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Avondje…

We waren er met z’n allen over
eens dat het anders moest. Zo
ging het niet langer. Er moest met
elkaar gesproken worden. De din-
gen bij de naam noemen. Zodat
we elkaar weer recht in de ogen
konden kijken. En de lucht opge-
klaard. Er werd daarom een bij-
eenkomst belegd die in een ont-
spannen sfeer zou moeten begin-
nen en wat is er beter dan eten
en drinken. Zo gedacht en dus ge-
daan. Een wijntje, een biertje en
een lekkere rijsttafel was besteld.
Ontspannen werd er over ditjes
en datjes gekeuveld. Het leven
was zo gek nog niet.
Toen kwam het tweede deel. De
dingen benoemen. Waar was het
fout gegaan. Hoe zouden we
weer goed met elkaar kunnen
praten. Een ervaren gesprekslei-
der was voor deze gelegenheid
opgetrommeld om de stiltes op
te vullen en het gesprek op gang
te houden. Iedereen deed mee en
was van goede wille. Het moest
immers anders, zo kon het niet
langer.
Ik voelde een onderhuidse span-
ning. Iedereen wilde het netjes
houden, geen verwijten, geen vin-
gers die naar anderen wezen. Alle
uitspraken met goede bedoelin-
gen werden op een flip-over ge-
schreven. Het stond er duidelijk,
het moest anders. Dat wilden we.
Even voelde ik een frisse bries.
Zou het dan toch?
Thuis gekomen was ik doodmoe
en ging naar bed en sliep tien uur
aan een stuk. Toen ik wakker
werd, wist ik het. Het eten was
lekker geweest  en de rest van de
avond moest ik maar vergeten. Er
was gezegd en gesproken, het
doel van die avond bereikt. Mijn
gevoel was anders.

Meneer Dolf

Nationale boomfeestdag op woensdag 22 maart a.s.

De eerste boom in het kader van de Nationale Boomfeestdag in Arnhem, wordt ␣ op woens -
dag 22 maart a.s. om 10.00 uur geplant op de Alkmaarsingel / hoek Hollandweg door de
wijkwethouder Chris de Ronde.
Vervolgens zullen schoolkinderen van de bovenbouwklassen onder begeleiding van amb-
tenaren van de Dienst Stadsbeheer een aantal bomen planten op de Alkmaarsingel en op
het complex van de Biologische Tuinbouwvereniging Elderveld bij de boerderij “De Stee-
nen Camer”. Op het complex zullen 10 biologisch gekweekte hoogstam perenbomen van
verschillende rassen in de vorm van een Perenlaantje worden geplaatst.
Na het planten is er ter afsluiting ␣ een gezamenlijke bijeenkomst in het verenigingsge -
bouw van de Biologische Tuinbouwvereniging (BTV) aan het Hannesstraatje. Dit zal om-
streeks 11.30-12.00 uur zijn.

Verdere plannen
In samenwerking met de stadsdeelmanager, Dhr Kees Hin, zijn er vanuit de BTV-Elderveld,
initiatieven ontplooid voor een nieuwe, natuur-
lijke invulling en beplanting van het volkstuinen-
complex “De Steenen Camer.
Er zal een meerjaren plan worden opgesteld dat
zal worden voorgelegd aan de verschillende
deelnemende partijen in de wijk, waaronder het
wijkplatform Elderveld.
De eerste aanzet van dit plan krijgt reeds een
invulling door het planten van de perenbomen
voor het Perenlaantje. Verder zal er een haag
worden geplant die past in de natuurlijke be-
groeiing en inrichting van het gehele complex.
Vleugelnoot boom
Voorafgaand aan het officiële bomen planten
wordt om 9.15 uur een vleugelnoot boom ge-

plant bij de
Dordrechtweg.
Deze boom
wordt geplant
in het kader
van Buiten Gewoon Beter Bonus 2004, waarbij de werk-
groepleden van de natuurwandelroute Elderfveld de 2e

prijs hebben gewonnen. Van het geldbedrag van deze
prijs is de vleugelnoot boom gekocht.
␣
De activiteiten worden georganiseerd door de gemeente,
waarbij de BTV-Elderveld en de Wijkvereniging Elderveld
ondersteuning bieden.
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Met dank aan

onze adverteerders

GEZELLIG WINKELEN
ALLES ONDER ÉÉN DAK!
WINKELCENTRUM ELDERHOF

Bakkerij Hilvers New York Pizza the Original
Bloembinderij Elderhof Haarmode Carolien
Primera Willemsen Lidl
Shoeby Fashion Cafetaria Ronald Snacks
Marskramer Elderveld Super De Boer Jansen
Movie MAX Moviestores Willemsen Mode BV
DA Drogisterij De Papaver Gall & Gall
Chinees-Indisch Restaurant “FONG SHO” Elderveld
Bouwman Discus Dierenspeciaalzaak
ZEEMANtextielsupers

WIJ HETEN U VAN HARTE WELKOM
Op vrijdagavond koopavond
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GEMEENTE ARNHEM SNIJDT IN OPENINGSUREN JONGERENCEN-
TRUM DE JOY

“ De jongeren mogen niet de dupe worden van urenvermindering”

Jongerencentrum de Joy in El-
derveld biedt al jarenlang een
eigen plekje voor jongeren. Zo-
wel in het weekend als doorde-
weeks wordt er een groot aan-
tal inloop-activiteiten georgani-
seerd. Maar voor hoe lang nog?
De gemeente Arnhem besloot
onlangs dat het aantal jongeren-
werkuren in Arnhem moest
worden herschikt. Dit betekent
voor de Joy dat de deur in plaats
van 48 uur vanaf september
slechts 24 uur open zal zijn. En
dat is niet zo mooi, want waar
blijven alle jongeren dan? U als
vrijwilliger kunt tegengas geven!
Want de Joy moet open blijven
voor iedereen die daar graag
komt.
Of je er nu in het weekend of
doordeweeks even binnenloopt;
het is eigenlijk altijd gezellig in
jongerencentrum de Joy. Tal van
activiteiten, soms zelfs buiten
het centrum, een gezonde vrij-
heid en een belangrijke eigen
inbreng zorgen voor een leuke
plek om te kunnen ontspannen,
met leeftijdgenoten een spelle-
tje te doen of gewoon wat te
praten. Jongeren weten wat ze
willen; niet zinloos hangen op
straat, maar gewoon even lek-
ker zichzelf kunnen zijn op een
vertrouwde plek zonder al te
veel betutteling, maar wel met
bepaalde regels. En of je er nu
komt voor een spelletje, een
beetje kletsen, streetdance of
allerlei activiteiten zoals sieraden
maken en dies meer, het kan
gewoon. Geen dwang, nauwe-
lijks onenigheid, gewoon een
toffe plek om te zijn.

Herschikking
Maar daar dreigt vanaf septem-
ber 2006 een gedeeltelijk einde
aan te komen. Gemeente Arn-
hem besloot om het aantal jon-
gerenwerkuren te herschikken

en sommeerde dat de Joy in
plaats van 48 uur, vanaf septem-
ber 2006 slechts 24 uur open
kon zijn. De drie beroepskrach-
ten die er nu werkzaam zijn,
Anne Salomé, Mohammed Zah-
ti en Kathelijne Gerritsen zullen
wat gegoochel met hun uren
krijgen, maar maken zich meer
druk over de jongeren zelf.
Want waar moeten die heen als
het jongerencentrum noodge-
dwongen de helft van de uren
dicht moet? En dat terwijl het
juist zo goed gaat met het cen-
trum. In vroegere tijden was er
misschien wel eens wat mot of
beperkte overlast waarbij de
politie regelmatig kwam buur-
ten, maar het is juist al tijden
lekker rustig, er zijn nauwelijks
kiftpartijen en de sfeer is ge-
woon goed. De jongeren vinden
hun plekje vanzelf wel en dat
Anne, Mohammed en Kathelij-
ne er ook zijn om de betrekke-
lijk eenvoudige maar doeltref-
fende regels in acht te houden,
is alleen maar prettig.

Tegengaan
“We moeten geloven dat wat er
in de toekomst open blijft, ook
gewoon zal werken”, meent jon-
gerenwerkster Anne. Zij heeft
begrip voor het besluit van de
gemeente, maar wil toch samen
met haar collega’s proberen de
Joy te laten draaien zoals het al-
tijd al gaat. “Dit is een plek om
te ontspannen. Voor iedereen.
Natuurlijk hebben wij ook wel
eens hier bar en boze tijden,
maar dat weegt niet op tegen de
gezelligheid, het vertrouwde en
de leuke contacten”. Volgens
Anne hoeft het centrum niet al
die uren te sluiten als er maar
genoeg vrijwilligers zijn die een
handje willen meehelpen. Want
het is leuk werk en aan de naar
haar toegeworpen respectvolle

blikken van de jongeren die
langslopen te zien ook behoor-
lijk lonend. Er worden vaak
vooroordelen richting jongeren
geuit, maar de groep die langs
dendert en een vrolijk ‘doeg’ laat
klinken, komt gewoon plezierig
over. Natuurli jk zi jn er
(b)engeltjes bij, maar die heb je
altijd en overal. Jongeren zijn
gewoon jongeren. En ze weten
heel goed wat ze willen en kun-
nen, als ze maar de kans krijgen.

Hulp
Dus moet er hulp bij komen.
Want de Joy gedeeltelijk dicht,
DAT is ondenkbaar en onaccep-
tabel. De Joy draait nu nog op
drie beroepskrachten die ieder
eigen ervaringen en ideeen heb-
ben waardoor de activiteiten en
inlopen ook heel gevarieerd zijn.
Maar er is altijd ruimte voor
meer nieuwe gedachten. Zeker
omdat de jongeren ontzettend
goed op het brede aanbod rea-
geren en de Joy medewerkers
heel erg gestimuleerd zijn om dit

te continueren. Want wat op
peil is, moet op peil blijven. Dus
daarom zoekt de Joy naarstig
naar nieuwe vrijwilligers van
boven de 18 jaar die 1 of 2 keer
per week bereid zijn om een
avond of middag een inloop te
draaien. En dit is natuurlijk on-
der volledige ondersteuning en
support van de beroepskrach-
ten. Niemand wordt in het die-
pe gegooid en de ontvangst is
hartelijk en warm. Want zowel
de beroepskrachten als de jon-
geren zijn hartstikke blij als er
iemand een handje komt helpen.
Hoe meer mensen, hoe gezelli-
ger het natuurlijk is!

Inzet
Nou is natuurlijk inzet de groot-
ste drijfveer die een vrijwilliger
moet hebben, maar omdat het
hier ook specifiek over jonge-
ren gaat en deze een verstandi-
ge, regerende hand nodig heb-

JOY

De Joy
Op vrijdag 31 maart a.s. is er weer een disco. De aan-
kondiging met het programma verschijnt nog.
In maart is er ook weer een lady’s night. Op onze site
kun je zien wanneer deze plaatsvindt.
We zijn op de gewone tijden open.
Op: www.jongerencentrumjoy.nl kun je alles vinden
van het programma, maar ook foto’s van de activitei-
ten die er geweest zijn.
Kom gerust een keer kijken in de Joy.

Team Joy
Anne , Kathelijn en Mohammed.

Jongerencentrum de Joy
Breezandpad 17
6843 JM Arnhem
026 - 381 85 40

lees verder op pagina 5
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Elderveld Nieuws in 2006
Aflevering kopijsluiting verschijning
- afl. 2 1 april c. 15 april
- afl. 3 1 juni c. 15 juni
- afl. 4 15 augustus c. 1 september
- afl. 5 20 oktober c. 7 november
- afl. 6 1 december c. 15 december*
* onder voorbehoud

Kopij kan worden gezonden naar:
Wijkvereniging Elderveld
Leimuidenplaats 22a
6843 HG Arnhem
E-mailadres:wijkver.elderveld@hetnet.nl
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Cursus Fotobewerking
Een aantal PC’s zijn door bemiddeling van de Arnhemse
Uitdaging kosteloos aangeboden t.b.v. de cursus Fotobe-
werking. Onze hartelijke dank daarvoor! Nadere informatie
over de Arnhemse Uitdaging kunt u lezen op de website:
www.arnhemseuitdaging.nl

Carnavalsdisco voor kinderen in het Wijkcentrum
Elderveld

Op vrijdag␣ 24␣ februari 2006 organiseert de Activiteiten-
groep van de Wijkvereniging Elderveld weer een Carnavals-
disco voor kinderen van 8 t/m 13 jaar. Het zou leuk zijn als
de kinderen op die avond in Carnavalskleding verschijnen.
De 3 mooist verklede kinderen winnen een prijs. Deze Car-
navalsdisco wordt gehouden in het Wijkcentrum Elderveld
aan het Breezandpad 15 (naast de Sporthal Elderveld) en is
van 19.00 tot 21.00 uur. Bij deze Carnavalsdisco mag niet
gerookt en geen alcohol geschonken worden. De entree is
€ 1,20 p.p.
De data van de volgende “gewone” kinderdisco’s t/m me-
dio april 2006 zijn elders in deze wijkkrant op de wijkagen-
da van de Wijkvereniging Elderveld vermeld.

Vrijmarkt/Rommelmarkt Wijk-

vereniging Elderveld april 2006

Op zaterdag 8 (van 11.00 tot 16.00 uur) en zondag 9
april 2006 (eveneens van 11.00 tot 16.00 uur) organi-
seert de Activiteitengroep van de Wijkvereniging Elder-
veld weer een Vrijmarkt/Rommelmarkt in het Wijkcen-
trum Elderveld aan het Breezandpad 15. Daar zullen
dan verschillende 2e hands spullen te koop aangebo-
den worden. Op beide dagen bedraagt de entree voor
de bezoekers van deze Vrijmarkt/Rommelmarkt, alléén
tijdens het eerste uur, € 0,70 p.p. (voor leden van de
Wijkvereniging Elderveld en kinderen is het eerste uur
gratis); daarna is deze Vrijmarkt/Rommelmarkt voor alle
bezoekers gratis toegankelijk. Voor deze Vrijmarkt/
Rommelmarkt is het weer mogelijk om één of meer-
dere tafels te huren. De kosten voor het huren van één
tafel per dag zijn voor leden van de Wijkvereniging El-
derveld: € 5,50 en niet-leden: € 7,—. De verhuurop-
brengst van de tafels is o.a. bestemd voor de kinder-
activiteiten van de Wijkvereniging Elderveld. Voor na-
dere inlichtingen en/of tafelhuur m.b.t. deze Vrijmarkt/
Rommelmarkt kunt U de Wijkvereniging Elderveld bel-
len, tel. 026 - 381 07 98.

De Paashaas verstopt paaseieren voor de jeugd!

Op 2e Paasdag - maandag 17 april 2006 - kom ik, de Paas-
haas, op bezoek in Elderveld om rondom het Wijkcentrum
Elderveld (naast de Sporthal), Breezandpad 15 paaseieren
te verstoppen. Van 11.00 tot 12.00 uur mogen kinderen t/m
9 jaar de door mij, de Paashaas, verstopte paaseieren gaan
zoeken. De kinderen worden in 3 leeftijdsgroepen inge-
deeld; resp. t/m 3, 4 - 6 en 7 - 9 jarigen. Voor elke categorie
zijn er naast de eieren ook 3 gouden eieren verstopt. De
vinders van deze gouden eieren krijgen een extra prijs. Een
eerlijke zoeker krijgt na afloop een attentie van mij, de Paas-
haas. Dit evenement wordt ook dit jaar weer georganiseerd
door de Activiteitengroep van de Wijkvereniging Elderveld.
Met vriendelijke groeten,

De Paashaas.
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Wijkvereniging Elderveld Cursuswerkgroep

Aanvulling op het cursusprogramma 2005 - 2006
Bij voldoende deelname wordt dit voorjaar nog het volgen-
de georganiseerd:
- Herhalingscursus Hartreanimatie

maandag 27 maart van 20.00 - 22.00 uur (alléén deze
avond)
plaats: kantoor Wijkvereniging Elderveld, Leimuidenplaats
22/a te Arnhem
cursuskosten leden Wijkvereniging Elderveld: € 6,— en
niet-leden: € 7,—
docent: Jan Veldhof

en
- Paasworkshop Bloemschikken

dinsdag 11 april van 19.30 - 22.00 uur (alléén deze avond)
plaats: kantoor Wijkvereniging Elderveld, Leimuidenplaats
22/a te Arnhem óf
Wijkcentrum Elderveld, Breezandpad 15 te Arnhem
cursuskosten leden Wijkvereniging Elderveld: € 7,50 en
niet-leden: € 9,50,—
(N.B. de cursusprijs van deze workshop is exclusief mate-
riaal)
docenten: Yolanda van Hulst en Anja Keurhorst

Voor aanmelding of meer informatie over deze cursus/work-
shop kunt u de Wijkvereniging Elderveld bellen, tel. 381 07
98 of e-mailen: wijkver.elderveld@hetnet.nl

Cursisten achter de PC´s aan het
oefenen bij de cursus Fotobewerking


