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TEKENINGEN

PROGRAMMA KONINGINNEDAG 29 APRIL 2006 IN DE WIJK

De cartoons in de krant hebben altijd mijn aandacht. Ik vind
het knap om met eenvoudig lijnenspel iets grappigs op papier
te zetten waar de kijker een
glimlach voor over heeft en
waar schrijvers van artikelen
duizenden woorden voor nodig
hebben.
Spotprenten is niets nieuws.
Stadhouders en koningen huurden toen al tekenaars in om politieke tegenstanders te tarten.
Tekenaars stoppen vaak grappen in hun in hun werk. Rembrandt van Rijn, de beroemde
schilder kijkt nu nog mee in zijn
schilderijen. Hij schilderde zichzelf in diverse schilderijen.
In de Nachtwacht kijkt hij
over de schouder
van een soldaat naar
u. Alsof hij zeggen wil: ‘Heb ik u
al eens eerder gezien voor mijn
wereldberoemde werk?’
Ik heb er al drie keer voor gestaan en kijk dan ook altijd
naar dat oog. Soms zou je zeggen dat hij op het punt van
knipogen staat. Misschien naar
dat meisje daar links van het
midden in het licht. Tekenen is
iets wat ik nauwelijks ken. Als
ik dat kon ging ik spotprenten
maken. Prenten waar nog heel
lang over gesproken zou worden. Over Rembrandt worden
nu nog dikke boeken geschreven. Arme ik, mijn stukjes worden maandelijks met het oud
papier mee gegeven. Het draagt
wel bij tot het voortbestaan van
een muziekvereniging. Over
vierhonderd jaar is dat papier
vele malen hergebruikt. Ik doe
dus toch iets nuttigs.

Waar? Achter de Sporthal Elderveld, Breezandpad 13 vindt het feestgedruis plaats!

Meneer D.

PROGRAMMA
10.00 uur Opening
SPELCIRCUIT
Met de spellenkaart, kosten € 1,00 per stuk, kan aan veel leuke spelletjes worden deelgenomen.
Op de spellenkaart staan de volgende onderdelen:
Bibberspiraal
Chips en snoep
OPROEP
Haakssjoelen
Helmwaterdragen
Op zaterdag 29 april a.s., van 10.00 tot 15.00 uur
Kopspijken
organiseren de vrijwilligers van de Wijkvereniging
Limonadekabouter
Elderveld weer Koninginnedag in Elderveld. Zij
Patatrace
vinden het leuk als zij daarbij nog ondersteuning
Roldebal
zouden kunnen krijgen van extra vrijwilligers.
Skippyslag
Heb je interesse om hen als vrijwilliger mee te helpen?
Springkussen
Meld je dan aan bij de Wijkvereniging Elderveld,
Voet van de vloer
tel. 381 07 98.
Wereldbolrollen
De ballonnenwedstrijd is vanaf 13.30 uur; de deelname is gratis
Het volgende staat niet op de spellenkaart, maar is wel verkrijgbaar:
- 1 x Popcorn:
€ 1,00
- 1 x Suikerspin:
€ 1,00
Op het programma staan ook:
- Ponyrijden:
€ 1,00 p.p. (alléén van 11.00 tot 13.00 uur)
- Schminken:
€ 2,00 p.p.
Disco
DJ Maurice zorgt voor gebruikelijke muzikale klanken!
Kinderkleedjesmarkt
Je kunt je spulletjes verkopen; de deelname aan de Kinderkleedjesmarkt is
gratis! Je moet je wel vooraf aanmelden. Dit kan t/m donderdag 27 april a.s. via het kantoor
van de Wijkvereniging Elderveld (381 07 98).
Kantine Korfbalclub EKCA is open voor drankjes, hapjes en andere versnaperingen
15.00 uur Einde

De brievenbus bij het Winkelcentrum Elderhof is verplaatst
naar de muur van Super de Boer Jansen!

GEZELLIG WINKELEN
A L L E S O N D E R É É N DA K !
WINKELCENTRUM ELDERHOF

WIJ HETEN U VAN HARTE WELKOM
Op vrijdagavond koopavond

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
ZEEMANtextielSupers
Bike Totaal
Chinees-Indisch Restaurant “FONG SHO” Elderveld
Bouwman Discus Dierenspeciaalzaak
Curves Fitness voor vrouwen

Met dank aan

○○○○○○○○○○○○

onze adverteerders
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WIST U DAT?
Wist u eigenlijk wel dat u in
een groene wijk woont? Nou en of.
Wist u dat er er onze wijk veel activiteiten worden ontplooid
om groen en milieu zodanig te ontwikkelen dat Elderveld nog
mooier en schoner én veiliger wordt?
Om dit alles te bereiken dat project Buiten Gewoon Beter tot
het einde van het jaar met veel inzet aan de slag.
Wist u dat de basisscholen Kringloop en De Troubadour al mee
werken aan de het nog groener maken van onze wijk door bomen te planten?
En wist u als “groene” Eldervelder dat u met Groen & Milieu
zelfs een prijs kunt winnen? Zoek gauw de voorwaarden op!!

SPONSORS KONINGINNEDAG 29 APRIL 2006
IN ELDERVELD
Koninginnedag 2006 in Elderveld wordt mede mogelijk gemaakt dankzij de financiële en materiële steun
van:
- Bakkerij Hilvers
- B.V. Exploitatiemaatschappij Gelredome
- Garden-End Building B.V., Den Haag
- KPMG Accountants
- Reisbureau Nijenhuis B.V.
- Stichting Viering Nationale Feest- en Gedenkdagen
- Super de Boer Jansen
- Vivare
- Wijkplatform Elderveld
Onze hartelijke dank daarvoor!

Koniginnedag staat weer voor de deur en wist u dat onze wijkvereniging een straatvolleybaltoernooi organiseert?
Geef je gauw op!!!
Wist u dat 22 maart jongsleden de vergadering van het wijkplatform heeft plaatsgevonden en dat in deze vergadering de wijkspeerpunten zijn vastgesteld.
Deze 5 speerpunten zullen door de wijkmanager worden ingediend bij de gemeente:
Voetpad Hollandweg; Informatiezuil in het winkelcentrum;
Extra ondersteuning om bewonersparticipatie te stimuleren;
Kindvriendelijker inrichten van het Woerdenpad;
Voltooien van de ouderen en gehandicaptenroutes
Wist u dat Elderveld Actief momenteel 7 actieve wijkvrijwilligers
heeft die de wijkbewoners enquêteren. Zij doen dit in zogenaamde enquêteronden. Bij elke ronde wordt een deel van de wijk geselecteerd waar geënquêteerd gaat worden.
Wist u dat wij gewoon in een leuk, groene en zeker actieve wijk
wonen?

Wij danken ook de Sporthal Elderveld en het Wijkcentrum Elderveld voor het beschikbaar stellen van hun
gebouw op die dag, het Wijkplatform Elderveld voor
hun kantoorruimte en korfbalclub EKCA voor het openstellen van hun kantine.

Autovrije dag 17 september 2006
Meer contact met uw buurtgenoten? Frisse lucht, fluitende
vogels? Lekker veilig spelen op straat? Dat kan! Zondag 17
september 2006 viert Arnhem haar autovrije dag. Arnhem
doet mee. U toch ook?
Meld u vandaag nog aan om gezamenlijk een succes te
maken van de autovrije dag en mail naar:
autovrijedagarnhem@gmail.com
of bel: 026 - 442 75 18 of 026 - 445 06 60.

10E GEZINS-AVONDVIERDAAGSE ARNHEM-ZUID, VAN DINSDAG 6 JUNI T/M VRIJDAG 9 JUNI 2006

Voorverkoop
Voorverkoopadres startkaarten: Cafetaria “De Boemerang”, winkelcentrum Kroonse Wal, de Laar-West. Vanaf maandag 22 mei
2006 zijn de startkaarten hier te verkrijgen.
Op zaterdag 3 juni 2006 staat er van 11.00 tot 14.00 uur een
speciale 4-daagse stand bij de Coop aan de Kroonse Wal. Ook
hier kunnen startkaarten gekocht worden.
600 deelnemers
Zoals u ziet organiseert de wijkvereniging De Laar-West wederom de avondvierdaagse Arnhem-Zuid. Aan eerdere 4-daagsen
hebben honderden deelnemers meegedaan, voornamelijk uit de

Laar en Elderveld, maar ook uit andere Arnhemse wijken. Vorig
jaar bedroeg het aantal deelnemers ruim 600. Mede door het
goede weer is het een fantastische happening geworden.
Verloting vanwege het 2e lustrum
Vanwege ons 2e lustrum organiseren we een verloting met
prachtige prijzen. Deelnemers kunnen op de laatste dag van de
vierdaagse hun startkaart inleveren en op deze wijze meedingen
naar de prijzen, met als hoofdprijs een nieuwe fiets.
Verbetering routes
Ook dit jaar zijn de routes weer verbeterd. Hierbij is rekening
gehouden met de komst van de komst van de Schuytgraaf. We
hopen op een fantastische deelname dit jaar.
Informatie
Voor informatie over deze avondvierdaagse kunt u bellen met:
tel. 3812057.

○ ○ ○ ○ Nieuws

Organisatie: wijkvereniging De Laar-West.
Start: Sport en ontmoetingscentrum De Laar-West, Brabantweg
115.
Afstand: 5 km.
Starttijd: tussen 18.30 en 19.00 uur.
Kosten: € 3,00 (met herinnering).
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DE PAASHAAS VERSTOPT
PAASEIEREN
VOOR DE JEUGD!
Op 2e Paasdag - maandag 17 april
2006 - kom ik, de Paashaas, 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 ingedeeld; 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 Paashaas. Dit evenement
wordt ook dit jaar weer georganiseerd door de Activiteitengroep van de Wijkvereniging Elderveld.
Met vriendelijke groeten,

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Een bloemetje voor een
lid!
␣
Telkens bij
het verschijnen van een
aflevering van
de wijkkrant
zal aan één
van de leden
van de Wijkvereniging Elderveld
een bloemetje worden uitgereikt.
Het doel hiervan is het leveren van een bijdrage aan de
onderlinge band tussen leden, bestuur en wijkkrant.
Het lot beslist wie er voor
een bloemetje in aanmerking komt!
Dit keer is de gelukkige
Fam. P.H. Smids-Broersen
Boskoopplantsoen 4
6843 EE ARNHEM
Lidnummer: 399
Van harte proficiat!

De Paashaas.

Na elf jaar als beheerder van de Sporthal Elderveld voor de
Dienst Sportzaken van de Gemeente Arnhem te hebben
gewerkt, is Geert 31 maart jl. op 59-jarige leeftijd met vervroegd pensioen gegaan. Hij heeft 16 dienstjaren als sporthalbeheerder voor de Dienst gewerkt.

○○○○○○○○○○○○

Plaats: Leimuidenplaats 22a
Aanvang: 19.30 uur
␣␣
AGENDA
␣␣
1. Opening / vaststelling agenda
2. Verslag algemene ledenvergadering 14 november
2005
3. Mededelingen
4. Jaarrekening 2005 / verslag kascontrolecommissie
5.␣ Begroting 2007
6. Contributie 2007
7. Bestuursverkiezing/bestuurssamenstelling
8. Verkiezing kascontrolecommissie
9. Bestuursbeleid 2006/2007
10. Activiteiten
11. Rondvraag
12. Sluiting
De leden van de Wijkvereniging Elderveld zijn hierbij
van hart uitgenodigd!

Op Koninginnedag zaterdag 29 april wordt er door de wijkvereniging Elderveld een recreatie Straatvolleybaltoernooi georganiseerd voor de wijken Elderveld en de Laar.
Er zijn leuke prijzen en de deelneming is gratis.
Mocht u met uw straat, buurt en/of familie belangstelling hebben,
dan kunt u zich opgeven voor 22 april a.s. bij dhr. van Beersum
Tel: 026 - 382 00 24, maar het liefst per e-mail:
pj.vanbeersum@chello.nl

Geert Gertsen, een bekende sporthal
beheerder met vervroegd pensioen
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ALGEMENE LEDENVERGADERING WIJKVERENIGING
ELDERVELD, MAANDAG, 15 MEI 2006

Hij zag voor zichzelf geen toekomst als beheerder in de
sporthal Valkenhuizen. Gezien zijn leeftijd kon hij gebruik
maken van een gemeentelijke afvloeiingsregeling.
Enerzijds vindt hij het jammer dat hij zijn werkzaamheden
voor deze sporthal heeft beëindigd. Anderzijds heeft hij
voldoende omhanden om zijn vrije tijd te vullen. Een ding
is al zeker; zijn kleinkinderen kunnen op hem rekenen.
De wijkvereniging Elderveld heeft Geert immer als een vriendelijk en coöperatieve beheerder ervaren. Je kon er goede
afspraken meemaken. Je wist wat je aan hem had.
Geert het ga je goed!
Bestuur Wijkvereniging Elderveld

Met vriendelijke groeten,
Wijkvereniging Elderveld.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Elderveld Nieuws in 2006
Aflevering
kopijsluiting
- afl. 3
1 juni
- afl. 4
15 augustus
- afl. 5
20 oktober
- afl. 6
1 december
* onder voorbehoud

verschijning
c. 15 juni
c. 1 september
c. 7 november
c. 15 december*

Kopij kan worden gezonden naar:
Wijkvereniging Elderveld
Leimuidenplaats 22a
6843 HG Arnhem
E-mailadres:wijkver.elderveld@hetnet.nl

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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