
○

○

○

○

N
ie
u
w
s

9

Vaarwel actief vrijwilligers echtpaar

Loes en John Stuvel, een actief vrijwilligers echtpaar uit onze wijk, verhuisden deze
maand naar Zoetermeer.Daar hebben zij een appartement gekocht op 900 m afstand
van het huis van hun dochter Desiree. Ook zoonlief Roy woont niet al te ver van hun
nieuwe domicilie. Zo kinderen en kleinkinderen in de buurt, dat was de voornaamste
reden om uit Elderveld te vertrekken. Dichtbij hun kroost; het intens onderhouden van
een goede familieband.

Loes en John kwamen in
1974 vanuit Den Helder naar
Arnhem. Beiden hebben in
onze wijk als vrijwilligers
hun sporen verdiend. In de
beginjaren toen hun kinde-
ren naar de basisschool gin-
gen heeft Loes als leesmoe-
der heel wat uurtjes op
school doorgebracht. Ook
heeft zij als klaarover kinde-
ren bij het oversteken gehol-
pen.
Voor de huidige Emmaus
Parochie – voorheen de H.
Lukasparochie – heeft zij niet
alleen veelvuldige als lector
een rol gespeeld, maar was
in haar wijk ook bezorger
van het Parochieblad. Ook
heeft zij enkele jaren gehol-
pen bij het vergaren, vou-
wen en nieten van de wijk-
krant en de bezorging ervan
in een deel van de wijk.
John heeft als vrijwilliger
een hele CV opgebouwd.
In 1974 was hij lid van de
Werkgroep tot Behoud van
“De Steenen Camer”. Hij
was 25 jaar secretaris van de
t a f e l t e n n i s v e r e n i g i n g

“NOM”, waarbij naast deze
functie niet alleen als speler,
maar vooral ook als mede-
organisator betrokken was
bij vele toernooien.
Ook in het Parochiewerk
heeft hij zijn sporen ver-
diend. Jarenlang was hij
koster, lector, collectant bij
de kerkdiensten in “De Kan-
delaar”. Taken die hij later
ook verrichtte in de Em-
mausparochie. De laatste
jaren was hij ook betrokken
bij de kerktaxi.
Voor hun verdiensten voor
de Parochie ontvingen zij
samen een herinneringsme-
daille.
Na zijn pensionering als ad-
judant bij de Koninklijke
Luchtmacht heeft John voor
de wijkvereniging een aan-
tal jaren samen met Tom
Vermetten en Hans Boon
niet alleen de voormalige
wijkkrant “De Holland Weg-
wijzer”, maar ook de wijk-
kranten van Rijkerswoerd en
De Laar-Oost, resp. “ Het
Woerdje” en “ De Oostelaar”
gedrukt, gevouwen en ge-

niet.
Na opheffing van
de drukwerkplaats
in de berging van
de flat Leimuiden-
plaats heeft hij de
bezorging van de
wijkkrant van Loes
overgenomen.
Naast dit alles was
John 10 jaar voor-
zitter van “De Zon-
nebloem”, district
Arnhem Zuid-
West. Daaruit
vloeiden heel wat
taken voort. Zeven
jaar lang vervulde
hij een staffunctie

bij de organisatie voor de
“Zonnebloem vakantiewe-
ken” van zieken en hulpbe-
hoevenden. Ook daarvoor
heeft John een onderschei-
ding ontvangen.
Als ontspanning bridgen
sinds enkele jaren beiden bij
de Bridgegroep van de Wijk-
vereniging.
Al het vrijwilligerswerk heb-
ben zij met veel plezier ge-
daan. Hun motto luidt “Ac-
tief zijn en blijven is niet al-
leen leuk, maar je krijgt al-
tijd wel iets voor terug.” In
Zoetermeer hebben zij al-
weer contact gezocht met
een tafeltennisvereniging en
bridgeclub om aldaar deze
vormen van ontspanning
voort te zetten. Opbouwen
van nieuwe contacten om
wellicht ook aldaar een rol te
vervullen in het vrijwilligers-
werk.
Kortom wij verliezen in het
echtpaar Stuvel vrijwilligers,
die een meer dan gebruike-
lijke bijdrage hebben gele-
verd aan de leefbaarheid in
onze wijk.Hopenlijk wordt
hun werk door anderen
overgenomen.
Wij wensen hun beiden nog
vele goede, fijne en gezon-
de jaren met kinderen en
kleinkinderen in hun nieuwe
omgeving in Zoetermeer.
Het ga jullie goed!

Kom “Jeu de Boule␣ “␣ “␣ “␣ “␣ “
spelenspelenspelenspelenspelen

Jeu de boules is een gezel-
lig en gezond spel dat direct
door iedereen gespeeld kan
worden. Geen langdurige
theorie maar direct spelen.
Leeftijd is onbelangrijk. Alle-
maal ingrediënten om met
deze gezonde sport kennis
te maken.
Geïnteresseerd? Neem dan
nu contact op met
Gerard van Uden,
telefoon 3817032.
Hij zal u ondermeer vertel-
len dat er geen kosten aan
het boulen verbonden zijn.
En dat er midden in uw wijk
een heel gezellig speelveld
ligt. Natuurlijk kunt u ook
eerst eens vrijblijvend ko-
men kijken.
Op woensdag 19 april a.s.
spelen we dit seizoen de
eerste keer.
Voorlopig boulen we op
maandag- en woensdagmid-
dag van half twee tot onge-
veer vier uur. Maar de mo-
gelijkheid voor andere da-
gen en tijden blijft bespreek-
baar.
Het speelveld ligt pal achter
sporthal Elderveld, ingang
Wijkcentrum Elderveld.

Jeu de boules is een sport
voor jong en oud, houdt u
in beweging en goed voor
de sociale contacten.

Openluchtzwembad
Klarenbeek
Zaterdag 20 mei a.s. is het zo-
ver: Zwembad Klarenbeek in
Arnhem opent haar deuren
voor een nieuw seizoen. Op die
dag organiseert zij dan het aller-
eerste Arnhems Kampioenschap
Bommetjespringen.
Voor meer informatie:
www.zwembadklarenbeek.nl

Humanitas, afdeling Arn-
hem is verhuisd!

Sinds 6 maart 2006 is het nieu-
we adres:
Apeldoornseweg 49
6814 BJ Arnhem
Het telefoonnummer blijft
hetzelfde: 026 - 361 22 50
Het emailadres blijft hetzelfde:
humanitas.arnhem@tiscali.nl
U kunt ook hen ook via de af-
delingswebsite bereiken:
www.humanitas.nl/vereniging/
arnhem
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SWOA - Mediterrane kookcursus in steunpunt “De
Gaanderij”
(gelezen in “De Magneet” van maart 2006, het huisblad van het Dis-
trict Zuid van de SWOA, Stichting Welzijn Ouderen Arnhem)
Zou u ook zo graag uw kookkunsten willen uitbreiden en kennis
willen maken met de gerechten uit verschillende landen? Grijp
dan nu uw kans. In de Gaanderij leeft het idee om een kookcur-
sus te organiseren.
De bedoeling is om een aantal bijeenkomsten te plannen en dat
er bij elke bijeenkomst uit een ander land gekookt wordt met
een andere docent. Zij hebben een aantal mensen die al het ini-
tiatief nemen om deze cursus mee op te zetten. Om deze cursus
te kunnen laten starten, zijn zij op zoek naar mensen die bekend
zijn met het koken van gerechten uit een bepaald land en iets
kunnen vertellen over het gebruik van kruiden, specerijen en eet-
gewoontes van dat land en het leuk vinden om dit eenmalig voor
een groepje mensen te tonen.
Ook zijn zij op zoek naar deelnemers voor deze cursus.
De kosten voor deze cursus blijven minimaal, want u betaalt al-
léén gezamenlijk de inkopen van de bijeenkomsten.
Mocht u interesse hebben of nog vragen, bel dan naar de Gaan-
derij, tel. 381 02 65 en vraag naar Marie-José.

SWOA - Website
De website van de Stichting Welzijn Ouderen Arnhem is ver-
nieuwd!
Neem eens een kijkje op www.swoa.nl
Geen internet? Geen probleem! U kunt bij de Gaanderij reserve-
ren voor het internetcafé!

SWOA - Activiteitenkalender steunpunt “De Gaanderij”

Organisatie
Bart Engelaar

Tel. 026 - 3814057

Data bingo
- 28 april, aanvang 14.00 uur, entree € 2,—
- 26 mei, aanvang 14.00 uur, entree € 2,—

Steunpunt “De Gaanderij” bevindt zich aan het Driemondplein 1.

Het schaakteam van basisschool "de Kringloop" heeft
zich zaterdag geplaatst voor de kwartfinales van de Ne-
derlandse Kampioenschappen. Nick, Thomas, JAsper en
Remco wisten de 2e plaats te bereiken tijdens de OSBO
finales (Gelder-
se kampioen-
schappen),
waarmee plaat-
sing voor het
NK een feit was.
Hierbij wat
foto's gemaakt
tijdens wedstrij-
den.

GEMEENTEBERICHTEN

Nieuw voetpad langs Hollandweg

Na de zomer van dit jaar
komt er een voetpad aan de
oostzijde van de Hollandweg
tussen de Burgemeesters
Matsersingel en de Rotter-
damsingel. Dit is de uitkomst
van overleg tussen verte-
genwoordigers van bewo-
ners uit Elderveld en wet-
houder Sjoerd Veenstra van
Verkeer en Vervoer. Het
voetpad is positief voor de
verkeersveiligheid van voet-
gangers en rolstoelgebrui-
kers. Tevens wordt de be-
reikbaarheid naar en van het
winkelcentrum Elderveld
vanaf de serviceflats aan de
zuidzijde van Elderveld sterk
verbeterd.
Het Wijkplatform Elderveld
heeft de wens voor een
voetpad langs de Holland-
weg in 2003 en in 2004 tot
wijkspeerpunt benoemd. Bij
de uitvoering van het project

Buiten Gewoon Beter in El-
derveld heeft dit project
door de betrokken bewo-
ners echter niet de hoogste
prioriteit gekregen. Daarna
heeft het wijkplatform en in
het bijzonder de werkgroep
Verkeer en Toegankelijkheid
de wens voor aanleg weer
op de agenda gezet. Hier-
voor zijn op 16 februari 2005
circa 1800 handtekeningen
aan wethouder Veenstra
overhandigd. Namens het
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college van burgemeester
en wethouders kwam de
toezegging de mogelijkhe-
den voor realisatie te onder-
zoeken.
Om tegemoet te komen aan
de sterk levende wens voor
een voetpad langs de gehe-
le Hollandweg is er de afge-
lopen periode overleg ge-
weest tussen de wethouder
en bewoners. Allereerst is er
een prioritering aangegeven
tussen verschillende deeltra-
jecten. Het totale project
was namelijk niet te financie-
ren. Tevens is over de wijze
van uitvoering van het voet-
pad gesproken en zijn de
gevolgen voor het groen in
beeld gebracht. Vanuit een
zorgvuldige benadering is
getracht het verdwijnen van
groen tot een minimum te
beperken. Uit deze overleg-
gen is nu gebleken dat de 1e

fase van nieuw voetpad tus-
sen de Burgemeester Mat-
sersingel en de Rotterdam-
singel het meest noodzake-
lijk is en in financiële zin ook
haalbaar is.
Het voetpad van 1,5m breed
wordt deels over de be-
staande groenstrook en
deels over het bestaande
fietspad aangelegd. Wat be-
tekent dat zowel de bestaan-
de groenstrook als het be-

staande fietspad hier ver-
smallen. Het naastgelegen
fietspad wordt op sommige
delen van 3,00m terugge-
bracht naar 2,40m. Het voet-
pad zal aansluiten op de tun-
nel onder de Burgemeester
Matsersingel. Omdat de in-
woners van Elderveld de
groenvoorziening ter plaat-
se erg belangrijk vinden, is
er tijd nodig geweest om te
komen tot een goede en
voor de twee betrokken
groengroepen aanvaardba-
re oplossing, die geen af-
breuk doet aan het groene
karakter van de wijk. Zo wor-
den er ter compensatie nieu-
we bomen en struiken aan-
gepland ter hoogte van de
Voorschotenhof om zo het
groene beeld van de wijk te
handhaven. Het plan wordt
de komende maanden gede-
tailleerd uitgewerkt.

Natuurvriendelijke oevers
in Elderveld en De Laar
Op een aantal plaatsen in
Arnhem-Zuid zijn in het be-
gin van het voorjaar in de
watergangen natuurvriende-
lijke oevers aangelegd. Wat
natuurvriendelijke oevers
zijn en wat u ervan gaat mer-
ken,  daar gaan we u nu
meer over vertellen.

Werkzaamheden.
Het Waterschap Rivieren-
land heeft natuurvriendelijke
oevers aangelegd op drie
plaatsen in Arnhem-Zuid. De
graafwerkzaamheden zijn
uitgevoerd in de zuidelijke
hoek van de vijver van het
park Elderveld, de noordelij-
ke oever van de watergang
langs de Burgemeester Mat-
sersingel ter hoogte van de
voetbrug naar de wijk Elder-
veld en een deel van de wa-
terpartij in het Bingelrade-
park. De helling van het
straatniveau naar het water
toe wordt geleidelijker ofte-
wel flauwer gemaakt. De
hierbij vrijgekomen grond is
in de watergang gebracht
waardoor een strook langs
de oever ondieper is gewor-
den.

Voordelen
Het vergraven van de water-
gang heeft een aantal voor-
delen. Natuurvriendelijke
oevers zijn goed voor de
natuurontwikkeling omdat
de overgang van de drassi-
ge zone naar droge grond
geleidelijk is. Op deze ma-
nier kunnen meer planten-
soorten zich ontwikkelen.
Doordat de strook langs de
oever 25 cm onder water
ligt, krijgen waterplanten

meer ruimte in de toekomst.
Samen met het diepere deel
is dit een gunstige leefom-
geving voor de vissen. De
uitgevoerde baggerwerk-
zaamheden leveren samen
met de natuurvriendelijke
oevers een bijdrage aan de
verbetering van de water-
kwaliteit. Bovendien geeft
een ondiepe strook langs de
oever veiligheid voor spe-
lende kinderen.

Wanneer
Door het relatief koude voor-
jaar is het waterleven nog
niet op gang gekomen waar-
door de verstoring van het
waterleven beperkt blijft.
Daarom is snel met de werk-
zaamheden gestart. Om de
verstoring van het waterle-
ven dat al wél aanwezig is
zoveel mogelijk te beperken,
zijn de werkzaamheden uit-
gevoerd onder toezicht en
begeleiding van een ecolo-
gisch specialist.

Gun uw oude kleding een
tweede leven!
De gemeente Arnhem laat
gebruikt textiel apart opha-
len. Wij vragen u om hieraan
mee te werken. Bij veel su-
permarkten staat een textiel-
container van kringloopbe-
drijf 2Switch waar u gebruik
van kunt maken. Dit jaar zijn
er nog drie maal een huis-
aan-huis inzameling, even-
eens verzorgd door 2Switch.
De eerstvolgende is op vrij-
dag 19 mei a.s. Zet uw spul-
len die dag vóór 09.00 uur
op de stoep.
Uw oude textiel kan heel
goed opnieuw worden ge-
bruikt, is het niet als 2e

handskleding, dan als poets-
doek. Door uw oude kleren
en beddengoed apart te
houden van het restafval
helpt u mee om de afvalberg
te beperken. Dat is gunstig
voor het milieu en voor de
gemeentelijke portemon-

lees verder op pagina 16
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Berichten uit, van en voor de wijk

Gelderland Onderstebo-
ven en Verstand van
Zand

Gelderland zet de deuren
van het provinciehuis ook dit
jaar weer wijd open voor alle
Gelderlanders. Het Open
Huis op zaterdag 9 septem-
ber 2006 maakt deel uit van
het evenement ‘Gelderland
Ondersteboven’, dat dit jaar
als thema heeft ‘Samen bou-

wen aan Gelderland’.
Een ander onderdeel van
‘Gelderland Ondersteboven’
is de finale van de landelijke
zandsculpturenwedstrijd
‘Verstand van Zand’. Teams
van 3 tot 6 personen strijden
daarin om de prijs voor de
mooiste zandsculptuur. Er is
een hoofdprijs van € 5.000,-
te winnen voor een zelfge-
kozen goed doel. Het thema
is dit jaar ‘bouwwerken’.
Daarnaast is er een publieks-

prijs van € 1.000 plus een
prijs van €  1.000 die de
teams zelf toekennen.
Voor meer informatie kunt
u altijd contact met het:
Organisatiecomité Ver-
stand van Zand
Antwoordnummer 119
6660 VB Elst
tel. 024-348 88 33
fax 024-348 88 08
Info@verstandvanzand.nl
En nog meer inspirerende
informatie van technische

aard is te vinden op de site:
www.verstandvanzand.nl

Kunstenaars project
‘Kunst te water’ bekend

De kunstenaars die vorm en
inhoud gaan geven aan het
project ‘Kunst te water’ in
Arnhem Zuid komend voor-
jaar zijn bekend. Initiatiefne-
mer stichting Beleven heeft
Arno Arts, Marieke Vriend,
Inge Pollet, Jolanda Leng-
keek, Lidwien van der Gul-
den (allen uit Arnhem) en
Paul Segers (Eindhoven)
vastgelegd voor de artistie-
ke invulling van de exposi-
tie voor beeldende kunst. De
aangetrokken kunstenaars
maken zowel eigen kunst-
werken voor de tentoonstel-
ling als ook begeleiden ze
studenten van de opleiding
MBO Kunsten aan het Rijn
IJssel College en zeven
groepen van scholen voor
primair onderwijs in de nieu-
we wijken van Arnhem Zuid.
Hierbij worden zij onder-
steund door kunstzinnig do-
cent Lenny Janssen.
Tussen de opening op
maandag 9 mei en de afslui-
ting op zondag 25 juni moet
het project ‘Kunst te Water’
kleur en verbeelding toevoe-
gen aan de wijken in Arn-
hem Zuid die na 1970 zijn
gebouwd: Elderveld, Rij-
kerswoerd, De Laar, Kronen-
burg/Vredenburg en Schuyt-
graaf. Ook het dorp Elden is
opgenomen in de kunstrou-
te. Gedurende zeven weken
zullen bijna veertig kunst-
werken de waterpartijen
daar sieren.

Voor meer informatie:
Tineke Linders
tineke@beleven.org
Stichting Beleven,
026 3272319
Coehoornstraat 35,
6811 LA Arnhem


