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Bij elke 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…
Mevrouw Smits 

MEVROUW SMITS

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

Het Nederlands Kampioenschap Tegelwippen zit erop. Van 30 maart t/m 30  
september hebben 81 gemeenten met elkaar gestreden. Wie heeft de meeste tegels 
uit de stad gehaald en ze vervangen door groen? De inwoners van de gemeente 
Rucphen gaan ervandoor met de hoofdprijs. Met 989 gewipte tegels per duizend  
inwoners wonnen zij De Gouden Tegel. Op de ranglijst van 81 gemeenten neemt  
Arnhem een verdienstelijke achttiende plaats in met 249 tegels per duizend inwoners 
en in totaal 40.231 tegels. Hiermee laat Arnhem eeuwige rivaal Nijmegen duidelijk 
achter zich. Die stad eindigde op een zesentwintigste plaats met 179 tegels per  
duizend inwoners. In totaal wipten Nederlanders ruim 1,5 miljoen tegels en werden 
veertien hectares vergroend. Omgerekend zijn dat ongeveer 28 voetbalvelden.  
De ludieke campagne ‘Heel Holland wipt’ was dus een eclatant succes.  

Van harteproficiat!

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.
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UITSLAG NK TEGELWIPPEN:
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Elderveld Nieuws is het  
wijkblad voor heel Elderveld  
en is een uitgave van  
Wijkvereniging Elderveld.

Redactie
Hans Kuhlemeier
Cor de Vrieze
Bas van Spankeren 

Omslagfoto
Hans Kuhlemeier

Puzzelderveld
Jan Rutjes

Vormgeving
LOUSenZo

Drukwerk
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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

Editie Kopijsluiting Verschijning
1  28 januari  19 februari
2  25 maart  16 april
3  27 mei  18 juni
4  5 augustus  27 augustus
5  14 oktober  5 november
6  25 november  17 december

ELDERVELD NIEUWS
IN 2022



3ELDERVELD NIEUWS

BERICHT VAN DE VOORZITTER

Helaas eindigt het jaar 2021 zoals het begon. Het land is weer in een (volledige) lockdown.  
Ook voor de Wijkvereniging zorgde Covid-19 voor teleurstelling en ongemak. Zo moesten vele  
cursussen worden afgezegd of konden zij in het gunstigste geval in aangepaste vorm doorgang  
vinden. Geen Koningsdag of paaseieren zoeken, geen Sinterklaasfeest of Winterfair. Sinterklaas  
heeft overigens wel een mooie kwis op de scholen laten bezorgen voor de kinderen tot 8 jaar en 
voor ieder kind een cadeautje achter gelaten bij de Wijkvereniging.  
Hopelijk gaat het in de loop van het komend jaar beter. Het traditionele jaarprogramma is alweer 
vastgesteld (zie hieronder), de vele goed bezochte cursussen gaan, zodra het weer kan, van start 
(coronaproof) en er wordt volop gewerkt aan een nieuw evenement medio juni. Ook heeft de  
redactie van dit blad uitbreiding gekregen (zie hieronder). 
 
Het bestuur, de redactie en de vrijwilligers van de Wijkvereniging wensen u allen fijne Kerstdagen 
en een mooie jaarwisseling, maar bovenal gezondheid! Laten wij er een mooi jaar van maken!

Willem Zwijnen, Voorzitter Wijkvereniging Elderveld 

JAARPROGRAMMA ACTIVITEITEN 
WIJKVERENIGING IN 2022 

18 april paaseieren zoeken
27 april viering Koningsdag
19 juli doortocht vierdaagse
27 november Winterfair op en rond het Winkelcentrum 
Elderhof
3 december Sinterklaas komt in Elderveld
Mei/juni nieuwe activiteit datum nog niet bekend
 
Het hele jaar door een gevarieerd aanbod van cursussen

Alles valt of staat met de eventuele beperkingen  
ten gevolge van Corona!

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

-  Bloemschikken - Workshops - Kerststuk 
woensdag 22 of donderdag 23 december

-  Bloemschikken - Workshops 
woensdag 26 januari en 16 februari

-  Eerste hulp aan kinderen + bijscholing 
maandag- of dinsdagavond

-  Hartreanimatie + bijscholing 
maandag- of dinsdagavond

-  Kleding maken  
maandag van 18.00 - 20.00 of 20.00 - 22.00 uur  
of donderdag van 18.00 - 20.00 uur

U kunt nog instromen bij:
- Active Body - woensdagavond
- Conditiegym  - donderdagavond
- Engels basis/vervolg - dinsdagavond
- Engels conversatie - dinsdagavond 
- Frans beginners (vervolg) - donderdagavond
- Frans conversatie - donderdagavond
-  Schilderen en tekenen 

dinsdagochtend, -middag of -avond
- Spaans voor beginners - zaterdag 13.15 - 15.15 uur
-  Spaans voor beginners plus 

zaterdag 11.00 - 13.00 uur
-  Yoga - maandag van 19.00 - 20.15 uur  

of donderdag van 20.00 - 21.15 uur

Houders van een GelrePas 2021/2022 kunnen deze gebruiken voor de cursussen! 
COVID-19 De Cursuswerkgroep volgt de voorschriften, die door de overheid zijn uitgevaardigd. Avondcursussen zijn tot nader  
bericht geannuleerd of verplaatst. Voor informatie over cursussen en/of workshops kunt u Wijkvereniging Elderveld bellen:  
tel. 381 07 98 of e-mailen: wijkver.elderveld@hetnet.nl.

Na drie productieve jaren heeft Hans Kuhlemeier 
aangegeven te stoppen met de eindredactie van het 
wijkblad met ingang van 2022. In die periode heeft hij 
veel bijgedragen aan het verhogen van de kwaliteit en 
leesbaarheid van ons wijkblad. Vele artikelen zijn van 
zijn hand verschenen. Hans stopt met de eindredactie, 
maar blijft gelukkig wel als vaste auteur aan Elderveld 
Nieuws verbonden. Het bestuur dankt hem voor zijn 
inzet en betrokkenheid. 
Ondertussen heeft Colette Collé zich aangemeld  
om de redactie te versterken.  
Samen met Bas van Spankeren en Cor de Vrieze zal  
de redactie zich in nieuwe samenstelling voorstellen  
in het volgende nummer van Elderveld Nieuws.

Het Bestuur

BEDANKT HANS! 
WELKOM COLETTE!
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Een bijzondere vondst kan ook leiden tot een 
fraaie aquarel van een geplet blikje.

Goudsbloemen

U weet dat wij volop bezig zijn in uw en onze heemtuin.  
Wij gaan uw en onze kruidentuin op de schop nemen.  
De grond aldaar is niet optimaal. Ongewenste groei wordt 
verwijderd en afgevoerd. Onze jongste vrijwilligster heeft 
een geweldig plan uitgewerkt. Wij gaan niet SPITTEN.  
Dit verstoort het bodemleven en daar moeten wij zuinig  
op zijn. Wij brengen wel goede grond (o.a. compost) aan  
en laten de natuur haar werk doen. 

De aardperen zijn gerooid en gepoot aan de kant van de 
Pettenstraat. Deze plant lijkt op kleine zonnebloemen en 
bloeit veelal in de late zomer tot laat in de herfst. De knollen 
zijn eetbaar, maar veroorzaken wel “winderigheid”.  

Wij hebben goudsbloemen in uw en onze tuin. Een mirakel. 
Deze plant groeit en groeit maar door en zaait zichzelf uit, 
onvoorstelbaar. Echt een aanrader, ook in uw tuin.  
Zelfs tot laat in het jaar bloeit deze rakker nog. 

De winterfair is niet doorgegaan om bekende redenen. 
Jammer, maar u kunt nog steeds bij ons woensdagmiddag 
biologische honing bestellen/kopen. Vooral in deze donkere 
dagen een boost voor uw gezondheid of als cadeautje voor 
familie, vrienden of kennissen. 

Hartelijke groeten en fijne feestdagen en een gezond 2022, 
Mimi en de heemtuinmaatjes

Ook rond deze dagen leeg ik zoals gewoonlijk mijn  
adoptieafvalbak aan de Elderhofseweg. Daarna loop ik  
mijn zwerfvuil ronde. Vroeger noemde men zo’n iemand 
gekscherend ampikkelateur. Mooi woord. Op facebook  
is er een zwerfinator. Klinkt ook goed. Hij heeft zelfs  
landelijke bekendheid. 

Je vindt van alles aan rommel in het openbare. Daar zou  
ik de rest van de column met zelfstandige naamwoorden 
mee kunnen invullen. Wel wil ik vermelden als bijzondere 
vondst, een dagboekje. Vond ik in december vorig jaar.  
Ik heb het een tijdje apart gehouden en doorgelezen.  
Het waren intense woorden en zinnen die ik las.  
Gedachten, geheimen die zeker niet voor een ander en  
mij bestemd waren. 

Een hongerige dakloze zal brood uit de afvalbak halen. 
Liefst verpakt. Een dagboek vult zijn maag niet. 

Hij denkt ook niet aan zwerfvuil, hij maakt er meer deel van 
uit. Weet ‘s morgens vaak niet waar hij ‘s avonds zal slapen. 

Ik denk aan wat er pas in Glasgow is besproken.  
Wordt allemaal beschreven. Het klimaatprobleem waar  
we allemaal deel van zijn en mee te maken krijgen.  

Klaas Vaak

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

D A G B O E K
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ELKE DAG ZWERFAFVAL OPRUIMEN?

Je hoopt natuurlijk dat als mensen zien dat er  
zwerfafval opgeruimd wordt, ze op een idee gebracht 
worden en ook gaan opruimen. Maar om nou elke dag 
met een oranje hesje en een afvalgrijper door de wijk  
te gaan lopen, dat zal menigeen te ver gaan.

KLEAN 
Daardoor moest ik opeens denken aan KLEAN.  
Nee, niet CLEAN, maar echt waar: KLEAN. Een paar jaar 
geleden had ik een website ontdekt waar ook een mooi 
initiatief uit de doeken werd gedaan over het opruimen 
van zwerfafval. Hoe zat dat ook alweer? 

Elke dag één stuk zwerfafval 
De stelling van KLEAN is - en ik citeer: “Als een kwart  
van Nederland elke dag één stuk zwerfafval opruimt  
dan moet men al na drie dagen naar zwerfafval zoeken. 
Als een kwart van de wereldbevolking elke dag één stuk 
opruimt ruimen we al snel meer op dan acht miljard  
kilo. Dus meer dan wat er nu elk jaar in onze oceanen 
bijkomt.”

Wegwerphandschoenen 
Hoe doe je dat nu, elke dag een stuk zwerfafval  
opruimen? Voor dat ene stukje afval bewapen je je toch 
niet met een prikstof en gaat dan door de wijk. Ik heb 
daar het volgende op bedacht. In een winkel een pak  

van die flinterdunne wegwerphandschoenen gekocht.  
De kosten daarvan zijn te verwaarlozen. Elke dag heb ik  
1 zo’n handschoen in de jaszak. En als ik dan op pad ben, 
raap ik even op wat ik aan zwerfafval tegenkom.  
Met gemak wordt dat soms meer dan één stuks.  
Aan het eind van mijn wandeling gooi ik het zwerfafval  
in een openbare afvalbak of in mijn eigen afvalkliko.

Niet klagen 
En wat betekent KLEAN nu eigenlijk?  
Klagen Loont Echt Absoluut Niet!

Dus: in plaats van te klagen, koop een doosje  
wegwerphandschoenen en doe mee. Elke dag. Of zo 
vaak je kunt of wilt. Daar wil ik niet zo precies in zijn.

Eén probleempje! Ik heb geen idee meer waar ik mijn 
wegwerphandschoenen voor een paar euro’s gekocht 
heb. Kan ze alleen terugvinden op een grote  
webshop-site voor de schandalige prijs van rond de € 15. 
Dus, oproepje: weet je waar je voordelig dergelijke  
handschoenen kunt vinden, laat het ons even weten.

Maak een selfie 
En als je wil maak dan  
een actiefoto van jezelf en 
stuur die op naar de redactie 
van Elderveld Nieuws:  
wijkver.elderveld@hetnet.nl 
Kunnen we in het volgende 
nummer een leuke pagina  
met actiefoto’s maken.

 

Voor meer informatie over KLEAN:  
www.klean.nl/power-of-one/

Cor de Vrieze

Eens in de zoveel tijd vindt er een opruimactie zwerfafval in onze wijk plaats. Zo organiseerde afgelopen 18 september 
het wijkplatform de World Cleanup Day met Elderveld Schoon in onze wijk. En een week later op 25 september  
organiseerde de Baptistengemeente Ontmoeting een zwerfvuilopruimactie in de wijk rond de Wassenaarweg.
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Witte Boekenkast
In het SWOA-steunpunt De Gaanderij aan het  
Driemondplein 1 vind je in de grote zaal een middelgrote 
boekenkast. Deze Witte Boekenkast is een initiatief van 
Wijkplatform Elderveld. Van maandag tot en met vrijdag 
kun je hier overdag terecht.

Buiten-bibliotheek Nossos Livros
Dit sympathieke compacte boekenkastje vind je aan  
de Schagenstraat 7. 

Minibieb van een Creatiep
Deze boekenkast is een fraai meubelstuk! Royaal voorzien 
van kinderboeken op de onderste plank. En boeken voor 
volwassenen op de plank erboven. Deze minibieb vind je 
aan de Sassenheimstraat 2 

Een boek kost aardig wat duiten. En zeg nou zelf, hoe vaak 
lees je dat boek? Vaak blijft het bij één keer. En wat dan?  
Dan kan de witte boekenkast, de buitenbibliotheek,  
weggeefbibliotheek, openbare boekenkast, minibieb of 
hoe ze verder maar genoemd mogen worden, een welkom 
alternatief zijn. Bovendien, iedereen heeft er wel eentje op 
fietsafstand. Dus wil je boeken wegdoen of wil je gratis  
een boek lenen? Hier een overzicht van de minibiebs in 
onze wijk. Kijk even naar de spelregels die er soms bij  
aangebracht zijn. Bij de ene kast is het de bedoeling om  
te lenen en te ruilen. Bij andere mag je ook boeken  
meenemen en houden. Mijn ervaring is dat in je deze  
boekenkasten soms de prachtigste boeken vindt,  
waarvoor je graag in ruil je overtollige boeken neerzet.

De Witte Boekenkast in De Gaanderij  
aan het Driemondplein 1

VOORDELIG LEZEN
IN ELDERVELD
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Minibieb De Boekgaard
De Boekgaard vind je, heel  
toepasselijk, vlakbij de Boomgaard  
De Steenen Camer, aan het  
Hannesstraatje. Een sympathiek  
witgeschilderd boekenkastje,  
vlak naast het toegangshek naar  
De Romeinse Tuin.

Buurtbieb Elderhof
Een aandoenlijk boekenkastje gemaakt 
van een plastic krat, waar nog eens 
een deurtje voor geknutseld is, vind je 
aan de Verenwei 20. 

Openbare Boekenkast Elden
En is dit allemaal niet genoeg, dan is 
een klein uitstapje naar het Dorpsplein 
in Elden de moeite waard.  
Daar staat een grote boekenkast in 
de voortuin van het Dorpshuis aan de 
Brinksestraat. Een voormalig bushokje 
is verbouwd tot een grote boekenkast, 
waar je bovendien ook nog regelmatig 
cd’s, dvd’s, tijdschriften, dozen met 
spelletjes en speelgoed vindt.

Een afscheid 
dat bij jou past

Denk jij bij een uitvaart al  
snel aan standaard mogelijk-
heden? Plakje cake, grauwe 
zaal…? Dat is jammer, want 
ieder leven is anders. 

Mijn missie is dat het afscheid  
een treffend portret wordt 
van wie iemand was.

Ik ben Stefan Boddenberg. 
Met mijn vrouw Thessa en 
onze kinderen woon ik in 

Elderveld. Als dertiger wil ik 
een vernieuwend geluid laten 
klinken in de uitvaartwereld.

Wist je dat je ongeacht je 
verzekering bij mij terecht  
kunt? Een kleine uitvaart
onderneming is flexibeler  
en persoonlijker. 

Kijk voor meer informatie  
op stefanboddenberg.nl. 

06 83 33 48 24
altijd bereikbaar

contact@stefanboddenberg.nl 
stefanboddenberg.nl

Vraag het boekje 
‘Mijn laatste wens’ 

gratis aan 
op mijn website.

Zijn er nog meer ‘witte boekenkasten’ in onze wijk?  
Of ben je er zelf net één begonnen. Laat het de redactie dan  
weten en stuur een foto mee: wijkver.elderveld@hetnet.nl
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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
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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 21 januari 2022

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

CLARINA VAN DE STAAIJ

Horizontaal 
3. hemellichaam; 6. uitbouw; 9. scheepsgroet; 11. wier; 12. gevaar; 14. houtsoort; 16. stug; 17. elp; 19. kunsttaal;  
20. berghol; 23. vlekkenwater; 25. sportploeg; 26. rivier in Europa; 28. iemand afkomstig uit Azië; 29. plaats in Drenthe; 
32. Italiaanse voetbalclub; 35. vlot; 37. muziekinstrument; 38. af en toe; 39. vriend; 40. missen; 41. roem;  
42. meisjesnaam; 43. barak; 44. evenredigheid

Verticaal 
1. vis; 2. plaats in Gld; 4. sliert; 5. edelgas; 6. zijrivier van de Elbe; 7. bruingeel; 8. plaats in de V.S.; 10. medezeggenschap; 
13. dagdeel; 15. jongensnaam; 18. kleur; 21. en andere; 22. terugbetalen; 24. huidaandoening; 26. koker;  
27. meisjesnaam; 29. muzieknoot; 30. meisjesnaam; 31. appelsoort; 33. schuldige; 34. koolpoeder; 35. onbedekt;  
36. gewicht; 37. huisdier.

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

E T S E K S U E
N U D I S T E B U S T E

Z E O O R W U R M R
K E G E L P E E D E E G
A L L E N P L E G E R E
L E A R E N R I E N
F R E E K R O S E G S

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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Tijdens een lunch in de stad met een kennis vertelde ik 
dat de wereld vol ligt met schatten. “O ja, hoe moet ik dat 
zien dan?” vroeg mijn kennis. Het blijkt dus dat er mensen 
zijn die niet weten wat geocachen is.

Geocaching is een soort schatzoeken. Over de hele wereld 
liggen caches (‘schatkistjes’) verstopt die je met behulp van 
aanwijzingen van de verstopper kunt vinden. In de cache 
vind je vaak een kleine verrassing en een logboek waarin 
geslaagde schatzoekers hun naam achter kunnen laten.  
Je mag de verrassing meenemen, mits je er iets anders 
voor terug legt. Voor Geocaching heb je een (gratis)  
account bij geocaching.com nodig.  
De informatie over sommige geocaching locaties is  
alleen toegankelijk voor mensen met een premium  
account. Premium kost € 30 per maand.

Omdat de meeste geocaches te vinden zijn aan de hand 
van GPS-coördinaten, heb je GPS-navigatie nodig.  
Je kunt hiervoor een Garmin of soortgelijk navigatie- 
apparaat gebruiken, maar een telefoon met bijvoorbeeld 
de navigatie-app van geocaching.com volstaat ook. 

Er zijn verschillende types geocaches. De meest gebruikte 
zijn traditionele en multi-caches.

Traditionele geocaches 
Bij deze geocachetypes krijg je meteen de 
eindcoördinaten waar de geocache/schat 
verborgen ligt. Op de plek waar de  
geocache verborgen ligt, moet je een 
schat met een logboek terugvinden waar 
je jouw geocachenaam in kan schrijven 
als bewijs dat je deze gevonden hebt.

Multi-caches 
Bedoeling van multi geocaches is dat je  
van punt naar punt gaat op basis van 
coördinaten die je zal moeten  
verzamelen via hints. Hier zal je ook vaak 
de term waypoint terugzien. Waypoints 
zijn tussenpunten waar je een hint vindt 
die je naar het volgende waypoint of 
naar de uiteindelijke oplossing zal leiden. 

Multi-cache in Elderveld 
Een collega tipte mij dat er een multi-cache ligt bij de  
volkstuintjes achter de pannenkoekboerderij de Steenen 
Camer. Wat een leuk idee om even een puzzeltje in de  
buitenlucht op te lossen. Ik ben er zelf nog niet zo  
bedreven in dus we gingen samen van start.

Met een aantal aanwijzingen van de maker was het een 
leuke wandeling tussen de volkstuinen door en de puzzel 
bestond uit 5 opdrachten. We liepen zonder veel  
problemen van opdracht naar opdracht tot aan het  
laatste punt. Toen kregen we de 
vraag voorgeschoteld, hoeveel 
ladders liggen hier verscholen 
en de waypoint was in de  
Romeinse tuin, dat kon echt niet 
missen. Nadat we zeker wisten 
dat ons waypoint juist was en  
wij zo’n beetje elk grassprietje 
opgetild hadden (zo klein kan 
een ladder toch niet zijn)  
kwamen we tot de ontdekking 
dat er een bordje hing met een 
afbeelding van ladders erop.  
Wat een mop!

Oplossing? 
Uiteindelijk is het de bedoeling dat je de uitkomsten  
combineert tot een oplossing. Deze moet dan  
overeenkomen met de oplossing van de samensteller.  
Helaas hadden wij het niet juist. Meestal kan je dan een 
mailtje naar de samensteller sturen om te weten te komen 
waar we in de fout gingen. Dat hebben we gedaan maar 
tot op heden hebben we geen bericht ontvangen.  
We zullen ermee moeten leven denk ik. We hopen dat  
de samensteller dit leest en ons alsnog laat weten wat  
de uitkomst is.

Locaties van caches in Elderveld

SCHATZOEKEN MET 
GEOCACHING IN 

ELDERVELD

MARGOT BAKKER
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Sinds Corona is het aantal honden in Arnhem sterk  
toegenomen. Vele inwoners schaften een meestal jonge 
hond aan om de eenzaamheid van het thuiswerken tegen 
te gaan. Inmiddels gaan veel baasjes weer als vanouds naar 
kantoor. Maar wie moet nu de trouwe viervoeter uitlaten? 
De professionele hondenuitlaatservices - afgekort hussen - 
bieden uitkomst voor de ‘Coronahonden’. De keerzijde  
van de medaille is dat het in de parken en hondenlosloop-
gebieden van Arnhem-Noord steeds drukker wordt  
(De Gelderlander d.d. 03-11-21). Rustzoekende wandelaars 
ervaren overlast als zij geconfronteerd worden met grote 
groepen loslopende honden. Wandelaars en fietsers  
voelen zich soms bedreigd. Volgens Rudy Duteweerd,  
bestuursadviseur bij de gemeente Arnhem, zoeken  
bedrijven die met tien tot vijftien honden tegelijk wandelen 
vaak andere routes in het bos om de overlast te beperken. 
De nieuwe paden en paadjes die ontstaan naast de al  
bestaande paden hebben volgens Duteweerd schadelijke 
gevolgen voor flora en fauna. Het is dan ook niet vreemd 
dat er steeds meer hondenlosloopgebieden en parken in 
Arnhem-Noord voor hussen op slot gaan (waaronder  
Park Zypendaal). Om soortgelijke redenen overweegt de 
gemeente Rheden het loslopen van honden op het  
Rozendaalse Veld te verbieden. Vandaar dat de gemeente 
Arnhem al enige tijd met de eigenaars van de hussen in 
gesprek is over een alternatieve locatie. 

Begin november werd Elderveld opgeschrikt door het  
bericht dat de gemeente een mogelijk geschikte locatie in 
onze wijk had gevonden. Uit de berichtgeving maakten we 
op dat het om een omheind terrein aan de Drielsedijk ging, 
vlak bij Kynologenclub Arnhem (De Gelderlander d.d.  
03-11-21) . De eerste reflex van omwonenden was:  
“Nee toch, waarom moet Arnhem-Zuid steeds maar weer 
het afvoerputje van Arnhem-Noord zijn? En waarom al 
die lawaaierige en kuilen gravende honden in ons mooie 
Park de Steenen Camer? Dat heeft toch een minstens 
even waardevolle flora als de parken in Arnhem-Noord (zie 
eerdere uitgaven van Elderveld Nieuws)? Uiteraard is de 
gemeente om opheldering gevraagd. Het bleek gelukkig 
niet te gaan om de Boomgaard of het natuurgebied in het 
hart van Park de Steenen Camer maar om het vrijgekomen 
sportveld van de rugby vereniging bij de rioolwaterzuivering.  

Een van de omwonenden formuleerde zijn mening als 
volgt: “De geuren van de hondenpoep en die van de  
waterzuivering mixen hopelijk tot een geursensatie waar 
de honden geen brood van lusten”.  

De gemeente wil de overgang van de uitlaatservices  
naar Elderveld snel regelen, maar heeft daarvoor de  
medewerking van de hussen nodig. Die staan echter nog 
niet te trappelen. Daphne Buijs van Hondenuitlaatservice 
Wandel en Zo over haar gemengde gevoelens:  
“Het is heel fijn dat de gemeente de inrichting van het 
terrein wil aanpassen aan de wensen van de hussen, 
bijvoorbeeld in de vorm van beplanting, de aanleg van 
hagen en dergelijke. Maar het blijft een omheind terrein 
dat bovendien een stuk kleiner is dan Park Zypendaal. 

Daar komt bij dat we onze routes 
moeten aanpassen. We halen de 
honden thuis op volgens een vast 
patroon. We hopen daarom dat er 
misschien nog een ander gebied 
(in Arnhem-Noord is, red.) is waar 
we lekker met de honden kunnen 
lopen.” 

De gemeente overweegt om 
voor de hussen een contract met 
beperkende voorwaarden op te 
stellen. Zo zou men het aantal 

tegelijkertijd uit te laten honden tot vijf kunnen beperken 
en de kwetsbare natuur rondom het voormalige rugbyveld 
voor hussen taboe kunnen verklaren. Lukt dat niet, dan wil 
de gemeenteregels dwingend opleggen via een Algemene 
Plaatselijke Verordening (APV) waar de gemeenteraad dan 
mee moet instemmen. 

De omwonenden vragen zich af waarom er opnieuw een 
probleem van Noord naar Zuid verplaatst dreigt te worden. 
Is er dan echt geen enkele passende locatie in Noord te 
vinden? En waarom praat de gemeente wel met de hussen 
maar niet met de omwonenden als direct betrokkenen? 
Wat de toekomst ook brengen moge, zeker is dat Elderveld 
Nieuws de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten zal 
houden. 

OMHEIND TERREIN VOOR 
HONDENUITLAATSERVICES 
AAN DE DRIELSEDIJK? 
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De Stoeterij aan de Elderhofseweg is een waardevol  
stukje cultureel erfgoed. De voormalige boerderij bestaat 
uit vijf gebouwen in wisselende staat van onderhoud.  
Met de komst van de huidige eigenaren werd een  
mogelijke sloop afgewend en blijft de voormalige  
boerderij voor Elderveld behouden.  
Medio september kwam het goede nieuws dat de  
gemeente de vergunningen voor de eerste verbouwing 
heeft verleend. Dit heugelijke feit vormt de aanleiding  
om eens wat dieper in de rijke geschiedenis van de  
Stoeterij te duiken. 

In de vorige uitgave van Elderveld Nieuws beschreef  
Bart Verplak de geschiedenis van de Stoeterij tot ongeveer 
1970. Zo lazen we over de eerste eigenaren en over de 
familie Schouten die er van 1884 tot 1975 woonde. Het 
artikel eindigde op het moment dat Theo en Sjan Schouten 
al hun land en vee moesten opgeven voor de bouw van 
Elderveld. In dit vervolgartikel trekt Bart Verplak de lijn  
door naar het heden. Het artikel verscheen eerder in het 
verenigingsblad Kringbulletin van de Historische Kring  
Elden. De tekst is mede tot stand gekomen op basis van 
informatie van Geert Visser, Ria Leenders, Evelien Jansen 
en Theo en Sjan Schouten. 

Nadat de familie Schouten al hun weiland was kwijtgeraakt 
en hun koeien en paarden hadden verkocht, wilde de  
gemeente van de Stoeterij graag een pony-rijcentrum  
maken. De gemeente had er echter geen geld voor.  
De familie Schouten heeft het nog een tijdje zelf  
geprobeerd, maar de kosten stegen ver boven de baten uit. 
Het gedwongen afscheid nemen van de paarden viel hen 
zwaar. In 1975 verhuisden de vader en moeder van Theo 
naar huize Kronenburg aan de Rijksweg-West, tegenover 
de Elderhofseweg.

De bijgebouwen van de Stoeterij toen het nog een 
loonbedrijf was (Foto: Herman Hoogveld)

Theo, die al meewerkte op de Stoeterij, heeft nog  
geprobeerd om op een andere boerderij te komen.  
Hij had niet voor niets een opleiding afgemaakt als  
akkerbouwer en hield van het werken met tractoren en 
machines. Samen met zijn vader is hij wezen kijken naar 
een boerderij in Frankrijk en een in Duitsland.  
Ook bezochten ze twee boerderijen van stoppende  
boeren in de Flevopolder. Eén van hen deelde mee dat  
er heel wat motivatie en volharding voor nodig was om  
het tot een succes te maken. Ook het boerenleven in de 
polder begon toen al steeds moeilijker te worden.  
Zo is hij uiteindelijk toch op de Stoeterij gebleven.  
Er was nog 5 ha grond over. Theo startte een loonbedrijf. 
De koestallen maakten plaats voor een werkplaats voor 
reparatie en stalling van vier tractoren en een aantal  
andere machines. Zo had hij een mobiele kraan en een 
drietal vacuümwagens (gierwagens) om vloeibare mest uit 
te rijden en te injecteren. Hij perste hooi, reed stalmest uit 
en hield zich bezig met ploegen, frezen en inzaaien van 
akkers. Ook had hij een opraapwagen voor het inkuilen van 
gras. Zijn klanten waren onder andere de gemeente en het 
zuiveringschap. Voor het zuiveringschap voerde hij om de 
zoveel tijd het rioolzuiveringsslib af. Dit werd uitgereden 
over net gemaaid grasland, bijvoorbeeld over de weilanden 
van de jongens van Bosman in Meinerswijk. Daarbij ging 
het om gekeurd en gecertificeerd slib.

Zo rond het jaar 2000 begon het aantal landbouwbedrijven 
waarvoor gewerkt kon worden steeds verder terug te  
lopen. Na 22 jaar is Theo toen gestopt met zijn loonbedrijf, 
maar hield nog wel een paar machines en tractors aan. 
Hij ging werken als vrachtwagenchauffeur bij Van Dalen in 
Huissen in het grondwerk, containerservice, alvalrecycling 
et cetera. Ook heeft hij nog een tijdje gewerkt bij het  
aannemersbedrijf van de broer van zijn vrouw Sjan in  
Rosmalen. Daar werkte hij onder andere in de  
cultuurtechniek bij de uitvoering van ruilverkavelingen.

Toen hij in 2013 de pensioengerechtigde leeftijd bereikte, 
werd het pachtcontract van de Stoeterij omgezet in een 
huurcontract. Kort daarna kwam de gemeente met de  
mededeling, dat de gemeente de beschikking over de 
boerderij wilde hebben om er een andere bestemming aan 
te geven. Nadat het loonbedrijf gestopt was en de kinderen 
het huis uit waren, werd het ook langzamerhand tijd om 
naar andere woonruimte om te zien. De ruimtes waren te 
groot en moeilijk bij te houden en te verwarmen.

Het contact met de gemeente als eigenaar en verhuurder 
is al die tijd zonder problemen verlopen. Als er over en 
weer iets te bespreken was, gebeurde dat altijd in goede 
harmonie. De gemeente werkte er ook aan mee om de 
overgang naar een andere woning zo soepel mogelijk te 
laten verlopen. Binnen één jaar werd in drie á vier  

DE GESCHIEDENIS VAN DE STOETERIJ 
AAN DE ELDERHOFSEWEG  
VAN CIRCA 1970 TOT 2021 
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gesprekken alles in redelijkheid besproken en beklonken. 
Het echtpaar Schouten heeft ruim de tijd gekregen om 
naar iets anders, vooral kleiners, uit te zien. Theo wilde  
Elden niet uit. Op een gegeven moment kwam de  
boerderij van Hensen aan de Huissensedijk nummer 20, 
beter bekend als het huis van Gerrie Doeleman, in beeld. 
Ze maakten een afspraak voor bezichtiging met Alex  
Hensen die achter op het perceel woont en raakten  
enthousiast over de mogelijkheden. Er moest wel veel  
aan gebeuren, maar er was voldoende ruimte in en om  
het huis.

Het gezin van dochter Floor verkocht het huis in  
Oosterbeek om mee te verhuizen naar het nieuwe huis. 
Voordat dit klaar was, woonden ze eerst nog acht  
maanden in de Stoeterij. Daar was ruimte genoeg en de 
gemeente verleende ook alle medewerking. Rond kerst 
2015 was iedereen verhuisd naar het nieuwe adres.  
Veel werk is verricht om alles van vloer tot dak te  
vernieuwen en te verbouwen. Het heeft de nodige moeite 

gekost, maar iedereen woont er nu met plezier. Ze krijgen 
ook veel complimenten over de manier waarop alles is 
opgeknapt en er nu weer mooi en strak uitziet.

In juli 2016 wordt de Stoeterij eigendom van de huidige  
eigenaren en blijft de gemeente eigenaar van de weide 
achter de Stoeterij. In 2018 is de bestemming van de  
Stoeterij omgezet naar ‘wonen’. Binnen de bestaande vijf 
gebouwen mogen er vier woningen gerealiseerd 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. Met de nieuwe bewoners komt er een einde aan 
de antikraakbewoning die sinds 2015 via Ad Hoc beheer 
plaatsvond. 

Het plan om een zonnepanelenpark op de weide achter  
de Stoeterij te bouwen is al langer van de baan.  
De gemeente heeft toegezegd dat de weide ook in de  
toekomst groen blijft. De laatste ontwikkelingen wijzen  

in de richting van een  
voedselbos. Dit plan is nog in 
ontwikkeling en daarmee is de 
precieze invulling van de weide 
nog ongewis. Wel is zeker  
dat het weidse uitzicht van 
vroeger, met dravende paarden 
en grazende koeien, voorgoed 
verdwenen is en dat de familie 
Schouten in Elden haar draai 
weer gevonden heeft. 

 
 
De oude paardenstal anno 2021

De Stoeterij in de sneeuw anno 2007
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U I T  ‘ T  W I J K P L A T F O R M

BERICHT VAN DE VOORZITTER

ZONDER U EN ALLE ANDERE  
BEWONERS GEEN SAMENLEVING!

Beste Eldervelders,

De wind blaast (stevig), bladeren vliegen je om de oren en 
liggen (nat) op straat en in de tuin, de regen komt (soms) 
met bakken naar beneden, de kachel wordt definitief  
aangezet, truien worden aangetrokken, net als regenjassen,  
het gemopper dat het ‘altijd regent als ik naar buiten 
moet’ komt ook tevoorschijn. Typisch Nederland, niet-
waar? Kortom, de herfst heeft haar intrede gedaan.  
Maar Uw wijkplatform gaat, net als de jaargetijden, door. 

En, uiteraard, blijven wij oog en oor houden voor de  
inbreng van Eldervelders. Ik meld u dat we elke op- en 
aanmerking die wordt gemaakt in het belang van onze 
wijk, serieus nemen. Echter, soms kunnen we veel  
betekenen maar soms ook niet. Ten aanzien van het  
verkeer in onze wijk, kunnen we zaken bij de gemeente 
aangeven, maar dat is nog geen garantie dat het ook wordt 
aangepast. Maar de aanhouder, enz….. Ook worden we  
wel eens geconfronteerd met ambtelijke regels of reeds 
afgegeven vergunningen, waar we weinig tot niets aan 
kunnen veranderen. Ten aanzien van de plannen bij en met 
de Stoeterij merken we dat. Maar dat betekent niet dat we 
‘het maar laten gebeuren’, er is ook nog zoiets als voort-
schrijdend inzicht. Zeker als een en ander al lang bezig is. 

Dan zijn er Eldervelders hard aan het werk om ook onze 
wijk op strategische plekken te voorzien van AED’s.  
Er is daarvoor geld ingezameld bij buurtbewoners, 

maar ook het WPF draagt daar, financieel, aan bij.  
Ook wordt hierbij aandacht besteed aan opleidingen om 
met deze AED’s om te kunnen gaan. In de hoop dat ze  
natuurlijk nooit gebruikt hoeven te worden. 

Kort geleden is er weer een WPF-vergadering geweest. 
Voor de pauze komen dan diverse groeperingen aan het 
woord, mits er vertegenwoordigers aanwezig kunnen zijn. 
Van politie tot SWOA, van Team Leefomgeving tot  
gemeente. Na de pauze gaan we als WPF Elderveld verder 
en wordt er tijd gemaakt voor de diverse werkgroepen van 
het WPF. De gasten verlaten dan de vergadering. Zo, dan 
bent U ook (een beetje?) op de hoogte wat het WPF tijdens 
de vergaderingen doet. Mocht U ook Uw steentje willen 
bijdragen aan Uw prachtige wijk Elderveld middels  
deelname in een werkgroep of misschien bestuur, het  
staat U vrij contact met ons op te nemen over wat  
U kunt betekenen voor de wijk en het WPF. Nog een  
laatste opmerking, het WPF is geen actiegroep, maar een 
overlegorgaan tussen wijk en gemeente. 

Ik wens U weer al het goeds en houd de website  
elderveldnieuws.nl in de gaten. Dan blijft U bij de tijd over 
wat er in Elderveld gaande en komende is.

Dirk Bruinsma 
Voorzitter Wijkplatform Elderveld

Voor het Wijkplatform Elderveld zijn we nog altijd op zoek 
naar wijkbewoners, die zich willen inzetten voor de wijk.  
Dit kan zijn als lid van het Wijkplatform, maar uiteraard ook  
door deel te nemen aan de activiteiten van onze vele  
werkgroepen. Het Wijkplatform is een overleg orgaan van 
wijkbewoners over leefbaarheid, veiligheid, wonen en 
welzijn in de wijk. Het wijkplatform ondersteunt bewoners-
initiatieven 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. 
Het Wijkplatform Elderveld heeft zo’n 5 vergaderingen per 
jaar. Heb je interesse? Mail ons dan met jouw motivatie. 
Ons e-mailadres is wijkplatform.elderveld@gmail.com

p/a SWOA De Gaanderij 
Driemondplein 1
6843 AN Arnhem 

E wijkplatform.elderveld@gmail.com
W www.elderveldnieuws.nl 
F www.facebook.com/elderveld.nieuws 

Inloopuren werkgroep Elderveld Actief voor burenhulp: woensdag 14.00 - 16.00 uur

VERGADERDATA
WIJKPLATFORM ELDERVELD

16 februari 2022
6 april 2022
1 juni 2022
14 september 2022
16 november 2022

Tijdstip: 19:30 uur
Meer informatie vindt u opElderveldnieuws.nl
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TERUGBLIK OP HALLOWEEN GRIEZELTOCHT 2021 

Op 30 oktober 2021 was het dan eindelijk zover.  
In 2020 heeft de werkgroep Elderveld Open alles  
moeten annuleren door de aanscherping van de corona  
maatregelen. De plannen van de werkgroep waren  
allemaal meegegaan naar dit jaar. We hebben als  
organisatie dit jaar er wel voor gekozen dat mensen vooraf 
moesten aanmelden. Op de dinsdag ervoor waren we  
zelfs al uitverkocht, met zo’n 450 aangemelde kinderen  
en ruim 200 volwassenen als begeleiding. 

Onze Halloween Griezeltocht had als thema “The Freaky 
Circus”. Met een wandeling van zo’n 45 tot 60 minuten 
door onze wijk, kwamen de kinderen allerlei verschillende 
griezels tegen langs de uitgezette route. Op de route  
diverse plekken konden er griezels gevonden worden in 
dit thema, zoals een tent met diverse griezel clowns, mens 
met vleugel en een weerwolf. In de waterspeeltuin konden 
de kinderen van 16:00 tot 18:00 uur kijken naar dansers 
van Max Studios. Na 18:00 stonden hier vuurspuwers.  
Via de achterkant van de Kralingenpad langs een griezelige 

clown richting de waarzegsters op de Barendrechtstraat. 
Bij de Wieldrechtpad konden de kinderen nog even het 
rad van fortuin draaien om wat fruit te krijgen, om zo weer 
richting het wijkcentrum terug te lopen.  

Voor dit jaar hadden we een groep van circa 60 vrijwilligers 
als figuranten of bij het helpen met opbouwen en  
opruimen. We willen deze dan ook graag bedanken voor 
hun inzet tijdens de voorbereiding(en) en op de dag zelf. 

Op onze facebook pagina van Elderveld Open vind je de 
getoonde video en ook vele foto’s. 
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Made in France
Creatief, innovatief en zeer eigentijds, het Franse merk J.F. Rey 
onderscheidt zich door de visuele kracht van zijn modellen, 
met een oneindig kleurenpalet dat elk montuur een absoluut 
unieke stijl geeft.

Exclusief
J.F. Rey is heel kieskeurig als het op materialen aankomt. Zo 
komt het titanium uit Japan en is het acetaat afkomstig van de 
Italiaanse fabrikant Mazzuchelli, het toonaangevende bedrijf op 
dit gebied. Dit acetaat wordt bovendien vervaardigd in kleuren en 
patronen waarvan J.F. Rey de exclusiviteit heeft.

Benieuwd geworden naar de collectie? Kom deze dan vrijblijvend 
bekijken in onze winkel, de koffie staat voor u klaar!

Nieuw in onze collectie

www.schuytgraafoptiek.nl
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ROMEINSE MIDDAG 17 OKTOBER  
GROOT SUCCES

ROMEINSE TUIN 

De Romeinse middag op zondag 17 oktober, in het  
kader van de DAG van de Arnhemse Geschiedenis,  
was een groot succes met heel veel bezoekers,  
zie bijgaande foto’s.

Vrijwilligers hebben de wandelpaden in de Romeinse  
tuin onlangs vernieuwd. Als afscheiding tussen paden  
en plantbedden zijn nu houten balkjes geplaatst.  
Zo deden de Romeinen het 2000 jaar terug ook. 
Bij de ingang naar de Romeinse tuin is nu ook een mooi 
informatiebord over de Bataafse opstand geplaatst.  
Door met uw mobiel de QR-code aan te klikken krijgt  
u een kort filmpje te zien, u zit dan live in deze opstand 
(in het jaar 69 na Chr.). 

MOOIE HERFSTFOTO’S IN CORONA-TIJD 

Gewoon lekker wandelend genieten van de herfst in ons 
park, blijf wel op de paden want het gras is erg drassig. 
Straks als het heeft gesneeuwd kunt u hier weer prachtige 
winterse foto’s maken.

KERSTMARKT 2021 AFGELAST.

We waren in september enthousiast begonnen aan  
de organisatie van weer een gezellige kerstmarkt in 
“Charles Dickens’ Style”. Plandatum 12 december.  
Helaas werden we ingehaald door de snel  
verslechterende situatie/maatregelen rond Covid-19.  
We hebben dan ook noodgedwongen dit evenement  
net als vorig jaar moeten afgelasten.

PROGRAMMA BTV ELDERVELD 2022

In 2022 willen we, alles onder voorbehoud, de volgende 
grotere activiteiten organiseren.
Zo 10 april  Bloesemfietstocht
Za 7 mei  IJsheiligenmarkt
Zo 26 juni  Romeinse middag
Zo 28 augustus  Oogstmarkt en Romeinse markt
Zo 11 december;  Kerstevenement.

WINTER-WERKDAG 12 FEBRUARI 2022

Wij hopen dat het dan weer mogelijk is om gezamenlijk  
in ons volkstuincomplex aan de slag te gaan.
Er zijn altijd leuke werkklussen in een park te doen, ook  
in de winter. Wilt u ook komen helpen kom dan zaterdag  
12 februari om 9.00 uur naar de Schuur in het park  
De Steenen Camer.

Made in France
Creatief, innovatief en zeer eigentijds, het Franse merk J.F. Rey 
onderscheidt zich door de visuele kracht van zijn modellen, 
met een oneindig kleurenpalet dat elk montuur een absoluut 
unieke stijl geeft.

Exclusief
J.F. Rey is heel kieskeurig als het op materialen aankomt. Zo 
komt het titanium uit Japan en is het acetaat afkomstig van de 
Italiaanse fabrikant Mazzuchelli, het toonaangevende bedrijf op 
dit gebied. Dit acetaat wordt bovendien vervaardigd in kleuren en 
patronen waarvan J.F. Rey de exclusiviteit heeft.

Benieuwd geworden naar de collectie? Kom deze dan vrijblijvend 
bekijken in onze winkel, de koffie staat voor u klaar!

Nieuw in onze collectie

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
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Waterschap Rivierenland heeft in oktober een klein  
zonneveldje aangelegd bij de waterzuivering aan de 
Drielsedijk. Het gaat om een proef met glas-op-glas  
panelen. Een deel is rechtop de dijk geplaatst om het  
verschil in opbrengst met horizontale panelen te  
onderzoeken. Ze blijven twee jaar liggen. Daarna wordt 
de dijk weer in de oude staat teruggebracht. 

Het waterschap wil met dit proefproject onderzoeken wat 
de gevolgen zijn van het plaatsen van zonnepanelen op 
planten, dieren en de dijk. Medewerker Bjorn Prudon van 
Rivierenland: “Het allerbelangrijkste is de conditie van het 
gras en daarmee de veiligheid van de dijk”. Onderzocht 
wordt of de zonnepanelen de grasmat van de dijken niet  
te veel aantasten en het regenwater goed wordt afgevoerd. 
Ook wil het waterschap onderzoeken hoe de  
omwonenden tegenover zonnepanelen op dijken staan. 

Het waterschap haast zich te zeggen dat zij niet van  
plan is om het hele rivierengebied vol te leggen met  
zonnepanelen. Henk van ’t Pad, heemraad bij Waterschap 
Rivierenland: “We hebben een voorkeur voor gebruik van 
bestaande daken en terreinen. Maar we verwachten ook 
dat er in de toekomst meer vraag komt naar ruimte om 
zonnepanelen te plaatsen.”

Van ’t Pad zegt dat hij voorbereid wil zijn op eventuele 
ontwikkelingen in de toekomst. “Gemeenten gaan over de 
ruimtelijke invulling. We willen weten of zonnepanelen op 
de dijk een optie is. Zo anticiperen we op de toekomst.”

Het project moet uiteindelijk richtlijnen opleveren voor  
het vergunningsbeleid dat overheden kunnen hanteren  
bij de beoordeling van aanvragen om zonneparken op  
dijken te realiseren.

Bij de rioolwaterzuivering aan de Drielsedijk voert de 
gemeente sinds 2020 een proef met een zogenoemde 
Bokashi inrichting uit. Bokashi is Japans voor ‘goed  
gefermenteerd organisch materiaal’. De proef begon met 
de stort van een grote hoeveelheid bladeren, afkomstig 
uit Arnhem-Zuid. De bladeren werden vervolgens  
ontdaan van zwerfvuil en luchtdicht afgedekt met een 
laag landbouwplastic. Er kwam een fermentatieproces  
op gang en na twee maanden was het materiaal klaar 
voor gebruik als bodemverbeteraar. 

De verwachting was dat de met lelijk landbouwplastic  
bedekte bokashi na twee maanden weer afgegraven zou 
zijn. Eind 2021 blijkt de hoop echter nog nauwelijks  
geslonken. Sterker nog, er is een verse lading bladafval  
bijgestort. Desgevraagd betreurt de gemeente dat de  
bokashi er veel langer ligt dan voorzien.  
Men had de hoeveelheid bladafval onderschat en voor te 

weinig plantvakken een ontheffing aangevraagd.  
Een nieuwe aanvraag om de bokashi over perkjes te  
mogen uitspreiden is inmiddels goedgekeurd. Dus gaat  
de bokashi binnenkort diverse plantvakken in.  
De omgevingsvergunning voor het proefproject is  
kortgeleden weer met twee jaar verlengd. 

Een opsteker is ook dat de eerste resultaten van de proef er 
gunstig uitzien. De aannemer geeft aan dat de beplanting 
in de vakken waar bokashi is aangebracht goed aanslaat en 
er aanzienlijk minder onkruid groeit. Goed voor het milieu, 
de portemonnee van de gemeente en de belastingbetaler. 
Het bladafval en de bokashi blijven binnen Arnhem-Zuid. 
Volgens opgave van de gemeente scheelt dit jaarlijks  
ongeveer 1.500 kilometer aan ritten met vrachtwagens. 
Een veelbelovende stap op weg naar een duurzame,  
circulaire leefomgeving en een klimaatbestendig Arnhem!

WATERSCHAP 
BEPROEFT INNOVATIEVE 
ZONNEPANELEN AAN DE 
DRIELSEDIJK 

EERSTE RESULTATEN BOKASHI PILOT BIJ DE 
WATERZUIVERING POSITIEF
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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!



21ELDERVELD NIEUWS

In het augustusnummer van Elderveld Nieuws stond 
een artikel getiteld “Maak Elderveld groener: tegel eruit, 
plantje erin”. Met een oproep aan alle wijkbewoners om 
mee te doen aan het NK Tegelwippen en zo hun directe 
leefomgeving te vergroenen. In deze bijdrage het verslag 
van een geslaagd initiatief: de aanleg van boom- en  
geveltuintjes op de Koewei in Elderhof. 

De gemeente wil Arnhem groener en klimaatbestendiger 
maken en deed daarom mee aan het Nationaal  
Kampioenschap Tegelwippen (voor de uitslag  
zie pagina 2 van deze uitgave). Iedereen kon meedoen  
aan de ludieke actie ‘Heel Nederland wipt’ door tegels te 
vervangen door groen in zijn of haar eigen (gevel)tuin.  
Ook in Elderveld waren er diverse initiatieven. Een ervan 
was de vergroening van de Koewei in Elderhof. 

Luc Bouwman (met bezem) en volgelingen 
tijdens Boomspiegeldag

Initiatiefnemer Luc Bouwman constateerde dat de meeste 
boomspiegels in een slechte staat van onderhoud  
verkeerden. De grond rond de boom zag er kaal uit of het 
stond er vol met onkruid. Ook zag hij vele kale muren.  
Luc vroeg zich af: “Wat zou het toch mooi zijn als we die 
lelijke boomspiegels en muurtjes zouden omtoveren tot 
bloemrijke (gevel)tuintjes?”. Helaas kon Luc niet toveren, 
dus nam hij contact op met de gemeente die graag wilde 
meewerken. Samen met stadsdeelmanager Milly Kors  

inventariseerde hij de mogelijkheden. Bij maar liefst twintig 
huizen bleek er een boom- of geveltuintje aangelegd te 
kunnen worden.  
Vervolgens werden de eigenaren van deze twintig huizen 
benaderd met het verzoek om mee te helpen. Bij tien van 
de twintig adressen is er uiteindelijk een prachtig boom- of 
geveltuintje aangelegd. De bewoners gaan de tuintjes zelf 
onderhouden. 

Martin en Christa Bronsema bij hun boomspiegeltuintje

Schoolvoorbeeld van geslaagde samenwerking tussen 
bewoners en gemeente 
De samenwerking met de gemeente bij de aanleg van de 
boom- en geveltuintjes verliep voorbeeldig. Tijdens de 
landelijke Boomspiegeldag op 9 oktober jl. hebben de 
bewoners zelf de stenen gewipt, aarde toegevoegd en de 
planten in de grond gezet. Daarvoor hadden stratenmakers 
van de gemeenten al het nodige voorbereidende werk 
verricht, zoals het verleggen van betonnen banden rond de 
boomspiegels. De gemeente leverde de grond keurig op 
tijd aan. Vrijwel al het plantenmateriaal werd onbaatzuchtig 
verstrekt door de Vlindertuin Zypendaal, Arnhem Zoemt en 
Luc Bouwman. Nadat de bewoners hun werk gedaan  
hadden, zorgden stratenmakers voor de verdere afwerking. 

Wijkbewoner Christa 
Bronsema keek na afloop 
terug op een bijzonder 
geslaagd project: “We 
hebben als buren prima 
samengewerkt aan de 
vergroening van onze 
straat, uiteraard met een 
gezellige koffiebreak en 
wat lekkers en natuurlijk 
ook een fotomoment”.

 
Nicole Metz bij de aanleg 
van haar geveltuintje

DE VERGROENING VAN 
DE KOEWEI
BEWONERS 

LEGGEN BOOM- EN 
GEVELTUINTJES AAN
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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 bon 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 € 18,00 voor € 14,50
Geldig van 1 januari tot 1 maart 2022

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

ACTIE MENU
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WIJKAGENDA
18 DECEMBER 2021 - 18 FEBRUARI 2022

Activiteiten Wijkvereniging Elderveld - Voor nadere informatie 
over vermelde activiteiten kan men terecht bij het kantoor van de 
wijkvereniging, Leimuidenplaats 22A, Elderveld, tel. 3810798.
-  Active Body: woensdag 22 december, 12, 19 en 26 januari en 2, 

9 en 16 februari van 18.15 tot 19.15 òf 19.30 tot 20.30 uur in het 
wijkcentrum Elderveld, Breezandpad 15.

-  Conditiegym: donderdag 23 december, 13, 20 en 27 januari en 
3, 10 en 17 februari 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 standaard-
programma 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.

•  Vrijdag 7 en 21 januari en 4 en 18 februari van 10.00 tot 12.00 uur 
in Evangeliegemeente De Deur, Den Haagweg 1, Arnhem:  
Koffieochtend. U bent dan van harte welkom voor een kop  
koffie/thee met wat lekkers en een gezellig praatje! Zie ook  
www.dedeurarnhem.nl.

Voedselbankcoördinator Joop Toeter (Arnhem, 1947) 
heeft donderdag 4 november tot zijn grote verrassing 
het Arnhems Meisje gekregen. Het Arnhems Meisje 
wordt hooguit enkele keren per jaar uitgereikt aan  
mensen die langdurig en getrouw actief en baanbrekend 
deelnemen aan het maatschappelijk leven in Arnhem.

Burgemeester Ahmed Marcouch heeft het bronzen 
beeldje uitgereikt in de Koepelgevangenis, waar de  
Voedselbank Arnhem met haar vrijwilligers het vijftienjarig 
bestaan markeerde, alsnog na anderhalf jaar corona.  
Joop Toeter, sinds 2007 lid in de orde van Oranje Nassau, 
coördineerde voor de Voedselbank Arnhem 25 uitgifte-
punten voor voedsel, bijna 200 vrijwilligers en coördineert 
tot op de dag van vandaag de voedselbankwinkel. Ook bij 
het Leger des Heils, De vrijwilligerscentrale Arnhem,  
Opvang dak- en thuislozen De Duif, en het Overleg  
Kerk en Overheid (OKO) is hij een goede bekende, als 
korpssecretaris, bestuurder en commissielid.  

Toeter is opgeleid tot technicus en heeft doorgeleerd 
voor arbeidsdeskundige. Bij de KEMA Arnhem was hij  
vanaf 1966 bankwerker/lasser, tot hij in 1974 het werk 
ging leiden bij de Sociale Werkvoorziening, waar hij bijna  
30 jaar werkzaam was.

Burgemeester Ahmed Marcouch: “Joop Toeter geeft mij 
energie. Om zijn geweldige motto ‘Doen wat we  
geloven’. Omdat hij behalve in zijn God ook gelooft in zijn 
geliefde stad Arnhem - in de Arnhemmers die een zetje 
nodig hebben, met de volle maag als praktische start.  
Wij houden in Arnhem van gedreven mensen als de  
goudeerlijke Joop Toeter, die met zijn inspirerende mens-
beeld tijdens corona de restauranthouders prijst als gulle 
gevers van voedsel, zoals eerder al de bedrijven en andere 
organisaties als ruimhartige verstrekkers van locaties voor 
de voedselbank. Geven en doorgeven, dat is de kunst van 
het goede Arnhemse leven - laten wij allemaal een beetje 
als Joop Toeter zijn.’ 

JOOP TOETER KRIJGT ARNHEMS MEISJE
VAN BURGEMEESTER MARCOUCH

GOED GEREGELD ARNHEM VAN START

GRATIS HULP BIJ VRAGEN OVER GELD- EN REGELZAKEN

Heeft u vragen over geld- en regelzaken? Wilt u bijvoorbeeld 
weten hoe u uw financiën regelt? Of u recht hebt op een 
uitkering? Wat u moet doen als uw toeslag niet is uitbetaald? 
Maak dan een afspraak met een van de medewerkers van 
Goed Geregeld Arnhem in De Laar of stel uw vraag via de 
website www.ggarnhem.nl. 
Goed Geregeld Arnhem helpt met vragen over geld, wetten en 
regels. De medewerkers geven advies over het rondkomen met 

een klein inkomen, het invullen van formulieren, het aanvragen 
van toeslagen tot ingewikkelde belastingzaken. Zo krijgt u weer 
grip op uw financiën. En worden schulden zoveel mogelijk 
voorkomen.  De dichtstbijzijnde locatie van Goed Geregeld 
Arnhem is gevestigd in de sporthal De Laar (Brabantweg 115). 
In verband met de aangescherpte coronamaatregelen is het 
inloopspreekuur tijdelijk gesloten. U kunt nog wel een afspraak 
maken of uw vraag stellen via 026 - 31 27 999




