handige personen  
die ons een handje willen helpen met opbouwen en  
diverse activiteiten. 
WILT U HELPEN? Geef dan een enveloppe met naam 
e-mail en telefoonnummer erin af bij de dierenwinkel 
Animals and More. Wij nemen dan contact met u op.  

Nogmaals wil ik u vragen om in het winkelcentrum niet  
te fietsen, denk aan de kinderen en ouderen die daar  
ook lopen.

Namens alle winkeliers hopen wij u snel weer op ons  
vertrouwde winkelcentrum te zien.

Theo Kasteel
Werkgroep winkelcentrum “Elderhof”
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Maak een statement

www.schuytgraafoptiek.nl
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TUINIEREN BLIJFT LEUK OOK IN DEZE TIJD

De wekelijkse verkoop op zaterdagmorgen van groente-  
en kruidenplantjes en tuinzaden gaat gewoon door. 
Alle verkoop is wel buiten voor onze Schuur. Voor het 
afrekenen bij de kassa moet u gebruik maken van een 
“BTV-boodschappenlijst“, u vult dan zelf in wat u aan 
plantjes etc. hebt verzameld. In het belang van anderen 
maar ook van u zelf vragen wij nog altijd de tijdelijke  
gedragsregels in acht te nemen (1,5 meter afstand  
houden, thuisblijven bij verkoudheid, mondkapje verplicht 
etc.). Voor overige tuinbenodigdheden (zoals potgrond 
en meststoffen) hoeft u geen gebruik meer te maken van 
ons Click & Collect bestelformulier, hiermee zijn we  
gestopt. U kunt weer ter plaatse deze artikelen kopen.

OOGSTMARKT ZONDAG 29 AUGUSTUS 
12.00-17.00 UUR

Zondag 29 augustus tijdens de oogstmarkt doen we  
ook weer mee, met leuke kramen, een tentenkamp,  
activiteiten voor de jeugd, rondleidingen en weer veel 
figuranten. Mogelijk de eerste Romeinse vossenjacht.
Gezellige activiteiten- en oogstmarkt, (ca 40 kramen) 
waarbij biologisch, natuur, cultuur en milieu alle aandacht 
krijgt, met muziek, cultuur en heerlijke hapjes. Ook is 
de Romeinse tuin opengesteld. Rond deze tuin worden 
Romeinse producten gepresenteerd en er zijn een groot 
aantal figuranten in Romeinse kleding. Dit alles is gratis 
toegankelijk voor alle wijkbewoners uit Arnhem en  
omgeving. Voor de kinderen worden er ook weer leuke 
activiteiten georganiseerd.
Kraam huren is mogelijk door bedrijf of als particulier. 
Tuinmaterialen- en gereedschap, duurzame  
cadeauartikelen, chutneys, jam, ingemaakte groenten  
en fruit. Info-kramen op het gebied van milieu, energie, 
biologisch, duurzaamheid etc. zijn ook welkom. 
Een 3 m. kraam met luifel kost € 22,50 (leden BTV € 20,-). 
Voor 2 euro extra kunt u een achterzeil huren.  
Interesse, vul het aanmeldformulier  
www.btv-elderveld.nl/formulier-kraamhouders in.  
Vol is vol!
Bij inschrijving verklaart u zich akkoord met de Algemene 
Voorwaarden en ontvangt u een bevestiging tot  
deelname. De Activiteitencommissie van de BTV houdt 
zich het recht voor een selectie te maken uit het aanbod 
van kramen. Over een eventuele afwijzing wordt u binnen 
3 werkdagen geïnformeerd. Voor meer informatie bel of 
stuur een whatsapp bericht naar: Willy Knelissen  
(06-54715126) of Ludo Berendsen (06-50624111)  
of mail naar markt@btv-elderveld.nl. 

PROGRAMMA BTV ELDERVELD 2021 

In 2021 willen wij, alles onder voorbehoud, verder nog de 
volgende grotere activiteiten organiseren.
• Zo 29 augustus Oogstmarkt en Romeinse markt
• Zo 26 september Herfstfietstocht
• Zo 17 oktober; DAG van de Arnhemse Geschiedenis 
• Zo 12 december; Kerstmarkt in stijl “Charles Dickens”

ONDERHOUD PARK DE STEENEN CAMER

In de afgelopen weken hebben vrijwilligers en tuinleden 
van de BTV veel werk verzet ten behoeve van de  
renovatie van cluster 1 (tuinen 107 t/m 121).  
Struweel rondom de moestuinen is uitgedund en een 
deel van de tuinafscheidingen aan de buitenzijde is  
vervangen. Ook wordt elke tuin kritisch beoordeeld op 
netheid. Waar mogelijk zijn heesters langs de nieuwe  
hekwerken geplant. Hiermee wordt verrommeling van  
het volkstuinpark ongedaan gemaakt. De komende twee 
jaar wordt zo het gehele volkstuincomplex gerenoveerd. ROMEINSE TUIN EN  

ROMEINSE ACTIVITEITEN IN 2021 

Ondanks de Coronacrisis wordt onze Romeinse tuin  
netjes onderhouden. Helaas kunnen we voorlopig nog 
geen rondleidingen houden maar buurtbewoners  
kunnen tijdens hun “blokje om” wel genieten van alle 
pracht. Oogsten is echter niet toegestaan.  
Door de Coronacrisis is nu ook onze Romeinse middag 
van 27 juni afgelast. Laten we hopen dat onderstaande 
activiteiten wel weer doorgaan.

DAG VAN DE ARNHEMSE GESCHIEDENIS 
ZONDAG 17 OKTOBER

Het exacte programma is nog niet bekend, wel het  
thema voor deze dag “aan het werk”. Dat is makkelijk, 
Romeinse soldaten werden in vredestijd aan het werk 
gehouden met o.a. de aanleg van water- en landwegen. 
Bent u ook geïnteresseerd in deze geschiedenis, noteer 
dit dan alvast in uw agenda. Op www.romeinsetuin.nl 
vindt u veel informatie- en fotomateriaal.

Maak een statement

www.schuytgraafoptiek.nl
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Wiggers Mediation
Scheidingsmediator

Soms voorkomt een goed
gesprek het einde relatie.

De goedkoopste scheidingsbegeleider!
Gratis kennismaking; nu ook online via video.
Wassenaarweg 40, 6843 NW Arnhem-Zuid
www.wiggersmediation.nl
026 3890855 tel./WhatsApp 0653 384983

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



19ELDERVELD NIEUWS

Wie is Johan Wolthuis? 
Johan is een zogenoemd oorlogskind, geboren april 1940 
in Arnhem. Toen de stad in 1944 ontruimd werd, vluchtten 
zijn ouders met hem naar Groningen. Een moeizame reis 
van vier maanden! In de Jansstraat hadden zijn ouders  
een winkel in lampenkappen en verlichting die later  
omgebouwd werd tot een souvenirwinkel. In 1965 nam 
Johan de winkel over waar hij later speelgoed verkocht, 
onder de naam Speelgoedland.

Hoe verliep de dag dat je de onderscheiding kreeg? 
Johan en zijn vriendin Hanneke zouden die dag naar  
Wageningen gaan om op de kleinkinderen te passen.  
Een paar dagen ervoor had zijn dochter hem een mailtje  
gestuurd met de mededeling dat het oppassen niet door-
ging. Met als smoes dat het gezin was uitgenodigd voor een 
familiefeest georganiseerd door de werkgever van haar man. 

Op de ochtend van de uitreiking werd Johan tot zijn grote 
verbazing al om half acht ruw door de wekker gewekt. 
“Wat is dat nou weer voor een onzin”, mopperde Johan, 
“Waarom moet ik zo vroeg op? Ik kon toch uitslapen?” De 
wekker had zijn vriendin Hanneke natuurlijk gezet om de 
afspraak met de burgemeester niet te missen. Die afspraak 
was om 8.55 uur bij de bushalte aan de Bussumstraat.

Na het ontbijt haalde Hanneke Johan over om een eindje 
te wandelen. Ze vroeg hem nette kleren aan te trekken, 
maar daar zag Johan de noodzaak niet zo van in.  
Aangekomen bij de bushalte aan de Bussumstraat,  
arriveerde daar een museumtrolleybus.  
Johan: “Ik kreeg pas een vaag vermoeden toen onze  

burgemeester uitstapte en een schildersezel met een 
groot portret van Koning Willem Alexander tentoonstelde. 
Hij hield een fijne toespraak waar ik erg van heb genoten. 
Vooral toen hij verkondigde dat “Arnhemmers nu dankzij 
uw passie en toewijding kunnen genieten van de Jansbeek 
in de zuidelijke binnenstad.” De hele dag regende het  
telefoontjes, mailtjes en bloemen. En pas even vóór tienen 
in de avond vertrokken de laatste bezoekers.

Vluchtelingenwerk 
Gevraagd naar waar hij met de meeste voldoening op  
terugkijkt, noemt Johan zijn werkzaamheden als vrijwilliger 
voor Stichting Vluchtelingenwerk. Sinds april 2016 is hij 
intensief betrokken bij het Asielzoekerscentrum (AZC) in 
Elden. Daarvoor organiseerde hij rommelmarkten ten bate 
van vluchtelingen. Samen met een vriend was hij mede-
verantwoordelijk voor de inrichting van het winkeltje voor 
vluchtelingen in Elden. Daar kunnen vluchtelingen tegen 
een zacht prijsje nuttige spullen kopen. Het meest trots 
is Johan op de keer dat hij de uitzetting van een Russisch 
vluchtelingengezin ternauwernood wist te voorkomen. 

Stichting Jansbeek Boven Water 
Johan stond aan de wieg van de Stichting Jansbeek boven 
Water, samen met de onlangs overleden Folkert Rotshuizen. 
Het is grotendeels aan hun inzet te danken dat de  
Jansbeek na 156 jaar weer door het centrum van Arnhem 
stroomt. Nog liever dan een lintje zou Johan hebben  
gezien dat de beek nog verder boven de grond zou  
stromen. Daarbij doelt hij op het Gele Rijdersplein waar  
de beek nu nog aangelegd moet worden. Johan zal er 
weer zijn uiterste best voor doen.

Waar heeft Johan zijn onderscheiding nog  
meer aan te danken? 
Johan zet zich sinds jaar en dag in voor het behoud van de 
70mm film. Dat stukje cultureel erfgoed mag volgens hem 
niet verloren gaan. Daartoe richtte hij in 1989 een club op: 
The International 70mm Association. Ook schreef hij vele 
artikelen voor Nederlandse en Engelstalige tijdschriften. 
Tot slot is Johan al jarenlang bestuurslid van de Vereniging 
Stadsschoon Arnhem. Sinds kort zet deze vereniging zich 
in voor het behoud van de in verval geraakte villa bij de 
Bonifatiuskerk in Elden. Het huis staat nu nog in de steigers 
en zou een grondige opknapbeurt goed kunnen gebruiken. 
Johan zal met de andere bestuursleden weer zijn beste 
beentje voorzetten.

Johan Wolthuis is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau!  
Hij is een van de zestien Arnhemmers die deze koninklijke  
onderscheiding op 26 april jl. ontving uit handen van burgemeester  
Ahmed Marcouch. Johan kreeg dit lintje onder meer vanwege zijn  
inzet voor vluchtelingen en zijn werk voor de Stichting Jansbeek  
Boven Water. In deze bijdrage het verslag van een interview met  
de trotse gelukkige.

KONINKLIJKE 
ONDERSCHEIDING  
VOOR WIJKBEWONER 
JOHAN WOLTHUIS 
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KOM JIJ ONS TEAM VERSTERKEN?

BEKIJK DE VACATURE OP ONZE WEBSITE
WWW.ZILVERZORG.COM/VACATURES/

WWW.ZILVERZORG.COM
INFO@ZILVERZORG.COM

WIJ ZOEKEN COLLEGA’S VOOR DE FUNCTIE:

HUISHOUDELIJKE HULP

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!

Heeft u door de coronacrisis minder inkomen?  
En kunt u daardoor de huur of hypotheek van uw huis 
niet meer betalen? Of de kosten van gas, water en  
elektriciteit? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor 
de Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten 
(TONK). TONK is een tegemoetkoming om ervoor te 
zorgen dat u in uw huur- of koopwoning kunt blijven 
wonen. Ook wordt geprobeerd te voorkomen dat 
schulden worden opgebouwd. De hoogte van de  
TONK hangt af van uw situatie. De gemeente kijkt naar 
de hoogte van uw (woon)kosten, uw inkomen en welk 
deel u nog zelf kunt betalen.

De TONK-uitkering is met terugwerkende kracht aan 
te vragen voor de periode 1 januari tot en met 30 juni 
2021. Meer informatie en het aanvraagformulier vindt  
u op www.arnhem.nl/tonk. Heeft u geen internet?  
Bel dan met de Klantenservice op telefoonnummer 
0800 - 1809. Dan ontvangt u het formulier via de post. 
U kunt de Klantenservice ook bellen als u meer wilt  
weten over de TONK en of u hier mogelijk voor in  
aanmerking komt.

KUNT U UW
NOODZAKELIJKE

WOONKOSTEN NIET
MEER BETALEN?
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Van 15 april tot 1 oktober vindt in Park Lingezege de  
The Colorfield Performance 2021 plaats. Het is een  
fantastisch schouwspel voor iedereen. Circa vijfhonderd 
kunstenaars zijn er de hele zomer in groepen van zes 
personen aan het werk. Zij beschilderen ieder een groot 
paneel als onderdeel van een gigantisch kleurenveld.  
Het veld groeit elke week en het is spannend om te  
zien hoe het geheel zich ontwikkelt. Komt het zien,  
komt het zien!

De foto toont kunstenaar Dirk Hakze en wethouder  
Dimitri Horsthuis-Tangelder tijdens de opening van het 
evenement in april. Initiatiefnemer Hakze: “The Colorfield 
Performance is echt een mega-kunstproject dat zich  
de komende maanden gaat vormen. Elke dag zie je het 
project groeien. En dat allemaal dankzij de kunstenaars  
die al hun creativiteit loslaten op hun paneel.” 
De wethouder is er erg over te spreken: “Het is een kleurrijk 
en levendig project! Zeker in deze tijden van corona zijn 
we dan ook erg blij met deze prachtige expositie in de  
Gemeente Overbetuwe!” 

Kleur in donkere tijden
Op het Evenemententerrein in Park Lingezegen staan  
vijfhonderd panelen klaar om door kunstenaars  
beschilderd te worden. De panelen van 1.22m x 1.22m 
staan in de vorm van een afgeknotte ellips opgesteld.  
Er wordt met alle kleuren gewerkt, behalve zwart.  
Het schilderij moet binnen één dag klaar zijn, want de  
andere dag staat er weer een nieuwe groep kunstenaars 
klaar om hun paneel te beschilderen. Het evenement heeft 
internationale allure. Er hebben zich al kunstenaars uit  
negentien verschillende landen aangemeld.  
De werken zijn ook te koop, hiervoor kunt u contact  
opnemen met de organisatie.

The Colorfield Performance zorgt voor  
een kleurrijke zomer
Van 15 april tot en met 31 augustus werken er elke dag zes 
kunstenaars aan een paneel. Gewerkt wordt van 9.30 uur 
tot twee uur voor zonsondergang. Op maandag en  
dinsdag wordt er niet gewerkt, maar kan het kunstwerk  
wel bekeken worden. Van 1 september tot en met  
1 oktober is het volledige kunstwerk nog een volle  
maand te bewonderen. Kijk voor meer informatie op  
www.thecolorfieldperformance.nl

Als het aan directeur Sven van Rijswijk van Park  
Lingezegen ligt, is het evenement een opmaat naar meer 
kunstinitiatieven in het park. “The Colorfield Performance” 
is een prachtig voorbeeld van wat er mogelijk is met kunst 
in de buitenruimte. De komende jaren hopen we meer 
kunstprojecten- en exposities in Park Lingezegen te  
verwelkomen om zo de verbinding tussen kunst en  
natuur te maken”, aldus Sven van Rijswijk. 

Praktische informatie
The Colorfield Performance is te vinden in het Noorden 
van Park Lingezegen, tussen het hondenspeelveld  
en restaurant De Landerij. Er is voldoende parkeergelegen-
heid. Navigatie kunt u instellen op: Park Lingezegen,  
De Park 10, 6661 NW in Elst. 

THE COLORFIELD 
PERFORMANCE 
2021 IN PARK 
LINGEZEGEN 
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Uitvaartcentrum aan de Eimerssingel-West.   
• 24 uur per dag toegang tot de familiekamer
• Uitvaartdienst in onze sfeervolle aula 
• Uitgebreide condoleance met cateringmogelijkheden 

Monuta Jacqueline Reijers
Eimerssingel-West 7 
T 026 - 442 42 25
I monutajacquelinereijers.nl Jacqueline Reijers

Een compleet 
afscheid in Arnhem. 

Bel 
voor meer 
informatie

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 € 17,70 voor € 14,50
Geldig van 1 juli tot 1 september 2021

Max. 2x per bon; niet geldig op zon- en feestdagen
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Activiteiten Wijkvereniging Elderveld (onder voorbehoud) 
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 23 juni van 18.15 tot 19.15 òf 19.30 tot 20.30 uur in het 
wijkcentrum Elderveld, Breezandpad 15.

-  Conditiegym:  
donderdag 24 juni van 8.45 tot 9.45 uur in de sporthal Elderveld, 
Breezandpad 13.

Activiteiten overige clubs, organisaties en verenigingen  
in Elderveld (onder voorbehoud)
•  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. 22 juni t/m 10 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 17 augustus 
bent u weer van harte welkom!

Bij de Huisartsenpost kunt u terecht voor spoedzorg gedurende 
avond-, nacht- en weekenduren. Naast een centrale meldkamer 
heeft de huisartsenpost drie locaties waar patiënten behandeld 
kunnen worden bij spoedgevallen. 

Binnenkort vervalt het oude 0900-nummer en is er nog maar  
één telefoonnummer: 026-3899696. Zet dit nummer in uw  
telefoon of verander het op het briefje op het prikbord thuis. 

Je wilt meer bewegen omdat je gezonder wilt leven en actiever 
bezig wil zijn. Dat is makkelijker én gezelliger als je dat samen met 
iemand doet! Voldoende bewegen hoeft helemaal niet zo intensief 
te zijn. Wandelen is hier een goed voorbeeld van.
SWOA maakt de match!
Met wandelmaatjes brengt SWOA mensen met elkaar in contact 
die graag wandelen. Wij kijken of iemand in jouw buurt zich  
ook heeft aangemeld. Ook kijken we of jullie wandelwens  
overeenkomt: een klein ommetje of een lange afstandswandeling? 
Op basis daarvan maken wij een koppeling.
Let op: Bij de wandelmaatjes hebben wij geen vrijwilligers of  
deelnemers. We leggen hier puur het contact tussen Arnhemse 
inwoners die gezellig met elkaar op pad willen. 
Aanmelden of meer informatie?
Kijk op www.maatjesregioarnhem.nl/wandelmaatje, mail naar  
maatjes@swoa.nl of bel met 026-3272266. Vergeet bij aanmelding 
niet door te geven: je naam + achternaam, telefoonnummer, 
adres, eventuele bijzonderheden en jouw voorkeur voor een  
wandeling: een kort ommetje of een lange(re) route.

WIJKAGENDA 
19 JUNI - 27 AUGUSTUS 2021

HUISARTSENPOST STRAKS ALLEEN NOG BEREIKBAAR VIA 026-3899696

OP ZOEK NAAR
EEN WANDELMAATJE? 

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 0800-1809 

(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: Huisartsenpost Arnhem 026-3899696
Karin Veldkamp: Coördinator Buurtbemiddeling 026-3519941
 Coördinator Buurtbemiddeling 06-29427944
 A. ma-do www.buurtbemiddelingarnhem.nl 

ORGANISATIES EN SERVICENUMMERS




