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Van harteproficiat!

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 zijn de gelukkigen…

De heer en mevrouw Van Diggelen

Een bloemetje voor een lid!

Bestuur 
Willem Zwijnen, voorzitter
Jan Rutjes, penningmeester 
Secretaris: vacature
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

T 026-3810798
E: wijkver.elderveld@hetnet.nl 
W: www.elderveld.nl

Word lid
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 te zijn. 

Wijkvereniging Elderveld

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

www.elderveldnieuws.nl

Redactie
Cor de Vrieze
Bas van Spankeren
Colette Collé  

Vaste auteur
Hans Kuhlemeier

Omslagfoto
Hans Kuhlemeier

Puzzelderveld
Jan Rutjes

Vormgeving
LOUSenZo

Drukwerk
Ascend

Oplage
4500 exemplaren

Verschijningsfrequentie
6 maal per jaar

 Kopijsluiting Verschijning
4  5 augustus  27 augustus
5  14 oktober  5 november
6  25 november  17 december

Aanleveren kopij
Kopij graag aanleveren als  
tekstbestand in Word. Foto’s als 
afzonderlijke bestanden in  
minimaal 300 dpi en zo hoog  
mogelijke resolutie. Bestanden 
kunnen verzonden worden naar 
wijkver.elderveld@hetnet.nl
De redactie behoudt zich het recht 
voor om artikelen aan te passen, in 
te korten dan wel niet te plaatsen.
De wijkvereniging en redactie  
zijn niet verantwoordelijk voor 
eventuele druk- of zetfouten.

COLOFON

Nieuws
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Bij het schrijven van dit voorwoord realiseer 
ik me dat we, als het wijkblad bij u op de 
deurmat valt, bijna halverwege 2022 zijn. 
Een half jaar met vele gezichten.  
De oorlog in Oekraïne woedt in alle  
hevigheid door, gebrek aan graan,  
waardoor wereldwijd hongersnood 
dreigt en in ons eigen land inflatie,  
torenhoge gas- en olieprijzen en gebrek 
aan arbeidskrachten. Aan de andere kant ook 
positivisme: men kan weer gaan en staan waar 
men wil en iets ondernemen.

Dat laatste is in Elderveld ook het geval. Pasen en 
Koningsdag zijn uitbundig gevierd. Het mooie weer 
heeft daar zeker ook aan bijgedragen. Er wordt  
gewerkt aan het cursusaanbod. Zo zal in september  

de cursus valpreventie van start gaan,  
bedoeld voor ouderen en mantelzorgers. 

Ook zullen de 50 kilometerlopers van de 
Vierdaagse weer worden voorzien van 
een drankje en versnapering, wanneer  
zij op 19 juli de Elderhofseweg  
bewandelen. 9 juli is er voor de jeugd 

(6-12 jaar) van Elderveld een kennis- 
makingsochtend met bijna alle Arnhemse  

sportverenigingen op de velden van de 
hockeyclub. Deze dag wordt georganiseerd in 

samenwerking met het Sportbedrijf Arnhem.

Vrijwilligers en bestuur van de Wijkvereniging wensen 
u mooie, gezonde vakantiemaanden toe.

Willem Zwijnen

Op dit moment is de Cursuswerkgroep bezig met 
de samenstelling van het cursusboekje 2022/2023, 
dat begin september 2022 wordt bezorgd bij de  
bewoners van Elderveld. Het cursusprogramma zal 
ook geplaatst worden op de website: 
www.elderveld.nl. 

De volgende cursussen en workshops worden  
aangeboden (onder voorbehoud):

Nieuw
Er worden enkele Workshops Valpreventie  
aangeboden; belangrijk voor oudere  
wijkbewoners, alsmede voor mantelzorgers.  
Nadere informatie volgt.

Creatieve cursussen
- Bloemschikken (workshops) - woensdagavond
-  Kleding maken - maandag- en donderdagavond
-  Schilderen en tekenen - dinsdagochtend, -middag 

en -avond

Talencursussen
-  Engels, basis (vervolg) + conversatie - 

dinsdagavond
- Frans, beginners (vervolg) + conversatie 
-  Spaans beginners plus (1 x per 14 dagen  

op zaterdag van 11.00 tot 13.00 uur)
Bewegings- en gymnastische cursussen
- Active Body - woensdagavond
- Conditiegym - donderdagochtend
- Yoga - maandag- en donderdagavond
Overige cursussen
-  Computergebruik voor beginners,  

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

COVID-19
De Cursuswerkgroep volgt de voorschriften, die door 
de overheid zijn ingesteld.

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

Maandag 11 juli 2022
Aanvang: 20:00 uur
Locatie: kantoor Leimuidenplaats 22a, Arnhem

AGENDA
• Opening en vaststellen agenda
• Notulen ALV 11 oktober 2021
• Mededelingen
• Jaarverslag
• Jaarrekening 2021 - verslag kascontrolecommissie

• Verkiezing kascontrolecommissie
• Bestuurssamenstelling
• Begroting 2022 en contributie
• Organisatie activiteiten 
• Rondvraag
• Sluiting

De jaarstukken liggen vanaf 27 juni 2022 op het  
kantoor ter inzage.

Bericht van de voorzitter

Cursussen en workshops van de wijkvereniging Elderveld 
Seizoen 2022/2023

Ledenvergadering Wijkvereniging Elderveld
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18 april was het weer zover: De Paashaas had weer 
eieren verstopt bij de boomgaard van de Biologische 
Tuinvereniging. Zo’n 90 kinderen stonden rond  
11 uur te trappelen om met hem te gaan zoeken. 

Alle eieren werden gevonden, op een gouden ei na, 
dat enige dagen later toch nog werd ontdekt!  
Voor alle kinderen, met of zonder ei, was na afloop 
een cadeautje. Een geslaagde dag, mede door het 
mooie weer en dank aan de vrijwilligers van de  
Wijkvereniging, die dit mogelijk hebben gemaakt.

Mooi weer, kramen, kleedjesmarkt, goede muziek, 
het welbekende treintje rijdend door de wijk en veel 
speltoestellen, ziedaar de ingrediënten voor een 
geslaagde dag!

Vanaf 7 uur in de ochtend zijn de vrijwilligers van  
de Wijkvereniging druk in de weer geweest met de 
opbouw bij de Sporthal en rond 10.30 uur waren  
de kramen en kleedjes bemenst. Het feest kon  
beginnen!

Al snel gingen de aangeboden spullen van de  
hand onder de opzwepende klanken van de band 
Bandera Latina. Ruim 350 kinderen hadden plezier 
op de speeltoestellen en liet Dennis Holling van 
Poppentheater “De Gulle Lach” de jongste jeugd 
genieten van zijn voorstelling. Zoveel kinderen 
veroorzaakte voor korte tijd zelfs een gebrek aan ijs 
en chips! 16.30 kwam er een eind aan deze leuke, 
sfeervolle Koningsdag. 

Deelnemers, bezoekers en organisatie kunnen en 
mogen hier met veel plezier op terugkijken!

Paashaas bezocht Elderveld

Feestelijke Koningsdagviering in Elderveld

De Wijkvereniging organiseert op 9 juli vanaf 10:45 - 14:30 uur, in  
samenwerking met het Sportbedrijf Arnhem, een sportieve middag met als 
doel kinderen van 4 - 12 jaar kennis te laten maken met diverse sporten. 
Op de velden van hockeyclub HCM Arnhem zal dit alles plaatsvinden. 
Deelnemende verenigingen zijn tot nu toe: EKCA (korfbal), ASV Zuid  
Arnhem (voetbal), De Vloer (dansen), Skatebaan Schuytgraaf en  
HCM Arnhem (hockey). In een 4-tal sessies zullen die middag de  
deelnemende verenigingen de kinderen in spelvorm kennis laten maken 
met hun tak van sport. De omlijsting van de dag wordt verzorgd door de 
Wijkvereniging. Deelname aan de sportdag is gratis. 

Wil je een bijdrage leveren aan deze sportieve dag? Meld je dan aan als 
vrijwilliger! Mail je naam en telefoonnummer dan naar  
maike.cremers@sportbedrijfarnhem.nl of wijkver.elderveld@hetnet.nl

Sportdag Elderveld op 9 juli 
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Het terras van De Gaanderij
Oase van rust in het hart van Elderveld

Levendige  
welzijnsmarkt  
in Elderveld

Mimi en de Heemtuinmaatjes

In het hart van Elderveld, tussen winkelcentrum en 
scholen en sporthal, bevindt zich een oase van rust. 
Verscholen achter het groen rond Heemtuin  
Elderveld vindt u het terras van De Gaanderij.  
U bent daar elke dag welkom om even tot rust te 
komen. En te genieten van een drankje in het groen 
en de heemtuin om u heen.

Aan de bar in De Gaanderij kunt u een nog ouderwets  
betaalbaar drankje bestellen, echt voordelig dus.  
Even de lege kopjes en glazen terugbrengen wordt zeer 
gewaardeerd. Want wist u dat De Gaanderij grotendeels 
door een heel legertje van ca. 40 vrijwilligers en slechts 
enkele beroepskrachten gerund wordt?
Kijk maar rond wat er allemaal te doen is in De Gaanderij. 

Schiet eens wat mensen aan voor een praatje, snuffel eens 
in de Witte Boekenkast of in het folderrek. In de komende  
tijd wordt De Gaanderij van steunpunt voor ouderen  
getransformeerd tot een ontmoetings- en activiteiten- 
centrum voor alle wijkbewoners, van jong tot oud.

In heemtuin en terras - deze oase van rust - kunt elke dag 
terecht, ook als De Gaanderij gesloten is.  
En op woensdagmiddag tussen 13.00 en 16.00 uur zijn ook 
de vrijwilligers van de heemtuin actief en kunt u met eigen 
ogen zien wat voor mooi werk zij allemaal verrichten. En 
kunt u er, zolang de voorraad strekt, potten honing kopen 
van € 4,- of € 6,-, afkomstig van onze Heemtuin-bijen.
De Gaanderij + Heemtuin Elderveld
Driemondplein 1
Openingstijden De Gaanderij
maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur

Zaterdag 14 mei organiseerde 
Rijnstad een welzijnsmarkt in 
onze wijk. Op het grasveld  
voor de Sporthal was het een 
levendige bedoening voor  
jong en oud. 

Het grote springkussen was in 
trek bij de kinderen en het  
publiek bezocht de verschillende 
tafels van de deelnemende  
organisaties.

Natuurlijk was Rijnstad als organise-
rende instelling aanwezig.  
Aan dezelfde tafel Goed Geregeld met 
informatie over hoe zij kunnen helpen 
bij vragen over geld en regelzaken. 
Het Sportbedrijf bracht haar aanbod 
voor jong en oud onder de aandacht. 
SWOA liet haar gevarieerde aanbod in 
De Gaanderij zien. Vitale Verbindingen 
was aanwezig om te peilen of er ook 
behoefte is aan haar aanwezigheid 
in onze wijk. Vitakids was met een 

buitengewoon aantrekkelijke stand 
aanwezig, waar je zelf lekkere hapjes 
kon maken. Daarnaast stond een kok 
van het AZC Elden met overheerlijke 
tomatensoep met brood. En dan nog 
Helend onderweg, dat ervaringsdes-
kundige zorg biedt aan lotgenoten van 
huiselijk en seksueel geweld. De tafel 
werd gedeeld met Mariëtte Boer van 
de Holistische kind en ouder prak-
tijk Groei in Vrijheid. Even verderop 
nog de tafel van de Buitenspeeldag, 
die voor de komende editie donaties 
hoopte op te halen. En tenslotte Youth 
For Christ die het nodige in onze wijk 
organiseert voor de jongeren. 

Voor een eerste keer was het  
gezellige en levendige, zonovergoten 
welzijnsmarkt, die het verdient een 
traditie in onze wijk te worden. Het is 
een goede en ongedwongen manier 
om met het welzijnsaanbod kennis te 
maken. Deze keer is er geloof ik veel 
onderling genetwerkt. Volgend jaar 
wat eerder en beter aan de weg  
timmeren, zodat meer bewoners de 
weg ernaar toe weten te vinden.
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Het had Zijne Majesteit de Koning behaagd Birgit 
Schiebergen-Bronkhorst (62) te benoemen tot Lid in 
de Orde van Oranje-Nassau. Zij had deze benoeming 
vooral te danken aan het vele kerkelijke vrijwilligers-
werk dat zij jarenlang had verricht binnen de  
Eusebiusparochie, waarvan leden ook in onze  
wijk wonen. 
 
In het verleden was Birgit ook actief als vrijwilliger  
in de oudercommissie van peuterspeelzaal De Rak-
kertjes en daarna bij lagere school De Kringloop. Daar 
zat zij in de schoolcommissie, was luizenmoeder, 
leesmoeder, hielp bij handenarbeid en met de 
schoolkampen, reed de kinderen naar de  
schaapskudde of het theater, enzovoort. 

In die lagere schooltijd is ook haar vrijwilligerswerk  
in de parochie begonnen. Te beginnen met het 
begeleiden van kinderen uit groep 4 voor de Eerst 
Communie. Daarna volgde de voorbereiding van 
12-13 jarigen op het H. Vormsel: proberen om de 
Bijbelse verhalen naar het nu te vertalen, zodat er  
een verbinding kwam voor de jeugd van nu.  
Vice-voorzitter is ze geworden van de voormalige 
Emmausparochie. Tot er gefuseerd moest worden 
met de katholieke kerken in Arnhem-Noord. Na dit 
hele moeilijke proces is zij in het nieuwe bestuur van 

de Eusebiusparochie lid geworden met aandachts-
punten communicatie en oecumene. In die hoeda-
nigheid heeft zij ook deelgenomen in het bestuur van 
het Stadspastoraat Arnhem (nu de Derde Verdieping).  
 
Tegenwoordig voert Birgit gesprekken met mensen 
uit de Lucaskerk bij de mensen thuis. Deze gesprek-
ken staan in De Aanzet, de nieuwsbrief voor Katholiek 
Arnhem Zuid. En dan zingt ze ook nog in het Olvé 
koor – de naam verwijst naar Onze Lieve Vrouwe 
(voorheen een kerk in Arnhem-Noord). 
 
Daarnaast heeft Birgit nog een drukke baan. Ze werkt 
in het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht en 
doet onderzoek naar snelle diagnostische methoden 
bij stofwisselingsziekten. Ouders en kinderen willen 
natuurlijk zo snel mogelijk weten wat er aan de hand 
is en welke therapie dan het meest geschikt is voor 
het zieke kind. 
 
Je zou kunnen zeggen dat het vrijwilligerswerk Birgit 
met de paplepel ingegoten is en dat haar leven in het 
teken staat van het welzijn van de medemens.  
Het is mooi dat haar directe omgeving dat gezien en 
erkend heeft en haar daarom voorgedragen heeft 
voor een lintje. En dat die voordracht gehonoreerd is 
door Zijne Majesteit de Koning. 

Birgit Schiebergen-Bronkhorst:
Lid in de Orde van Nassau 
Elk jaar is de redactie van Elderveld Nieuws benieuwd of er 
weer een wijkbewoner bij de lintjesregen tot de gelukkigen 
behoort. Dit jaar bleek Birgit Schiebergen-Bronkhorst (62) 
door burgermeester Marcouch het lintje opgespeld te krijgen. 

Om de 14 dagen, op dinsdag tussen 10 en 12 uur, 
staat de bakfiets van het Leger des Heils met koffie en 
thee op het binnenplein van winkelcentrum Elderhof. 
Even een moment om op straat koffie of thee te  
drinken en elkaar te ontmoeten. Hiermee wil het 
Leger des Heils op een laagdrempelige manier 
ontmoeten en verbinden, er zijn voor de mensen in 
de buurt. En waar nodig hulp bieden aan mensen 
zonder helper, aldus Henri Kloppenburg.

Het Leger des Heil is een bijzondere bakfiets rijker. 
Deze fiets is afkomstig van 50|50 Workcenter  
Amersfoort, een werkplaats van het Leger des Heils 
waar ze zich richten op duurzame uitstroom naar 
werk, school of vrijwilligerswerk. 

De Koffie-bakfiets had nog wel een likje verf nodig, 
laat Henri Kloppenburg ons weten en in  
samenwerking met Produs Praktijkonderwijs – onze 
‘overbuurman’ - is de fiets door leerlingen grondig 
schoongemaakt, geschilderd en in goede staat  
gebracht. En het resultaat mag er zijn.

Koffie of thee bij de bakfiets 
van het Leger des Heils
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Wie de hal instapt kijkt meteen aan tegen frisse witte 
boekenkasten gevuld met kinderboeken, waarvan de 
kleuren je tegemoet stralen. Meteen naast de hal  
bevindt zich de receptie van De Klimboom, waarin 
ook ruimte is gemaakt voor een leestafel en het 
scanapparaat voor de uitlening van de boeken.  
Vrijwilligsters uit de wijk vervullen met enthousiasme 
hun rol als gastvrouw.

Krantje lezen, praatje maken en koffie
Tiny Kleinee weet mij te vertellen: “Vooral kinderen  
lenen al regelmatig boeken. En ook de ouders weten 
al wel de weg te vinden. Maar de overige bewoners 
van Elderveld weten nog maar nauwelijks dat je hier 
boeken kunt komen lenen. En dat je hier aan de  
leestafel een krantje kunt lezen, een praatje maken  
en een kop koffie kunt krijgen. Ook is het mogelijk 
boeken die hier op dit moment niet zijn, te reserveren 
en vanuit een andere vestiging te laten komen.”

Vrijwilligersters als gastvrouwen
En van Monique de Jeu hoor ik: “Wij houden de boel 
hier draaiende met vrijwilligsters, ondersteund door 
de beroepskrachten van Rozet. We zijn nu met z’n 
vieren en kunnen daardoor in principe 4 dagen in de 
week geopend zijn; dinsdag tot en met vrijdag.”

Uitbreiding aanbod
Meer vrijwilligers zijn van harte welkom, ook om in de 
nabije toekomst het aanbod verder uit te breiden met 
diverse cursussen en activiteiten, zoals een leesclub, 
een taalcafé en ouder- en kindworkshops. 

Loop eens binnen
Vind je het leuk om mee te denken in de programme-
ring of wil je zelf iets opzetten aan activiteiten of zou 

je een bijdrage willen leveren als vrijwilliger?  
Loop dan eens binnen bij het Rozetje in Elderveld  
of neem contact op met Karlijn via  
karlijn.mulder@rozet.nl of bel 06-28843296. 

Openingstijden
Maandag gesloten  
Dinsdag: 10 uur tot 14 uur  
Woensdag: 13 uur tot 16 uur  
Donderdag: 10 uur tot 14 uur  
Vrijdag: 13 uur tot 16 uur 

Rozetje in Elderveld
Hoofdingang IKC De Klimboom
Breezandpad 5
elderveld@rozet.nl
www.rozet.nl/elderveld

Tekst en foto’s: Cor de Vrieze

Rozetje is een minivestiging van Bibliotheek Rozet. Oktober vorig jaar werd Rozetje in Elderveld geopend 
door wethouder Bob Roelofs. En nu de coronabeperkingen van de baan zijn, kan de bibliotheek een frisse 
start maken. Reden voor ons om een kijkje te nemen in IKC De Klimboom, waar het Rozetje is gevestigd.

Rozetje nu 
ook in Elderveld
Boeken en 
meer, voor 
jong en oud

Gastvrouw Tiny Kleinee helpt bij de uitleen van boeken.

Gastvrouw Monique de Jeu (rechts) aan  
de leestafel, bij de boekenscanner



8 ELDERVELD NIEUWS - Nr. 3 – Juni 2022

In Elderveld staat nog steeds een indrukwekkend aantal 
monumentale bomen. Die stammen grotendeels nog uit 
de tijd dat onze wijk in aanbouw was. De gemeente plantte 
destijds vooral snelgroeiende populieren, schietwilgen en 
abelen aan. Niet alleen langs wegen en watergangen, maar 
vooral ook in de groenstroken en het stads- en parkbos.  
Zo zag Elderveld er al snel mooi groen uit. De kleine  
boompjes van weleer zijn inmiddels hoogbejaard.  
Omdat ze nu gevaar opleveren (omvallen; takbreuk) heeft 
de gemeente al veel hoge populieren en schietwilgen 
gekapt. Zonder dat daar nieuwe voor terug kwamen. Zo 
dreigen de iconische Elderveldse boomreuzen langzaam 
maar zeker uit de wijk te verdwijnen. In dit artikel leggen we 
uit om welke bomen het gaat en waarom het jammer zou 
zijn als ze inderdaad voor Elderveld verloren zouden gaan. 

Canadapopulieren en Schietwilgen in Elderveld
De Canadapopulier is een oer-Hollandse volksboom van het  

rivierenlandschap. In zijn beroemde gedicht ‘Herinneringen  

aan Holland’ beschreef Hendrik Marsman ze als ‘hoge pluimen 

aan den einder’. Vincent van Gogh schilderde ze in 1890 in 

zijn ‘Wandelend paartje tussen rijen populieren’.  

In de tweede helft van de vorige eeuw werden er jaarlijks nog 

800.000 populieren aangeplant (waarvan 70% Canadapopu-

lieren). De Canadapopulier is inmiddels grotendeels uit het 

Nederlandse landschap verdwenen. Begrijpelijk, want welke 

boer ziet nog iets in deze reusachtige bomen die weinig meer 

opleveren maar wel water en voedingsstoffen wegnemen?  

En wie plant er bij de geboorte van een dochter nog een 

populierenbos als  

toekomstige bruidsschat? 

En wie van ons gebruikt 

nog lucifers of loopt  

dagelijks op klompen? 

In Elderveld staan gelukkig 

nog volop Canadapopu-

lieren ‘Robusta’ (zie foto).  

In gezonde toestand 

hebben de bomen een 

rechtopstaande stam,  

regelmatige vertakkingen  

en een vrij brede kegel- 

vormige kroon. Canadapopulieren worden tot veertig meter 

hoog. Zolang ze nog vitaal zijn en goed onderhouden  

worden, zijn ze zeer stormvast en daardoor zelfs geschikt 

voor kustgebieden. Een klein deel van de Elderveldse  

Canadapopulieren staat als alleenstaande boom langs  

doorgaande wegen, parkeerplaatsen, paden en watergangen. 

De overgrote meerderheid bevindt zich in het park- en  

stadsbos waar ze samen met de Schietwilgen het beeld  

bepalen (zoals in het stadsbos aan het spoor tussen de  

Elderhofseweg en de waterzuivering). 

De tot 35 meter hoge Schietwilgen komen nu nog algemeen 

in Elderveld voor. Het zijn sierlijke bomen met een ovale 

kroon die op latere leeftijd breder wordt met overhangende 

takken. Schietwilgen groeien in onze wijk op soortgelijke 

plekken als de Canadapopulier. In het park- en stadsbos is het 

vaak de dominante boomsoort. 

Andere hoge bomen uit de wilgenfamilie in Elderveld
Naast Canadapopulieren en Schietwilgen zijn er in Elderveld 

nog andere snelgroeiende en hoge boomsoorten uit de  

wilgenfamilie te bewonderen. Italiaanse populieren staan 

vooral in de zuidwesthoek van Elderveld. De tot 35 meter 

hoge bomen zijn goed herkenbaar aan de smalle zuilvorm, 

de rechte stam en de steil opgaande takken. Grauwe abelen 

kom je buiten de stad nauwelijks meer tegen. In Elderveld 

staan ze nog in volle glorie bij de Kolk van Schouten en de 

Waterspeeltuin. De tot 35 meter hoge bomen zijn goed  

herkenbaar aan hun grillige takken en de witte tot grijze bast. 

Hoe de monumentale bomen uit Elderveld 
verdwijnen en waarom dat jammer zou zijn 
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Hoe de monumentale bomen sluipenderwijs uit Elderveld 
dreigen te verdwijnen
Hoge bomen uit de wilgenfamilie zijn met dertig jaar  

volwassen en ‘oogstrijp’. Daarna treedt onherroepelijk het 

verval in en nemen de onderhoudskosten toe.  

De boomreuzen waaien om of er breken zware takken los. 

Twintig procent van de alleenstaande Canadapopulieren en 

Schietwilgen in Elderveld is al ouder dan vijftig jaar (bron: 

Bomenkaart Arnhem). De laatste jaren heeft de gemeente 

dan ook grote aantallen overjarige en onveilige exemplaren 

moeten kappen. Met als stille getuigen de ‘gaten’ in rij- en 

laanbeplanting. En vooral de vele boomstronken, omgevallen 

bomen en open plekken in het park- en stadsbos (zoals in het 

stadsbos langs het spoor tussen de Elderhofseweg en de  

waterzuivering). Een gekapte Canadapopulier is al snel niet 

meer zichtbaar in de vegetatie. Een ‘teruggezette’ Schietwilg 

loopt soms weer uit, maar vormt geen nieuwe stam.  

Er ontstaat dan hooguit nog een soort struik. De reusachtige 

Schietwilg komt hiermee dus niet meer terug. 

In plantsoenen en langs watergangen zien we de laatste jaren 

steeds meer gekandelaberde Schietwilgen. De aannemer 

heeft dan net zo lang takken afgezaagd tot de boom eruitziet 

als een kandelaar. De staketsels van de eens sierlijke bomen 

maken een desolate indruk. De geamputeerde takken lopen 

vaak weer enigszins uit, maar de bomen bereiken nooit  

meer hun oorspronkelijke hoogte en massa (net als de vele 

geknotte Schietwilgen in de wijk). En halen dus ook nog maar 

weinig CO2 uit de lucht. 

Boomspecialisten zien 

kandelaberen  

tegenwoordig “als een 

verminking en aanslag 

op de gezondheid van de 

boom en het onderhoud 

als een prijzige vorm van 

stervensbegeleiding van 

een steeds gevaarlijker  

wordende boom” 

(bron: bomenwerk.com). 

Wat als er niets verandert? 
Al met al zijn er laatste jaren grote aantallen Canadapopulie-

ren en Schietwilgen uit Elderveld verdwenen. Vaak zonder dat 

er een haan naar kraaide. De ongeveer even oude Italiaanse 

populieren en Grauwe abelen ogen vitaler. Maar hen wacht 

als er niets verandert hetzelfde lot.

Dat er veel meer van deze hoge bomen verdwijnen dan er 

terug- of aangeplant worden, valt ook af te leiden uit de 

Bomenkaart. De laatste tien jaar is er in Elderveld geen enkele 

Canadapopulier, Italiaanse populier of Grauwe abeel meer 

aangeplant (bron: Bomenkaart). En slechts negen hoog  

wordende Schietwilgen. Als dit zo blijft, verdwijnen de  

karakteristieke boomreuzen sluipenderwijs uit onze wijk. 

Waarom dat jammer zou zijn
Na de Tweede Wereldoorlog zijn er in Nederland op grote 

schaal populieren, wilgen en abelen aangeplant. Ze dienden 

vooral als productiehout. Tegenwoordig zijn deze bomen 

ook om andere redenen waardevol. Wie kan er tijdens een 

warme zomeravond niet genieten van een zachtjes ruisende 

rij Canadapopulieren? Of van het angstaanjagend geluid dat 

de bladeren maken tijdens een zomerstorm? En kijk dan eens 

goed hoe volwassen Italiaanse populieren diep doorbuigen, 

enorm met hun takken zwaaien, zich soepel weer oprichten 

en er onbeschadigd van afkomen. 

Reusachtige bomen zijn mooi; ze stralen rust uit en dwingen  

respect af. Als er onaangekondigd een beeldbepalende boom 

gekapt wordt, raakt dat een gevoelige snaar. Onder de dichte 

boomkruin van een vitale populier, abeel of wilg vind je 

verkoeling als het heet is en je kunt eronder schuilen als  

het regent. 

De hoge populieren, wilgen en abelen zijn beeldbepalende  

elementen in het open Betuwse polderlandschap.  

Door hun enorme massa halen de Elderveldse boomreuzen 

grote hoeveelheden van het broeikasgas CO2 uit de lucht en 

geven er zuurstof voor terug. Ook helpen ze bij het beperken 

van geluidsoverlast, luchtvervuiling (fijnstof!), wateroverlast 

en hittestress. En voor de biodiversiteit is het goed dat vogels 

(o.a. specht) en insecten er een plek vinden om te leven en 

voedsel te zoeken. 

Hoe keren we het tij? 
Liefhebbers van cultuur, natuur en landschap zien de  

dreigende teloorgang van de Elderveldse boomreuzen met 

lede ogen aan. Hoe kunnen we nu voorkomen dat deze 

iconische bomen ons zomaar door de vingers glippen?  

De oplossing ligt voor de hand: vervang de aftakelende 

exemplaren en plant er nieuwe bij. En dan geen ‘sprietjes’ 

maar jonge boompjes met een rechte stam.  

Wij zijn benieuwd naar wat de gemeente daarvan vindt.  

Daarover meer in de volgende uitgave van Elderveld Nieuws. 

Meer weten? Lees dan het boek “IJle populieren. Volksbomen 

in een veranderend landschap” van Wim Huijser (2022). 
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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

Zonder chirurgische
ingreep verjongen

NeoGen 
plasmabehandeling

Zeer effectief en
inzetbaar voor:

• Rimpels
• Zonschade of pigment
• Acne
• Littekens
• Ooglift
• Facelift
• Porieverfijning
• Striae

Asclepion MeDioStar 
laserbehandeling 
(krachtigste laser)

Geschikt voor het 
behandelen van blauwe en 
rode vaatjes, laserontharen, 
verminderen van acne, 
pigmentvlekken en voor de 
aanpak van huidverjonging.

Effectief ontharen
en huidverbetering

Hollandweg 52-54 - 6843 JP Arnhem (Elderveld) • T. 026 - 38 11 436 • www.demobielefysio-enhuidtherapeut.nl
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Daarna was de gemeente weer aan zet. De zakken met de 
gewipte stenen werden opgehaald, stratenmakers brachten  
de betonnen banden aan en de nieuwe tuinaarde werd  
samen met het plantenmateriaal ter plekke afgeleverd.  
Vervolgens was het weer de beurt aan de omwonenden:  
de tuinaarde werd over de plantvakken uitgespreid en de 
plantjes in de grond gezet. Uiteraard mag de beplanting  
niet langdurig droog komen te staan. Twee omwonenden 
zorgden voor een zuigslang waarmee water uit de  
nabijgelegen watergang onttrokken kan worden.  
Dit voorkomt dat omwonenden met emmers kostbaar  
drinkwater moeten slepen. 

Na afloop waren gemeente en omwonenden uitermate 
tevreden over de onderlinge samenwerking. En het resultaat 
mag er wezen! Dit betekent echter niet dat er niets meer te 
wensen over was. Al in de eerste dagen na de aanleg bleek 
de beplanting op drie plekken kapot gereden te zijn.  
Het ergst aan de noordkant van het pleintje.  
Voor wijkbewoner Luc Bouwman was dat aanleiding om 
vijf kastanje paaltjes te plaatsen. Ook daarvan lagen er kort 
daarna alweer drie omver. Kennelijk boezemen de auto’s 
waarmee het pleintje vroeger vol stond meer ontzag in dan 
de kwetsbare en weerloze plantjes die er nu staan.  
Uiteraard hebben we hierover weer contact met de  
gemeente opgenomen. Aan de noordkant is nu een grote 
steen geplaatst. Ook komt er daar een parkeerverbod  
waardoor auto’s, vrachtwagens en brandweer makkelijker 
de bocht kunnen maken. Zo houden we het buurttuintje 
mooi en maken we de verkeerssituatie veiliger. 

Links:  www.arnhem.nl > Wijkgroenagenda 
www.fixi.nl

De wijkgroenagenda 
deel 3

Wat u zelf 
kunt doen
In februari zag de Wijkgroenagenda van Elderveld 
het daglicht. Een schatkist vol met visies, plannen, 
afspraken, wensen en handreikingen voor het  
behoud en de verbetering van het groen in de wijk. 
De Wijkgroenagenda is bedoeld voor iedere  
natuurliefhebber met belangstelling voor het  
groen in de wijk. Dit derde artikel over de
Wijkgroenagenda gaat over wat u zelf kunt doen 
om uw directe leefomgeving gevarieerder en  
mooier te maken. Met als voorbeeld de vergroening 
van het pleintje in de bocht van de Koewei. 

Wat u allemaal zelf kunt doen
Als bewoner kunt u zelf een geveltuintje aanleggen of  
een boomspiegel adopteren (het stukje grond rondom  
een boom). Of een groenstrook van de gemeente  
onderhouden of een buurt(moes)tuin aanleggen.  
U moet dat initiatief dan wel aanmelden via de website 
www.arnhem.nl/groenebuurt. De gemeente bekijkt uw 
aanvraag en geeft dan wel of geen toestemming. 

Veel groene initiatieven komen in aanmerking voor 
subsidie. Bijvoorbeeld als u een versteend terrein of een dak 
wilt vergroenen, samen met de buren het regenwater wilt 
opvangen of een moestuintje of een groene ontmoetings-
plek wilt aanleggen. Voor meer informatie verwijzen wij u 
graag naar hoofdstuk 4 van de Wijkgroenagenda. 

De vergroening van het pleintje in de bocht  
van de Koewei

In de zomer van 2021 gaf de 
gemeente groen licht voor de 
vergroening van het pleintje in 
de bocht van de Koewei. Dit 
nadat vrijwel alle omwonenden  
ermee hadden ingestemd. 
Gerda Hendriks van het gelijk-
namige ontwerp- en adviesbu-
reau maakte een fraai ontwerp 
waar alle betrokkenen content 
mee waren. Medio maart 2020 
was het zover en konden de 
omwonenden zelf de bestra-
ting verwijderen. Met vereende 
krachten werd die klus in iets 
meer dan drie uur geklaard. 
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10 jaar Buitenspeeldag in Elderveld

Brenda Larbui bezorgt  
kinderen een geweldig  
mooi evenement
Al 10 jaar organiseert Brenda Larbui, onder wijkbewoners ook wel bekend  

als Moeder Gans, de Buitenspeeldag achter de flats aan Lexmondplaats en 

Leimuidenplaats in onze wijk. Dit gebeurt elk jaar in de tweede week van 

juni, maar omdat de avondvierdaagse dit jaar samenvalt met deze dag,  

is het verplaatst naar woensdag 22 juni.

Interview: Colette Collé - Foto’s: Linda Klop, Cor de Vrieze

ervaring weet ik heel goed wat het is om niks te makken 
te hebben, dus het moest helemaal gratis zijn voor de 
kinderen. Het eerste jaar in de speeltuin was nog heel klein 
opgezet met wat kleden op het gras en wat ballonnen aan 
de glijbaan opgehangen. Er werden spelletjes gedaan en 
sieraden gemaakt. We hadden zes kinderen, twee flessen 
ranja en wat snoepjes. Het was een heel leuk succes.  
Het tweede jaar kwamen er al zo’n 60 kinderen!

Sponsors
In die tijd kregen allerlei acties die op Facebook werden 
gezet enorm veel aandacht. Ook onze Buitenspeeldag 
werd zodoende al gauw bekend en het eerste grote 
springkussen werd door een Facebook-vriend gesponsord. 
Ook kregen we hulp van René Jansen van de Jumbo.  
Wij mochten o.a. de paasversieringen meenemen om 
onze Buitenspeeldag op te leuken. Het hoofdkantoor van 
de Lidl zorgde ervoor dat we appels, peren, mandarijnen 
en drinkpakjes kregen. We lieten ook door een bevriende 
relatie een flyer maken, die overal werd opgehangen! Ook 
op de school van mijn zoon in de Schuytgraaf mochten 
we flyeren. Wat was ik trots toen ik opeens de flyer op een 
groot digitaal scherm in de school vertoond zag worden!

Groot evenement geworden
Intussen is na 10 jaar de Buitenspeeldag uitgegroeid tot 
een heel groot evenement en nog steeds weet Brenda 
dit gratis voor de kinderen te organiseren. “Er komen nu 
ook kinderen uit andere wijken en dit jaar verwachten we 
500 kinderen! Ouders en kinderen zijn dolenthousiast en 
helpen mee om zakjes snoep te maken. In de loop van 
de jaren zijn ook mijn man, twee dochters en zoon mee 
gaan helpen en mijn vader komt elk jaar foto’s maken, 
het is ondertussen dus een heel familiebedrijf geworden,“ 
lacht Brenda. “Veel steun heb ik ook aan Stichting Joepiez 
uit Tilburg! Zij zorgen voor springkussens, snoep en een 
suikerspinmachine, echt fantastisch!” 

Buiten wacht Brenda ons op want achter de voordeur 
staan drie honden te blaffen. “Het zijn allemaal Reddertjes,” 
vertelt Brenda en gaat ons voor naar de gezellige  
woonkamer, waar de hondjes intussen hun plek opzoeken. 
Wij spreken haar over de jaarlijkse Buitenspeeldag, die  
zij inmiddels al voor de tiende keer organiseert voor de 
kinderen in Elderveld. 

Lekker buiten spelen
“Ik zag indertijd op de zender Nickelodeon dat het  
tv-scherm om 12.00 uur op zwart ging om te stimuleren 
dat kinderen lekker buiten gingen spelen. Dat vond ik zo’n 
hartstikke leuk idee dat ik hierachter in de speeltuin de 
eerste Buitenspeeldag ging organiseren. Vanuit mijn eigen 

Nicoline en Brenda bij de donatiekraam.
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Hartstikke leuk
Brenda’s zoon Genoa 12 jaar en vriendje Gilvano 14 jaar 
zijn al vanaf het begin opgegroeid met de jaarlijkse  
Buitenspeeldag. Op de vraag wat zij van deze dag vinden 
roepen ze: “Het is elk jaar weer prachtig en hartstikke leuk! 
We zien elk jaar wel weer vriendjes en vriendinnetjes waar 
we mee spelen. Vooral de waterglijbaan,” glundert Genoa, 
“die is wel 20 meter lang en met water en zeep glij je  
een héél eind, totdat je in het water plonst!” Zijn ogen 
glinsteren en hij verheugt er zich al enorm op om 22 juni 
weer te buikschuiven.

Buren helpen mee
“Wat ook zo leuk is,” vertelt Brenda “is dat veel buren ook 
meehelpen. Vanaf hun balkons hangen ze elektrasnoeren 
en tuinslangen voor de attracties. Zo mooi dat zij dit doen! 
En even een speciale vermelding voor moeder Nicoline, 
die al vanaf het begin meegeholpen heeft! Maar ik ben 
natuurlijk trots op alle kinderen, ouders, vrijwilligers, ook 
de EHBO en Ome Joop’s Tour, die dit jaar pannenkoeken 
komt bakken en DJ Firmin, die muziek komt draaien.  
Het is allemaal zo geweldig.”

Met hart en ziel
Intussen is het allang niet meer alleen in het speeltuintje 
waar gespeeld wordt, maar het hele grasveld achter de 
flats aan Lexmondplaats en Leimuidenplaats wordt benut 
voor alle attracties. “Natuurlijk hebben we ook wel eens 
andere tijden gehad, een keer noodweer en nu de  
afgelopen twee jaar het Coronavirus. Elk jaar is het  
natuurlijk weer rennen en vliegen en een enorm  
georganiseer, maar dit jaar gaan we er weer iets geweldig 
moois van maken en ook dit jaar doe ik dit met hart en 
ziel!” zegt Brenda gloeiend van trots. 
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Dutz is een oer-Hollands brillenmerk dat altijd een extra stapje zet 
om zich te onderscheiden van de rest. Het merk maakt van een 
standaard bril een modieuze bril door aparte en kleurrijke details 
op een subtiele manier toe te voegen. 

Everybody can be so Dutz!
Dutz maakt een trendy bril voor iedereen bereikbaar. De collectie is 
gericht op mannen, vrouwen en kinderen en is door de uitstekende 
prijs-kwaliteitverhouding altijd het overwegen waard.

Benieuwd geworden naar de collectie? Kom deze dan gerust eens 
bekijken in onze winkel. De ko� ie staat voor u klaar.

Nederlands brutaalste brillenmerk

www.schuytgraafoptiek.nl
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Verenigingsgebouw "De Schuur", Hannesstraatje 2a, 6843 NV Arnhem, voorzitter@btv-elderveld.nl, www.btv-elderveld.nl
________________________________________________________________________________________________

IJsheiligenmarkt 
Steenen Camer succes.

Mede dankzij het mooie weer waren de IJsheiligenmarkt 
(incl. braderie) op 7 mei en de kleine plantjesmarkt op  
14 mei een geweldig succes, wat een belangstelling.  
Voor de moestuinders was dit de start van het  
moestuinseizoen en voor de buurtbewoners de ideale  
gelegenheid om plantjes voor de achtertuin of het  
balkon te kopen. Vele kinderen hebben in een potje  
zonnebloemen gezaaid en gaan deze thuis verder  
opkweken om op 28 augustus mee te doen aan de 
wedstrijd. De kinderen die de 3 hoogste zonnebloemen 
hebben opgekweekt ontvangen een leuke prijs.

Zondag 26 juni Romeinse middag.

Komt u deze 2000 jaar oude geschiedenis beleven?  
De Rijn was aan het begin van onze jaartelling meer dan 
400 jaar de grens (Limes) van het grote Romeinse rijk. 
Leuke Romeinse activiteiten in en rond de Romeinse 
tuin en rondleidingen naar het gevisualiseerde Castellum 
(Unesco Werelderfgoed) in Meinerswijk.  
Er zijn info-kramen over de Bataven en de Romeinen die  
in deze streek woonden. Alle vrijwilligers flaneren in  
Bataafse of Romeinse kledij. Ook kunt u proeven van 
Romeinse kip-groentesoep met Romeins brood en diverse 
Romeinse hapjes. Verkoop van Romeinse kruidenplantjes. 
Er is ook een klein Romeins kampement aanwezig,  
hier ziet u hoe de gewone Romeinse soldaten waren 
gehuisvest.

En verder speciaal voor zowel jongens als meisjes) zijn er 
Romeinse spellen (deltaspel, molenspel etc.), kan men  
(evt. zelf verkleed als) met echte Romeinse soldaten voor 
de Romeinse tent een selfie maken.
Verder mogen ze met wat hulp een fibula (metalen  
Romeinse speld) maken. De toegang is geheel gratis.

Tuinieren blijft leuk,  
thuis of op de moestuin.

De wekelijkse verkoop op zaterdagmorgen van groente-/ 
kruidenplantjes en tuinzaden gaat de hele zomer door.  
De verkoop van plantjes is  buiten voor onze Schuur.  
Voor het afrekenen bij de kassa (liefst met PIN) maakt u 
gebruik van ons “kooplijstje“. U vult zelf in wat u aan  
plantjes etc. hebt verzameld. 

In 2022 organiseren wij nog de  
volgende grotere activiteiten

Zo 26 juni; Romeinse markt
Zo 28 augustus; Oogstmarkt en Romeinse markt
Zo 16 oktober; DAG van de Arnhemse Geschiedenis 
Zo 11 december; Kerstevenement met Kerstmarkt

Evaluatie bloesemfietstocht 24 april.

Het was voor zowel de organisatie als voor de deelnemers 
weer even wennen, meedoen aan een gezellige  
buitenactiviteit in de wijde omgeving en rond ons  
verenigingsgebouw “de Schuur”. Wel jammer dat door  
een beperkt toegestane publiciteit de belangstelling  
enigszins achterbleef.

Steenen Camer Oogstmarkt
28 augustus.

Zondag 28 aug. van 12:00 – 17:00 uur,  
Wijkpark de Steenen Camer, Hannesstraatje 2a Arnhem

Grootse activiteiten waarbij biologisch, natuur, cultuur en 
milieu extra aandacht krijgen. Muziek en lekkere hapjes. 
Open (Romeinse) tuinen. Voor kinderen zijn er tal van 
activiteiten.

Een kraam van 3 meter met luifel huren kost voor leden 
BTV 22.50 euro-, voor niet leden 25 euro. 

Interesse, vul dan het aanmeldingsformulier  
www.btv-elderveld.nl/formulier-kraamhouders in. 

Wacht niet te lang, want vol is vol!
Heb je vragen stuur dan een emailbericht naar:  
markt@btv-elderveld.nl
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p/a De Gaanderij 
Driemondplein 1 - 6843 AN Arnhem 
E wijkplatform.elderveld@gmail.com
W www.elderveldnieuws.nl 
F www.facebook.com/elderveld.nieuws 

Elderveld Actief burenhulp 
Inloopuren werkgroep Elderveld Actief voor  
burenhulp: elke woensdag 14.00 - 15.30 uur

Vergaderdata wijkplatform  
14 september 2022  
16 november 2022 
Tijdstip: woensdagen, 19.30 uur
Meer informatie vindt u op Elderveldnieuws.nl

Elderveld Nieuwsbrief
Wilt u op de hoogte gehouden worden van het 
laatste nieuws in onze wijk? Meldt u dan aan voor 
de Elderveld Nieuwsbrief per e-mail.  
Dit doet u gemakkelijk op Elderveldnieuws.nl -  
op elke pagina kunt u rechts onderaan aanmelden. 

Beste Eldervelders,

De natuur laat zich gelden.  
Prachtige en zonnige dagen.  
Maar ook af en toe een geweldige 

hoeveelheid regen. Wat we ook zien is een steeds  
groenere wijk. Her en der zien we steeds meer plekken 
waar planten en bloemen verschijnen. Dat maakt onze wijk 
mooier. Maar ook wordt er gewerkt aan de grens van onze 
wijk, de Metamorfosenallee. Deze wordt heringericht.  
Dat betekent wel enige tijd overlast. Zeker bij de Jan  
Hovingflat. Ik hoop dat men zich aan de planning kan  
houden en dat het aan het eind van de vakantie af is. 

We hebben in de krant kunnen lezen dat de Stoeterij te 
koop staat. We houden het in de gaten. Maar dat mag 
U natuurlijk ook doen en Uw medewijkbewoners op de 
hoogte houden. Ook zijn de eerste, administratieve,  
stappen gezet voor het voedselbos dat op het veld  
achter de Stoeterij moet komen. Ook een prachtige  
ontwikkeling waar we als wijk op termijn letterlijk de  
vruchten van kunnen plukken. Het is een initiatief dat  
het Wijkplatform ondersteunt. Het is natuurlijk ook  
verheugend dat er weer allerlei cursussen zijn opgestart. 

Ook daar neemt de belangstelling voor toe.  
Fijn om te zien. Ik zie ook grote en mooie activiteiten bij  
de Biologische Tuinbouwvereniging. De markt werd,  
volgens mij, goed bezocht. Ook de fietsbloesemtocht  
kon weer van start.

En zo is er nog veel meer dat er in onze wijk gebeurt.  
Ja, we wonen in een bruisende wijk. Door ieders inzet kan 
dat zo blijven. Uw wijkplatform zal daarin zeker blijven 
meedoen. Maar we kunnen natuurlijk nog hulp gebruiken. 
U bent nog steeds welkom bij het wijkplatform.  
Er zijn diverse werkgroepen die goed werk verrichten en 
mensen kunnen gebruiken, structureel en incidenteel.  
We zijn gaarne bereid te vertellen wat we allemaal doen. 
Aan het eind van de vakantie is er een wijkfeest.  
Ook wij zullen ons daar presenteren. U bent van harte  
welkom. Kijk ook eens op www.elderveldnieuws.nl.  
Al was het alleen maar om up-to-date te blijven voor  
wat betreft onze wijk.

Met buurtgroet,
Dirk Bruinsma

Werkgroep Straat in Actie Elderveld:

Materiaal uitleen voor 
jouw straat activiteit
De werkgroep Straat in Actie Elderveld is opgericht met als 
doel om zoveel mogelijk straten te stimuleren en activeren 
om zelf activiteiten voor de eigen straat te organiseren. Als 
werkgroep stellen wij wijkbewoners materiaal beschikbaar, 
die gebruikt kunnen worden bij activiteiten in uw eigen  
straat. Denk dan aan een Buurt-BBQ, maar ook een 
schoonmaakactie, een kerstborrel, etc. Naast dat ons 
materiaal gebruikt wordt voor wijkbewoners, worden deze 
ook benut door BTV-Elderveld, Wijkvereniging Elderveld 
en de werkgroepen Elderveld Schoon en Elderveld Open. 
Op de wijkwebsite vindt u een lijst van het beschikbare 
uitleen materiaal:
www.elderveld.nl/wijkplatform-elderveld/straat-in-actie/

Om hiervan gebruik te mogen maken, zijn wel enkele 
voorwaarden. Een voorbeeld van zo’n voorwaarde is dat 
iedereen vanuit uw straat wel uitgenodigd moet zijn. Het 
belangrijkste is en blijft: houd rekening met elkaar, dan 
wordt uw straat een stuk gezelliger en veiliger. 
Wanneer u een straat activiteit gaat organiseren, kunt u 
dus gebruik maken van ons materiaal. Hiervoor kunt u het 
formulier op de website invullen, telefonisch contact  
opnemen met 06-36058389 (voicemail) of door even 
langs te komen op woensdagmiddag van 14.00-15.30 uur 
in de Gaanderij.

Uit het Wijkplatform

Bericht van de voorzitter



17ELDERVELD NIEUWS - Nr. 3 – Juni 2022

Werkgroep Straat in Actie Elderveld:

Samen houden wij Elderveld schoon

Werkgroep Winkelcentrum

Een leefbaar Winkelcentrum Elderhof

Jan Bakker was al voor het opstarten van de werkgroep 
‘Elderveld Schoon’ actief met het weghalen van zwerfafval  
op diverse plekken in de wijk. Tijdens de wijkactiviteit in 
2015 zag Jan in de kraam met de werkgroep ‘Groen & 
Milieu’ een grijper en ring (voor de afvalzakken) liggen.  
Frans Kleijn wees hem hoe hij aan deze spullen kon  
komen. Enige tijd later sprak hij met Ria Huls en Frans van 
de toenmalige werkgroep ‘Groen & Milieu’ en tijdens dit 
gesprek ontstond het idee om gezamenlijk aan de slag te 
gaan om Elderveld schoon te houden. Zo ontstond eind 
2015 de werkgroep ‘Elderveld Schoon’, met 30 januari als 
eerste actiedag.

Aan de slag….
De werkgroep begon met het organiseren van een 
schoonmaakactie telkens in een ander buurtje,  
Handschoenen, vuilniszakken, bedrukte hesjes, ringen 
en grijpers werden geregeld.. De werkgroep selecteerde 
telkens een ander buurtje in Elderveld om daar te gaan 
schoonmaken. “Zo kwamen we ook wel eens in een buurt 
waar weinig zwerfafval lag”, vertelt Jan. De werkgroep 
had als vrij snel contact met Kees Hin van de gemeente 
Arnhem. “Via hem konden we aan informatie komen over 
in welke buurten veel zwerfafval lag. Met deze gegevens 
konden wij bekijken waar een schoonmaakactie nut had,” 
vertelt Jan. De werkgroep organiseert zo’n 5 å 6 keer per 
jaar een schoonmaakactie, waaronder de 2 landelijke 
schoonmaakacties in maart en september.

Steeds meer mensen helpen mee
“Bij de schoonmaakacties zien we de laatste tijd steeds 
vaker ouders met kinderen komen, om mee te helpen met 
zwerfafval weg te halen. Al jaren helpen er ook mensen 
vanuit het AZC in Elden mee bij de acties.”  
Steeds meer mensen uit onze wijk maken zelf een rondje 
om zwerfafval weg te halen. De werkgroep krijgt dan  
ook steeds vaker de vraag van wijkbewoners hoe ze aan 
een grijper en ring kunnen komen, om zelf hun eigen 
buurt schoon te houden. Ook houdt de werkgroep zich 
bezig met de afvalbak-adoptanten in de wijk en hebben 
ze zich ingezet om een blikvanger te krijgen bij het viaduct 
naar Elden. Lees de uitgebreide versie van dit artikel op 
elderveldnieuws.nl 

De werkgroep Winkelcentrum wil zich samen met de  
winkeliers inzetten om de leefbaarheid van het  
winkelcentrum te behouden en te verbeteren.  
Zodat er aandacht vanuit Gemeente, winkeliers en  
Wijkplatform Elderveld blijft voor alle knelpunten, zoals 
het algemeen bekende parkeerprobleem rondom het 
winkelcentrum. Maar ook het fietsen binnen het centrum, 
overlast van duiven en hangjongeren, etc.  
Hiervoor is er nauwe samenwerking met diverse winkels. 

“Steeds meer winkeliers doen mee met de acties om de 
sfeer van het winkelcentrum te verbeteren.” vertelt  
Theo Kasteel. “We werken uiteraard ook samen met de 
Gemeente Arnhem om de leefbaarheid van het  
winkelcentrum Elderhof te verbeteren.” Zo wordt er bij-
voorbeeld in juni/juli een schaaktafel geplaatst door  
de Gemeente Arnhem in het winkelcentrum.

Samen met de winkeliers
Jaarlijks wordt er door de werkgroep samen met de 
winkeliers allerlei acties opgezet. Een voorbeeld is dat het 
winkelcentrum versierd wordt rondom het dames- en  
herenvoetbal. Ook is het weer de bedoeling om het  
winkelcentrum met kerst te versieren. Jaarlijks worden  
ook de plantenbakken binnen het winkelcentrum verzorgd 
in samenwerking met de werkgroep.

“Naast deze acties van de werkgroep samen met de  
winkeliers, zet de werkgroep zich dit jaar ook weer in  
voor extra aandacht voor het parkeerprobleem,” vertelt 
Theo. “Hiervoor willen wij dit jaar in gesprek met de  
Gemeente Arnhem en de werkgroep Groen Divisie van  
het Wijkplatform. Er moet gekeken worden naar een  
mogelijke oplossing.” 

Lees de uitgebreide versie van dit artikel op 
elderveldnieuws.nl 
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www.fysiotherapie-elderveld.nl  

Fysiotherapie • Bekkenfysiotherapie • Kinderfysiotherapie • Geriatrie Fysiotherapie • Manuele therapie 
Fysiofit • Zwangerfit • Shockwave therapie • Claudicatio Training • Dry Needling 
Medical Taping • Revalidatie na operaties • Acupunctuur • Diëtist • Counselling

Elderveld: Dordrechtweg 14 • 6843 DM Arnhem • Elden: Dolceplein 4 • 6842 DJ Arnhem • Tel. 026 - 381 09 34

Meerdere 

specialism
en

op één 

locatie!

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.
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S T U U R  I N  E N  W I N

O P L O S S I N G  V O R I G E  P U Z Z E L

PUZZELDERVELD

Stuur uw oplossing 
vóór 29 juli a.s.

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  
JUMBO-cadeaubon 
van € 25 verloot.

 
Winnaar vorige puzzel: 
J. NAVES

Horizontaal 
3. loopvogel; 6. kruid; 9. monumentaal verhaal; 11. voorzetsel; 12. voetbalclub; 14. hengselvat; 16. troep;  
17. golfterm; 19. jongensnaam; 20. nederlaag; 23. plaats in Limburg; 25. vrijaf; 26. tegen elk aannemelijk bod;  
28. booggewelf; 29. klassieke Japanse zwaardkunst; 32. cafetaria; 35. waterdier; 37. ternauwernood;  
38. strafwerktuig; 39. draagbalk; 40. sneb; 41. koppel; 42. alliantie; 43. dans; 44. rijstgerecht.

Verticaal 
1. tegenwerking; 2. Balkanstaat; 4. kersensoort; 5. woonlaag; 6. hoeve; 7. kameelschaap; 8. Ierland;  
10. schildersbenodigdheid; 13. oecumenische gemeenschap; 15. plaats in Noord-Holland;  
18. landelijke studentenvakbond; 21. radon; 22. muziekinstrument; 24. rugaandoening; 26. zeur;  
27. plaats in Noord-Brabant; 29. hij; 30. cursief lettertype; 31. partijblad; 33. printermerk; 34. kooromgang;  
35. lijnzaad; 36. spraak; 37. opera.

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

O N A K E R M O T O R

P E I L R O L E A I

M V A L I U M D O P E N

A D E N M I E K E E G A

A A D A P T O R A A

K L U T S J O X F O R D

O O W E L P D D

G R O N A U E H A A S T

R G L A P L A N D O

P I A S P O R E K O R F

R E C E S R A P P E N F

E E T O T E N I K E

I N R I T A A L T S E

OPLOSSING VORIGE PUZZEL
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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:
FOE YONG HAI MET KIPFILET +
BABI PANGANG + SATÉ AJAM +

TSIN TAO LOEMPIA’S - met nasi, bami of rijst
voor twee personen

van € 19,00 voor € 15,50
Geldig van 1 juli tot 1 september 2022

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

ACTIE MENU
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Elke week kan je komen zingen in het Zingcafé in  
De Gaanderij. Iedereen is van harte welkom om mee  
te doen. Want iedereen kan zingen, ook al denk je zelf  
van niet. 
Het Zingcafé wordt georganiseerd door Stadscompagnie 
en SWOA. Onder leiding van Adriana Jens van de  
Stadscompagnie leer je spelenderwijs allerlei liedjes in  
een gezellige en ontspannen sfeer. En er is aandacht  
voor hoe je kunt zingen.

Kom gewoon een keer binnenlopen. 
De eerste keer zing je gratis mee!
Daarna betaal je € 3,- (of € 2,20 met Gelrepas) per keer.

Zingcafé Elderveld
De Gaanderij, Driemondplein 1
Elke dinsdag van 10.00 - 12.00 uur
Binnenlopen vanaf: 9.30 uur

Voor nadere informatie over vermelde activiteiten kan men 
terecht op werkdagen op het kantoor van de vereniging, 
Leimuidenplaats 22A, Elderveld, tel. 3810798.

•  Active Body:  
woensdag 22 en 29 juni en 6 en 13 juli van 18.15 tot 
19.15 òf 19.30 tot 20.30 uur in het wijkcentrum Elderveld, 
Breezandpad 15.

•   Conditiegym:  
donderdag 23 en 30 juni en 7 juli van 8.45 tot 9.45 uur in 
de sporthal Elderveld, Breezandpad 13.

•   Kennismakingsdag sport:  
(in samenwerking met Sportbedrijf Arnhem)  
voor kinderen van 4 -12 jaar: zaterdag 9 juli van  
10.45 - 14.30 uur op de velden van Hockeyclub  
Malburgen (HCM) aan de Drielsedijk.

•   Doortocht Nijmeegse Vierdaagse:  
dinsdag 19 juli van 7.00 tot 11.30 uur Delftweg en  
Elderhofseweg nabij het viaduct.

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

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

•  55+ programma - De Gaanderij, Driemondplein 1, heeft 
elke maand een uitvoerig standaardprogramma voor 55+.

•  Rommelmarkt - zondag 26 juni, van 10 tot 16 uur in  
De Gaanderij, Driemondplein 1.

•  Bridge - Elke maandag (m.u.v. 25 juli t/m 29 augustus) 
van 13.30 tot 16.30 uur in het De Gaanderij, Driemond-
plein 1, georganiseerd door Bridgeclub “Elderveld”.

•  Sjoelen - Elke dinsdag (m.u.v. 7 juni t/m 23 augustus)  
vanaf 19.30 uur in het wijkcentrum Elderveld,  
Breezandpad 15. De competitie start om 20.00 uur.  
Georganiseerd door Sjoelvereniging Arnhem.  
Vanaf 30 augustus bent u weer van harte welkom!

•  Schaken - Elke maandagavond in boerderij De Steenen 
Camer, Hannesstraatje 2a. Georganiseerd door  
schaakvereniging De Toren, vanaf 19.45 uur.

•  Computervragen – Elke dinsdag- en vrijdagochtend 
inloop (na telefonische afspraak) bij Mediatrefpunt in  
De Gaanderij, Driemondplein 1. Informatie: J. Verhoeven, 
026 3231068

Zingcafé Elderveld in De Gaanderij

Elke dinsdagmorgen zingplezier
voor iedereen

Wijkagenda    18 juni - 26 augustus 2022

Adriana Jens (links vooraan)
leert je spelenderwijs 
allerlei liedjes.
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KUNSTGEBITTEN
Specialistisch team staat garant 

voor kwaliteit en zorg!
 

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

Wij werken voor alle zorgverzekeraars
Bel voor een afspraak

P. ANDRIESSEN - TANDPROTHETICUS
Wassenaarweg 5a Arnhem 

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

Onze buurthuiskamers zijn van en door de buurt. 
Ontmoeting, omzien naar elkaar, goede gesprekken           

en samen optrekken. 

Leidenweg 11-13, 6843 LA   Arnhem — Tel: 026-4423078 
korps.arnhem@legerdesheils.nl 

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
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De Gaanderij
Inloop en diverse activiteiten
Inloop: maandag t/m vrijdag van  
9:00 tot 16:00 uur
Driemondplein 1
6843 AN Arnhem
T 026 3810265
W www.swoa.nl

Medi@trefpunt Arnhem Zuid
Inloopochtenden voor computerhulp 
na telefonische afspraak  
06-129903490
Dinsdag- en vrijdag 9.30 - 11.30 uur
De Gaanderij
Driemondplein 1
6843 AN Arnhem
W www.mediatrefpuntarnhem-zuid.nl

Buurthuiskamer Leger des Heils
Maandag t/m vrijdag 10:00 - 12:00
Leidenweg 13
6843 LA Arnhem
T 026-4423078
E korps.arnhem@legerdesheils.nl

Wijkteam Elderveld
Het wijkteam is er voor jou als je het 
zelf even niet redt. Of als je je zorgen 
maakt over iemand in je omgeving. 
Onze wijkcoaches gaan naast je staan 
en denken met je mee. Zodat jij je 
weer sterker voelt en beter kunt  
functioneren.
Wijkteam Schuygraaf, Elderveld
MFC Omnibus
Pallas Atheneplein 2
6846 XA Arnhem
T 088-2260000
W www.wijkteamsarnhem.nl

Goed Geregeld Arnhem
Goed Geregeld Arnhem helpt inwoners 
 uit Arnhem met vragen over geld, 
wetten en regels. De medewerkers zijn 
er voor advies over het rondkomen 
met een klein inkomen, het invullen 
van formulieren, het aanvragen van 
toeslagen, tot ondersteuning bij  
ingewikkelde belastingzaken.
Gratis inloopspreekuur:
Dinsdag 13.00 - 15.00 uur
Sporthal de Laar
Brabantweg 115
T 026 3127999
E ikwilhulp@ggarnhem.nl
W www.ggarnhem.nl

Opr€cht voor jongeren
Ben je tussen de 18 en 27 jaar? Is je 
inkomen gedaald of ben je je (bij)baan 
kwijt en wil je weten waar je recht op 
hebt? Heb je geldzorgen of schulden? 
Neem dan contact op met Opr€cht. 
M 06-49140283 
E info@wijzijnoprecht.nl. 
W www.wijzijnoprecht.nl

MVT Mantelzorg en  
Vrijwillige Thuishulp
MVT Arnhem biedt ondersteuning  
aan alle mantelzorgers, jong en oud,  
in de gemeente Arnhem.
Slochterenweg 40
6835 DX Arnhem
T 026 3703540
E info@mvtarnhem.nl
W www.mvtarnhem.nl

113 Zelfmoordpreventie
Mensen die aan zelfdoding denken 
willen vaak niet dood maar willen dat 
hun nare gedachten stoppen.  
Praten over zelfdoding lucht op.
Bezoek en chat www.113.nl
Bel gratis 0800-0113

Vizier - Meld seksuele intimidatie
Weerdjesstraat 168
6811 JH Arnhem
T 026 3772333
E info@vizieroost.nl
W www.meldseksueleintimidatie.nl

Slachtofferhulp Arnhem
Kantoor en gesprekslocatie
T 0900-0101
W www.slachtofferhulp.nl

Buurtbemiddeling
Buurtbemiddeling ondersteunt buren 
om problemen op te lossen door het 
maken van redelijke afspraken.  
Daardoor kunnen mensen - vaak  
tot hun opluchting - weer prettig 
samenleven.
Rijnstad
T 06 29427944
E buurtbemiddeling@rijnstad.nl
W rijnstad.nl/dienst/buurtbemiddeling

Wijkagenten Elderveld
Marcel Reijken en Mike Kladis
Algemeen nummer: 0900 - 8844
www.facebook.com/PolitieArnhemZuid/
Instagram: 
@wijkagenten_elderveld_elden

Team leefomgeving
In Elderveld is een team leefomgeving  
actief. U kunt bij hen terecht met  
vragen en ideeën over de wijk. 
E schuytgraaf-elderveld@
leefomgeving arnhem.nl
T 026-3774441 

Fixi - melding of  
klacht openbare ruimte
Ligt er een tegel scheef? Is er een 
boom omgewaaid? Geef het door  
aan de gemeente, dan gaat die ermee 
aan de slag. U kunt deze meldingen 
doorgeven via Fixi. Als u uw  
e-mailadres opgeeft, wordt u op de 
hoogte gehouden van de voortgang 
van uw melding.
www.fixi.nl

Dierenambulance
Ben je getuige van een dier in nood 
door een ongeluk, mishandeling of 
verwaarlozing, of heb je direct een 
dierenambulance nodig? Dan is er  
één centraal nummer om te bellen: 
Telefoon: 144
W www.dierenbescherming.nl

Voor alle Arnhemse 
adressen: 

raadpleeg Arnhem  
Informatiemagazine 2022 of  
bezoek: arnhem.SmartMap.nl

Mis je een adres van een  
organisatie die hier volgens 

jou ook thuishoort?  
Laat het ons weten:  

wijkver.elderveld@hetnet.nl

Waar kun je binnenlopen voor aanspraak en wat gezelligheid? Waar zit het  
wijkteam? En bij welke organisatie kun je terecht met je geldproblemen?  
Waar kun je terecht als je met je buren overhoop ligt en je wil niet meteen de 
Rijdende Rechter met draaiende camera bij je in de straat? Of er is een boom 
omgewaaid, waar kan je dan terecht? Hier vind je de adressen.

Waar kan 
ik terecht?

Inloop en gezelligheid Hulp en begeleiding Veiligheid en leefbaarheid




