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CHINEES - INDISCH restaurant  “ F O N G    S H O”

026 - 3 8 1  2 2  9 3

ALLE ZON- en FEESTDAGEN
CHINEES-INDISCH LOPEND BUFFET:

onbeperkt eten, pp ....................... € 11,90
kinderen t/m 12 jaar  .................... €   6,90

Winkelcentrum “ELDERHOF”
Elderveldplein 23-27
6843 JA ARNHEM

NIEUW: Wij bezorgen het BUFFET ook
bij U THUIS of op KANTOOR

 (vanaf 20 personen; niet op zon- en feestdagen)

FOE YONG HAI  + BABI PANGANG + SATÉ AJAM
+ CHINESE TSING TAO + LOEMPIA'S (6 STUKS)

met grote portie nasi, bami, of witte rijst
voor twee personen

van € 12,00 voor € 9,50

geldig tot 15 juni 2006

MR P.J.J. ENGBERTSEN
 ADVOCAAT EN PROCUREUR

 Voor Uw RECHTSBIJSTAND  op ondermeer het gebied van:

* Echtscheidingen (Alimentatie/voogdij/omgangsregeling/verhaal bijstand)
*Arbeidsrecht (ontslagkwesties)

* Ongeval - en Letselschade       * Verbintenissenrecht

Gratis kennismakingsgesprek na tel. afspraak: 026-3271386

Telefonisch spreekuur iedere maandagavond van 18.30 tot 20.00 uur.

Gefinancierde rechtshulp mogelijk, indien men daarvoor in aanmerking komt

 Kronenburg, Bankencentrum (ingang achterzijde)
Sch. Bierwischstraat 5-15, 6831 HZ  ARNHEM

Workshop

Door middel van je eigen IN-
NERLIJKE BEELDENTAAL je-
zelf leren ‘verstaan’.

Vrijdag 5 mei of zaterdag 13
mei 2006 van 09.30 tot 16.30
uur
Begeleiding: Pieternel van der
Zouwen
Het labyrint der beelden geeft
toegang tot jezelf.
Open de weg tot deze bron
van innerlijke kracht.

Doel van deze workshop is je
eigen innerlijke beeldentaal te
gaan gebruiken om jezelf meer
te leren verstaan (je eigen
beeldentaal te begrijpen, wat
maakt dat juist jij die beelden
hebt).
Dit ‘verstaan’ leidt tot een gro-
ter inzicht in je leven en de
bron waaruit je energie
stroomt.

We gaan aan het werk met:
• eigen dromen of flarden

daarvan
• visualisatie
• meditatie

Je werkt die dag met jouw ei-
gen beeldentaal. Alleen jij bent
degene die zijn of haar beel-
dentaal ten diepste kan ver-
staan. In mijn werkwijze maak
ik gebruik van creatieve werk-
vormen.
“Onze dromen houden ons op
een unieke manier een spiegel
voor. Ze brengen ons op een
heel creatieve manier in con-
tact met onze innerlijke wijs-
heid.”
Pieternel van der Zouwen
(geb.1961) is ervaringsdeskun-
dige op het gebied van innerlij-
ke beeldentaal. “Mijn beelden-
taal zegt mij meer dan de
woorden die deze taal duiden,
echter beiden helpen ze een
ingang te vinden voor diepgang
en helder inzicht in m’n eigen
levensvragen. Luisteren naar
die energiebron geeft kracht.”

lees verder op pagina 18
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BOOMPLANTDAG

School jeugd  “Kringloop” en “De Troubadour” planten
bomen in onze wijk

Op woensdag 22 maart jl. tijdens de Nationale boomfeest-
dag, hebben leerlingen van de basisscholen “Kringloop” en
“De Troubadour” meer dan dertig bomen geplant in onze
wijk.
Na het welkomstwoord van de wethouder stelde hij enkele
vragen aan de leerlingen over het belang van bomen. De
antwoorden varieerden van milieuaspecten (zuurstof, vo-
gels) tot praktische toepassingen (bouwmaterialen, meu-
bels).
Vervolgens gingen de leerlingen in koppeltjes van twee of
drie onder begeleiding van ambtenaren van de Dienst Stads-
beheer op weg naar hun boom om de reeds geplaatste
bomen van aanvullende aarde te voorzien. De leerlingen
van “Kringloop” waren belast met het planten van 26 sier-
kersenbomen op de Alkmaarsingel.
Op het complex van de Biologische Tuinbouwvereniging
Elderveld bij de boerderij “De Steenen Camer” werden 10
biologisch gekweekte hoogstam perenbomen van verschil-
lende rassen in de vorm van een Perenlaantje geplaatst door
de leerlingen van “De Troubadour.
Na gedane arbeid werd het gehele gezelschap onthaald in
de boerderij en getrakteerd op beschuit met muisjes en cho-
colademelk beschikbar gesteld door de Wijkvereniging El-
derveld.
Een vertegenwoordiger van de Nationale Boomfeestdag
feliciteerde alle betrokkenen met de verrijking van de bo-
men in de wijk. De scholen kregen naast een boekwerk over
bomen als aandenken een vaantje, dat ook de andere be-
trokkenen werden verguld met dit aandenken.

Een doedelzakspeler, lid van de Biologische Tuinbouwver-
eniging, zorgde voor vrolijke noten tijdens deze voor ieder-
een zinvolle gebeurtenis in onze wijk

De activiteiten worden georganiseerd door de gemeente,
waarbij de BTV-Elderveld en de Wijkvereniging Elderveld
ondersteuning boden.

Vleugelnootboom
Voorafgaand aan de officiële Nationale Boomplantdag werd
in de vroege ochtend van Woensdag 22 maart j.l. nabij het
begin van het Natuurpad  aan de Dordrechtweg een vleu-
gelnootboom geplant.
Een boom - nu nog klein van stuk -  die over de jaren heen
tot 30 m hoog kan groeien en ongetwijfeld een beeldbepa-
lend natuurlijk sieraad zal gaan betekenen voor de directe
omgeving.
Deze boom was de beloning voor de 2e prijs die de werk-
groepleden van de groep Toegankelijkheid van het Wijk-
platform Elderveld  in het kader van Buiten Gewoon Beter
Bonus 2004 hadden behaald voor het tot stand brengen
van de Natuurwandelroute.
Alom een verrijking en een welkome aanwinst van onze
bomencollectie in onze wijk, die in het kader van het Buiten
Gewoon Beter project, qua omvang aardig was uitgedund.

Planten Vleugelnootboom
Natuurpad Dordrechtweg 22 maart 2006

vlnr Piet Klap(oud-gemeenteambtenaar Dienst Stadsbeheer), Ger van
Klaveren,  Oege van Dijk  en Joke van Rijswijk (leden van de Werkgroep
Toegankelijkheid van het Wijkplatform Elderveld)
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Arnhem - Showband Mysti-
que Arnhem is een muziek-
vereniging in de wijk Elder-
veld in Arnhem Zuid

Showband Mystique Arn-
hem is een ambitieuze en
vooruitstrevende Show-
band uit Arnhem.
Zij is bekend geworden
door optredens op Mu-
z iek fes t iva ls ,
Taptoe’s, en
Streetparades.
Zij boeit het pu-
bliek met verrassende en af-
wisselende showelementen
en figuraties en probeert
daarmee een extra dimensie
aan het programma te ge-
ven.
De optredens worden zowel
in Nederland als in het bui-

tenland o.a. Duitsland, Bel-
gië en Frankrijk verzorgd.

Sinds de fusie in 2003 is het
aantal leden om diverse re-
denen teruggelopen. Wel
hebben zich nieuwe

l e d e n
aangemeld, maar toch is het
huidig leden aantal van 25
aan de magere kant. De
wens van de vereniging is
om dit leden aantal uit te
breiden naar minimaal 35
personen. Hierdoor kan af-
wezigheid bij optredens op-
gevangen worden.

Nieuwe leden jong of vol-
wassen zijn van harte wel-
kom. Kun je nog geen instru-
ment bespelen, dan krijg je
individueel les van een van
onze instructeurs.

Uiteraard kan ieder-
een langskomen op

maandag
of woens-
dagavond
als wij re-

peteren. Op de maan-
dag oefenen wij buiten om
de Show goed te oefenen.
Een kopje koffie wordt voor
u vers gezet. Voor de jeugd
hebben wij een frisdrank

Wie interesse heeft om lid te
worden kan een kijkje ne-
men op onze WEB-site:
www.ShowbandMystique.nl

VALPREVENTIE

“Vallen? liever niet!” Nu ook
bij u in de buurt.
Wist u dat er elk jaar 230.000
mensen van 65 jaar en ouder
thuis vallen? Naast veel schrik
en pijn brengen deze ongeluk-
ken hoge kosten met zich
mee. Bovendien raken oude-
ren door een valincident min-
der mobiel en vaak onnodig
afhankelijk van anderen.

Vallen voorkomen
Door ouderen goed te infor-
meren (een ongeluk zit juist
thuis in een klein hoekje!!) is
het mogelijk om het aantal
ongevallen zeker met 10 % te
verminderen. Want als het
gaat over het voorkomen van
valongelukken, kan en moet u
zelf de hoofdrol opeisen.

Oplossing dichtbij
Moeilijk? Niet als u gebruikt
maakt van het team van des-
kundigen dat in Arnhem voor
u klaar staat. Ziekenhuis Rijn-
state, de Stichting Welzijn
Ouderen Arnhem, de Stich-
ting Thuiszorg Midden Gel-
derland, Sportbedrijf Arnhem
en Hulpverlening Gelderland
Midden hebben een “Vallen?
Liever niet!” programma voor
Arnhemse 65 plussers samen-
gesteld.

In de wijk
Voorkom onnodige valpartij-
en! Bezoek de voorlichtings-
bijeenkomsten op 18 april in
de Jan Hovingflat aan de
Vlaardingenweg. Het pro-
gramma begint om 14.00 uur
en duurt ongeveer een uur.
Na afloop kunt u een afspraak
maken voor een gratis huisbe-
zoek door wijkverpleegkundi-
ge Irma Weijsenfeld. Tijdens
dit bezoek krijgt u tips om uw
eigen huis veilig te maken.
Ook als u al vaker gevallen
bent, wijst “Vallen? Liever
niet!” u graag de weg. Na ver-
wijzing door uw huisarts kunt
u voor verder onderzoek en
advies terecht in de Valkliniek
van Ziekenhuis Rijnstate.

CRESCENDO

Passe Partout
Zaterdag 17 en zondag 18 juni 2006
Een show om in te lijsten!

Showband Mystique zoekt nieuwe leden

Stelt u zich eens voor….
Een groots decor, Een lijst vol
muzieknummers en theater-
acts, Met de muzikale omlijs-
ting van Popkoor Akkoord en
Harmonie-orkest Crescendo
Elden/Arnhem, En natuurlijk
een grote Gastenlijst van men-
sen die komen genieten van dit
bijzondere spektakel!
Zo is dit enorme projekt te
beschrijven.
Maanden wordt er al achter de
schermen gewerkt aan de or-
ganisatie, met overal kleine
lijstjes wat er gedaan moet
worden. Maar ook de leden

zelf zijn inmiddels meer dan
actief bezig met het maken van
decorstukken, kostuums en
het instuderen van de num-
mers met de daarbij horende
choreografie.
Tijdens de show wordt ieder
nummer ingeleid met een
theateract. Ook zal overal “de
lijst” op verrassende wijze te-
rugkomen. Naast de schilderij-
lijst van een schilder, is er ook
de verlanglijst, een to-do-list,
een boodschappenlijst… Een
te grote lijst om nu op te gaan
noemen!

Kortom…. Vele enthousiaste
mensen, geweldige ideeën die
gerealiseerd gaan worden, een
mooi en afwisselend aanbod
aan muziek en theater, een
fantastisch orkest, een swin-
gende band en een geweldig
popkoor…
Passe Partout wordt echt een
show om in te lijsten!
Zaterdag 17 juni 20.00 uur
Zondag 18 juni 14.30 uur en
20.00 uur
De Nieuwenhof, Ausemsstraat
te Driel
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NIEUWS OVER BUITEN GEWOON BETER

Sinds september 2002 is de gemeente in Elderveld aan de slag
met het project Buiten Gewoon Beter. Langzamerhand wordt El-
derveld mooier, schoner en veiliger. Waarschijnlijk is al het werk
eind dit jaar klaar. Voor die tijd moet er echter nog het een en
ander gebeuren. Hieronder kunt u de laatste stand van zaken le-
zen en de planning voor de komende maanden.

De buurten
In buurt 91 (Elderveld-Zuid) zijn we op dit moment bezig met
het planten van bomen en ander groen. Deze werkzaamheden
duren tot eind april. Daarna gaan we de boomstronken weghalen
die zijn achtergebleven na de kap van de bomen. Dit werk ge-
beurt gelijk met de straatwerkzaamheden. Waarschijnlijk zijn we
hier eind juli mee klaar.

In buurt 97 (Elderveld-Noordoost) zijn alle bomen waarvoor
geen kapvergunning nodig was, gekapt. Vanaf eind augustus gaan
we de bomen kappen waar een kapvergunning voor is verleend.
In het Steenenkamerplantsoen en het Stoeterijplantsoen is het
nodige groen bijgeplant. Het bijplanten van de andere plantsoe-
nen gebeurt in het najaar. De straatwerkzaamheden zijn onlangs
gestart en duren tot dit najaar.

Plussen
Plussen zijn voorzieningen in de wijk waar extra geld naar toe
gaat. De plussen zijn uitgekozen door de klankbordgroep (verte-
genwoordiging van bewoners) in overleg met de gemeente. Het
merendeel van de Plusprojecten is inmiddels afgerond.
• Onlangs zijn langs de Hollandweg de plantvakken aangevuld

met bosplantsoen zodat de schuttingen minder zichtbaar zijn.
Hierdoor krijgt de Hollandweg een rustiger en groener ka-
rakter.

• Binnenkort wordt er op het grasveld naast het winkelcen-
trum een bijzondere boom (Sequoiadendron giganteum) ge-
plant.

• Het Breezandpad is geasfalteerd en heeft nu een duidelijk ge-
scheiden fiets- en voetgangersstrook. Ook de veiligheidslus is
af.

• Begin april is de laatste hand gelegd aan de nieuwe entree van
Elderveld. Zoals u misschien al gezien heeft, is het echt een
heel ander gezicht. Hulde aan Elderveldbewoonster Hanny
van Couwenhoven die het ontwerp voor de nieuwe entree
heeft gemaakt! .

En verder…
…. is de gemeente begonnen met het opknappen van de asfalt-

wegen in de wijk. Op verschillende plekken in de wijk wordt
het asfalt hersteld. De aannemer heeft zeker tot half juli no-
dig om al het werk te klaren. De werkzaamheden aan de
Hollandweg kunnen we pas ná juli doen, omdat we moeten
wachten tot het werk aan de Burgemeester Matsersingel is
afgerond.

…. is eind maart begonnen met het aanleggen van een nieuw
riool in de Meerkerkstraat. De werkzaamheden duren tot
eind april. Ook in het Kralingenpad komt een nieuw riool.
Dit werk duurt tot half juni. Het pad blijft voor fietsers en
voetgangers bereikbaar.

…. hebben leerlingen van de Kringloop en de Troubadour op 22
maart ter ere van de Nationale Boomfeestdag 26 bomen ge-
plant langs de Alkmaarsingel en 10 fruitbomen in volkstuin-
complex de Steenen Camer. Ze deden dit samen met wet-
houder Chris de Ronde. De wethouder was die ochtend ook
aanwezig bij het planten van een vleugelnootboom langs de
Natuurwandelroute Elderveld. De projectgroep Natuurwan-
delroute Elderveld schafte de boom aan van de Buiten Ge-
woon Beter Bonus (tweede prijs), die zij in 2004 van de ge-
meente Arnhem kreeg.

nee. Bovendien gaat de op-
brengst naar een goed doel.
De 3e en 4e huis-aan-huis in-
zameling van 2006 zijn:
- 1 september
- 1 december

Wat kunt u meegeven?
Kleren, schoenen (in paren

samengebonden) en lappen
stof zoals lakens, dekens,
handdoeken, gordijnen et-
cetera. Wat u niet mee kunt
geven, is zwaar vervuilde
kleding en vloerbedekking.
Vuile kleding hoort bij het
restafval. Vloerbedekking
hoort bij het grofvuil.

Textielzak
De speciale textielzak krijgt
u enkele dagen van tevoren
vanzelf in de brievenbus.
Alleen als u een sticker te-
gen reclamedrukwerk op
uw brievenbus heeft, ont-
vangt u de textielzak niet. In
dat geval kunt u een textiel-
zak halen bij de winkel van

2Switch (Westervoortsedijk
120) of op één van de afval-
brengstations (De Overmaat
17 en Beyerinckweg 9a). Of
u neemt een gewone vuilnis-
zak en zet daar duidelijk
“TEXTIEL” op. Als u deze zak
dan vrijdag bij andere tex-
tielzakken neerzet, wordt hij
meegenomen.

Resultaat textiel-inzameling 2005
In 2005 is er door 2Switch in Arnhem meer dan 500.000 kilo herbruikbaar textiel opgehaald. De opbrengst hiervan, ruim 10.000 euro, wordt
gedoneerd aan meerdere goede doelen.
De totale inzameling per persoon lag vorig jaar ruim boven de vier kilo. Het streven van de gemeente Arnhem is om 5 kilo gebruikt textiel per
persoon per jaar op te halen.


