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Volendammer
Vishandel de Vakman
Winkelcentrum Kronenburg en Versgaard Velp

Het adres voor vers gesneden hollandse nieuwe, warm gebakken vis,
verse vis, gemarineerd vis en
ambachtelijk bereide kant en klaar gerechten

In

Ons assortiment bestaat onder andere uit:
zalm, kabeljauw, pangasius, tilapia, forel, schol en veel meer.
Vrijwel alle verse vis kan op aanvraag voor u gefileerd worden.
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Ook voor schotels en speciale bestellingen kunt u bij ons terecht
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www.vishandeldevakman.nl

Winkelcentrum kronenburg
Kronenburg
Winkelcentrum
Kronenburgpassage 13
68
Kronenburgpassage
6831
ER
Arnhem
6831 EM Arnhem
T: 026 323 44 69
T: 026 323 44 69

Vrehoek april 2017.indd 2

Versgaard
VersgaardVelp
Velp
Hoofdstraat
Hoofdstraat230
230
6881
6881TR
TRVelp
Velp
T: 026 361 90 28
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Als ik te voet of met de fiets van Arnhem Zuid naar Noord ga
dan bekruipt me soms het gevoel alsof ik in niemandsland ben.
Ik verlaat het woongebied Zuid en ben pas na een reis door een
stuk eenzaamheid in een levendige stad.
Drie bruggen liggen er over de Rijn, maar in tegenstelling tot steden als Parijs, Londen, Praag en
Maastricht, verbinden die bruggen niet de beide stadsdelen, maar alleen maar de oevers. Tussen
Arnhem Noord en Zuid ligt niet alleen de Rijn, maar blijkbaar ook soms een wereld van verschil.
Als niet-autochtone Arnhemmer vind ik het jammer dat deze mooie stad een zo gespleten karakter vertoont. En ik weet zeker dat ik niet de enige ben. Vaak genoeg hoor ik dat we de stadsdelen dichter bij elkaar moeten brengen. De beide
delen zouden eigenlijk netjes in elkaar moeten
overlopen, zodat je wat stad maar ook wat bewoner betreft één stadsgevoel hebt. Misschien
zou dat kunnen door ook aan de Zuidkant van
de rivier in een vaste vorm cultuur en horeca
aan de oever toe te laten. Door mogelijkheden
te scheppen voor wandelboulevards aan beide
oevers en voor meer en betere mogelijkheden
om de rivier over te steken –een paar veerpontjes wellicht?-.
Ach, het is maar een ideetje, maar wie
weet………….. Lijkt me wel leuk, enige verbondenheid met die noordelingen. Toch onze buren, niet?

In dit nummer

Colofon

Websites:
- www.wijkvredenburg.info
- www.wijkconnect.com/arnhem/
vredenburg
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De redactie gaat ervan uit dat personen op meegeleverde foto's geen bezwaar hebben tegen
plaatsing hiervan in de wijkkrant. De redactie houdt zich het recht voor, zonder opgaaf van redenen, artikelen te weigeren ofwel in te korten. De wijkkrant niet ontvangen? Bel 026-3235669.
Kopij inleveren uiterlijk 1 mei 2017! wijkkrantvrehoek@hotmail.com
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Dames en Heren Kapsalon

Haarfijn staat voor professionaliteit, service en kwaliteit.
Een kapsalon voor hem en haar met een gezellige sfeer voor zowel jong als oud.
Openingstijden:

Groningensingel 333a
6835 EM Arnhem
Tel: 026-3237156
www.salonhaarfijn.nl
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Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

gesloten
08:30 t/m 17:30 uur
08:30 t/m 17:30 uur
08:30 t/m 17:30 uur
08:30 t/m 20:00 uur

Zaterdag

08:30 t/m 15:00 uur
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Activiteiten bij wijkvereniging Vrehoek april , mei en juni.

Klaverjassen en Jokeren: Elke maandag
mevr. L. Nijenhuis
Naaicursus:
Elke donderdag
elke vrijdag
M. Guzelyagci
Bingo:
Elke 2e zaterdag
Martha Boon
Paranormale avond:
Elke 3e woensdag
Joke Zwiers
Djembee lessen:
Elke zaterdag

van 19.30 tot 22.30 uur
tel.: 026 - 323 03 63
van 9.00 tot 11.00 uur en
van 9.00 tot 11.00 uur
tel.: 06 18 36 23 36
van 20.00 tot 23.00 uur
tel.: 026 - 323 23 21
van 19.30 tot 22.00 uur
maan.joke@outlook.com
gevorderden van 10.00 tot 11.00 uur
beginners
van 11.00 tot 12.00 uur
Martijn Hoogstra
tel.: 06 20 44 27 26
Koningsdag:
Donderdag 27 april 11.00-15.00 uur
Hobby-en kuntselochtend: Vrijdag 12 mei
10.00-12.00 uur
Avondwandelvierdaagse: Dinsdag 27 t/m vrijdag 30 juni. Inschrijven vanaf 18.00 uur.
Deadlines wijkkrant 2016: 1 mei, 1 september en 1 november

Geachte leden,
Hierbij nodigen wij u uit voor de algemene ledenvergadering van wijkvereniging Vrehoek.
Datum:
Aanvang:
Plaats:

9 mei 2017.
20.30 uur.
Wijkcentrum De Vredenburcht aan de Slochterenweg.

Agenda:
- Opening.
- Mededelingen en ingekomen stukken.
- Vaststellen agenda.
- Verslag ledenvergadering 19 april 2016 (op te vragen per email).
- Inhoudelijk jaarverslag secretaris (op te vragen per email).
- Financieel jaarverslag penningmeester (op te vragen per
email).
- Verslag kascontrolecommissie 2017.
- Benoeming kascontrolecommissie 2018.
- Begroting 2017 (op te vragen per email).
- Rondvraag.
- Sluiting vergadering.
Voor vragen en opmerkingen: Els Roelofs, secretaris; tel. 0268482003.

Verslagen en begroting kunnen worden opgevraagd op emailadres:
penningmeestervrehoek@outlook.com
5
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Fietsoptocht
Koningsdag 27 april 2017
Opgelet! Versier thuis je fiets (of step) op Koningsdag, wij gaan
rond 10.00 uur met de hele groep van start vanaf het wijkcentrum
“De Vredenburcht”. We gaan begeleid door muziek door de wijk en
na afloop worden de mooiste fietsen beloond met een leuke prijs !

Heel veel plezier met het versieren van je fiets
en een hele fijne Koningsdag toegewenst!
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‘springkussen’

SPRINGKUSSEN

MULTIPLAY KROKODIL

‘multiplay krokodil’
suikerspin
SUIKERSPIN

rad van fortuin
terras met

RAD VAN FORTUIN

drankjes & hapjes
TERRAS MET DRANKJES EN HAPJES
11.00 UUR KINDERROMMELMARKT
11.00 uur kinderrommel-

WIJKCENTRUM VREDENBURCHT

markt

SLOCHTERENWEG 29

Wijkcentrum Vredenburcht
slochterenweg 29
7
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fijne koningsdag
2017

VAN 11.00 - 15.00 uur
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P. Andriessen

TANDPROTHETICUS

Problemen met uw kunstgebit?

Wettelijk erkend
(lid O.N.T.)

De prothese wordt door mijzelf in nauw overleg met u gemaakt, waardoor tandvorm,
kleur- en zetting worden afgestemd op uw wensen.
Bel voor advies en/of afspraak.
Ziekenfonds/particulier

Wassenaarweg 5a, 6843 NX Arnhem.
Ma/vrij.: tel. 026-3620455 of 06 13962950

Computerdokter Vredenburg
Hulp aan huis voor Computer, Laptop, Tablet en Smartphone.
Windows, Apple, Android.
€ 15:00 per uur, Vrehoekleden € 10,00
Computer vaardigheden en Tips & Trucs:
Groepslessen € 70,00 voor 10 lessen van 2 uur

Telefoon: 0263271001

E-mail: frank.dreijling@xs4all.nl
gecontracteerd door alle zorgverzekeraars

Last van
nek-,
schouderof rugklachten?

Hyperventilatie,
stress en/of
spanningsklachten?

Ria de Jeu - Losscher
Praktijk voor oefentherapie Cesar
en adem- en ontspanningstherapie
methode Jan van Dixhoorn

Peppelenwei 4, 6836 EP Arnhem (Rijkerswoerd)
T: 026 - 321 72 50 | M: 06 - 44 21 33 01
cesardejeu@planet.nl | www.cesartherapiearnhem.nl

De praktijk voor fysieke en mentale balans
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Nationale Notaris Arnhem
Kronenburgsingel 23 • 6831 GD Arnhem
www.nationalenotaris.nl • arnhem@nationalenotaris.nl
tel. 026 - 388 3886
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Paranormale avonden.
Dag lieve mensen,

Ook in 2017 zijn er weer, op elke derde woensdag van de maand, paranormale
avonden. Deze vinden plaats in het wijkcentrum De Vredenburcht aan de Slochterenweg nr. 29. De avonden beginnen om 19.30 uur en duren tot 22.00 uur. De zaal
gaat open om 19.15 uur. De entreeprijs is voor leden € 7,00 en voor niet leden
€ 9,00. Het team hoopt dat wij u dit jaar weer vaak mogen zien op deze avonden.
Heeft u vragen over het paranormale, dan kunt u mij altijd mailen, mijn mail adres is
maan.joke@outlook.com. Ook hebben we een website, luna-spiritueel.nl, waar u op kunt kijken
en waarop u een berichtje kunt achterlaten.
Het team kan u niet de garantie geven dat u aan de beurt komt.

19 april 2017 is onze gast Erna Rensen, zij gaat psychometrie doen, en ook foto`s van overledenen. Als u een foto wilt meenemen van iemand die nog op aarde is, vraag dan wel eerst toestemming aan die persoon, anders wordt de foto niet behandeld.
17 mei 2017 is onze gast Gerrie Dimmendaal. Gerrie werkt met nine star ki kaarten op Chinese
wijze en met tarot kaarten.

Tweedehands kinderkleding- en speelgoedbeurs in de Vredenburcht.

Op zaterdag 6 mei 2017 is het weer tijd voor de lente/zomereditie van
tweedehands kinderkleding- en speelgoedbeurs in de Vredenburcht. De
beurs begint om 11:00 uur en eindigt om 13:00 uur. (gratis entree) Tijdens deze beurs kan er speelgoed en kinderkleding in de maten 50 t/m
176 gekocht worden. Er is altijd veel keus en tegen aantrekkelijke prijzen.
Het grote aanbod wordt overzichtelijk door een enthousiaste groep vrijwilligers geëtaleerd per maat en geslacht. Er is voor elk wat wils. Een leuke beurs voor (groot)
ouders en natuurlijk voor de kinderen zelf!
Wil je meer informatie en/of spullen inbrengen?
Stuur dan een mail naar: kinderkledingbeursvredenburg@gmail.com
Je kunt ons ook volgen op facebook.

We gaan weer wandelen!

Dit jaar wordt de avondwandelvierdaagse gehouden van dinsdag 27 t/m vrijdag 30 juni.
De start is elke dag tussen 18.00 en 19.00 uur vanaf wijkcentrum de Vredenburcht aan de Slochterenweg. Houdt u er de
eerste avond rekening mee dat u zich vanaf 18.00 uur moet
inschrijven.
Net als voorgaande jaren is er een lange route van 5 kilometer
voor de geroutineerde wandelaars en een korte route van 3 kilometer voor diegenen die wat minder vaak wandelen, of wat kortere benen hebben! U gaat weer mooie stukjes uit onze wijk ontdekken, en een medaille hoort er natuurlijk bij!
lees verder op pag. 12
11
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Goed
Schepen Leijdeckerstraat 8
6831 KG ARNHEM

Claudia Dorland
gewichtsconsulente

06 10 21 10 22
info@voeltgoed.nl
www.voeltgoed.nl
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DAGOPVANG DE LINDELOOT IN ARNHEM-ZUID

F
te
w
In
w
D
Ie
en
v
o
h
H
G

STAP IN JE TOEKOMST
babygroep (0 - 2 jaar)
peutergroep (2 - 4 jaar)
verticale groep (0 - 4 jaar)
VVE-locatie
elke groep heeft zijn eigen tuin
fantastische grote
binnen- én buitenruimtes
in de wijk Vredenburg
skar.nl
0900-23 57 527
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Zet het vast in uw agenda!
Voor niet leden:
volwassenen € 5,-- p.p. en kinderen € 3,-- p.p.
Voor leden:
volwassenen € 4,- -p.p. en kinderen € 2,50 p.p.
Koffiekaart:
€ 1,50 per stuk.
Kinderen onder de 12 jaar kunnen uitsluitend meelopen onder begeleiding van een volwassenen!

Hobby- en knutselochtend in wijkgebouw De Vredenburcht.

Wijkvereniging Vrehoek organiseert op vrijdag 12 mei 2017 een hobby- en knutselochtend in
wijkgebouw De Vredenburcht. Er wordt gelegenheid gegeven om een leuke ochtend met elkaar
door te brengen met verschillende bezigheden. De ochtend begint om 10.00 uur en is om 12.00
uur weer afgelopen.
Wij denken aan schilderen, kaarten maken, dammen, sjoelen, spelletjes, breien en haken, maar
ook nieuwe hobby's zoals drones en VR brillen. Heeft u zelf een leuk of ander idee dan bent u
van harte welkom om dat, met ons samen, te komen doen.

Wilt u meer weten over uw computer of hebt u problemen met uw computer: de computerdokter
is deze ochtend aanwezig.
Bij voldoende belangstelling gaat de wijkvereniging deze ochtenden vaker aanbieden.
De Madser, het stedelijk centrum voor jongeren uit
Arnhem is gevestigd naast winkelcentrum Kronenburg ,
Kronenburgbusbaan 25. Hier organiseren en bezoeken
jongeren onder begeleiding van beroepskrachten activiteiten en projecten. Naast grote evenementen zoals
Freaks en talentontwikkelingsprojecten zoals Living Colours vinden er diverse wekelijkse activiteiten plaats. Denk aan meat & eat, diverse toernooien, sporten, gamen, spelavonden, dansen,
workshops, lessen, etc. (Voor een actueel aanbod kijk op onze website / facebook).
Inschrijven voor het project living colours kan nog! Een project waarin door middel van diverse
workshops en lessen een mixtape wordt gemaakt en opgenomen in de professionele studio van
De Madser. De beste artiest mag zelfs een professionele videoclip opnemen!
Iedere jongere is welkom om mee te doen aan de activiteiten of projecten. Kom langs de Madser
en vraag naar de jongerenwerkers. Vind je het leuk om zelf een keer iets te organiseren of wil je
vrijwilliger worden? Ook dat kan! Alle informatie vind je op onze website, het programma op
onze facebook pagina (link op de website) http://jcdemadser.nl/colorcreations/
https://www.facebook.com/jc.demadser
Hopelijk tot snel!
Groeten Team de Madser.
13
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TACOYO: de anti-stress conditietraining op muziek
Nu 2 GRATIS PROEFLESSEN
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Informatie / aanmelden: irene@talentalive.nl – 06-20093737
DINSDAG:
16:00 Gezonheidscentrum
Parkstraat 38A
18:45 Gymzaal Viottastraat
DONDERDAG:
19:15 Gymzaal Piramide
Groningensingel 1185
(ingang Hooghalensingel)

TACOYO:
* 5 kwartier no-nonsense training
* Verbetert houding, figuur en souplesse
* Ontspant, reduceert stress

* Voor jong en oud, man en vrouw
* Iedere week nieuwe muziek
* Samen trainen maar op eigen niveau

14
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Kinderwerk van stichting Rijnstad.
Komende periode zijn er weer veel leuke activiteiten. Zo kunnen de kinderen meedenken over
hoe de Passerelle (de loopbrug van Vredenburg naar Kroneburg) er mooier uit kan komen te
zien. De kinderen gaan plannen bedenken en ontwerpen maken. Nu de lente in aantocht is zullen
we weer meer de wijk in gaan tijdens onze activiteiten.
Woensdag 12 april is er een paasspeurtocht, wie weet… zie jij de paashaas nog voorbij huppelen.
Wekelijkse activiteiten voor kinderen in jongerencentrum de Madser:
maandag
maandag
woensdag
Meidenmiddag
Speelxtra
Kinderclub
15.30-17.00 uur
15.30-16.30 uur
13.30-15.30 uur
9 -12 jaar
4-8 jaar
4-12 jaar
€ 0,50
deelname is gratis
€ 0,50
(Deelname alleen via aanmelding)
l.vhaaren@rijnstad.nl
Wat doet het kinderwerk?
Het kinderwerk biedt kinderen van de basisschool de kans om deel te nemen aan verschillende
activiteiten. Zo kan er geknutseld worden, gekookt, gesport, gedanst en nog veel meer. Bij de
activiteiten van het kinderwerk, krijgen kinderen de kans leeftijdsgenootjes te ontmoeten en nieuwe vriendjes en vriendinnetjes te maken. Kinderen ontdekken spelenderwijs, leren samen te werken, maken kennis met elkaars cultuur en leren elkaar te respecteren. Het kinderwerk biedt een
uitdagend programma. Dit kan een gunstige invloed hebben op hun ontwikkeling.
Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met Liesje van Haaren - kinderwerker
van Stichting Rijnstad – l.vhaaren@rijnstad.nl/ 06-46 73 19 64 of kijk op de site:
www.jcdemadser.nl

Opgroeien zo “normaal” mogelijk.

Al bijna 10 jaar bieden wij als gezin opvang aan kinderen die niet thuis kunnen
wonen. Voor langere of kortere tijd kunnen ze bij ons wonen. Wij zijn Edmund en
Lieske Boering, wij hebben 3 eigen kinderen. Sinds een paar jaar wonen wij met
veel plezier in de wijk Vredenburg. De kinderen die wij opvangen komen vaak uit gezinnen
waar veel problematiek is en waar de ouders het niet meer lukt om voor de kinderen te zorgen.
Op dit moment wonen er drie kinderen bij ons in huis. Al jaren kunnen wij rekenen op een bijdrage van Kinderhulp voor de kinderen die bij ons wonen. Sinterklaas, lid van een sportclub,
zwemles en een fiets zijn voor deze kinderen geen vanzelfsprekendheid. Vaak komen ze met
niets.
Landelijke collecteweek Nationaal Fonds Kinderhulp.
De landelijke collecteweek is dit jaar van maandag 10 april t/m vrijdag 15 april.
Wat doet Kinderhulp?
Nationaal Fonds Kinderhulp vindt dat alle kinderen recht hebben op geluk. Helaas groeien
421.000 kinderen in ons land op in armoede. Zij vallen buiten de boot en kunnen niet meedoen
met leeftijdsgenoten. Kinderhulp helpt hen op een hele praktische en kindgerichte manier.
Bijvoorbeeld op het gebied van:
Alledaagse dingen, zoals een fiets of kleding
Ontspanning, in de vorm van een dagje uit of vakantie, om even aan de ellende te ontsnappen
Ontwikkeling, door sport, muziekles of een laptop voor school
www.kinderhulp.nl
15
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Voor het reinigen Van al uw ramen en dakgoten!
(gespecialiseerd in particuliere woningen)
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Het duurt nog een tijd voor het weer herfstvakantie is.
Maar op 20 oktober organiseren we in het gebied Arnhem
-Zuid weer een Sprookjesfestival met als thema
“Kabouterfeest”. Zo’n honderd kaboutertjes tot 8 jaar zijn
dan weer welkom op kinderboerderij de Korenmaat, waar
zij een gezellig feestje gaan bouwen met allerlei activiteiten.
Voor die activiteiten (knutselen, dansen, muziekmaken,
cupcakes versieren, etc.) zoeken we nog bewoners met leuke ideeën die graag een handje willen
helpen in de voorbereiding en/of uitvoering. Heb jij een leuk idee neem dan met ons contact op
via Rijnstad (Gerard en Liesje), boerderijcafë de Hooijmaat (Lennard) of Dominique Struik.
Je kunt ook mailen of bellen: 0650481697 of g.scheuter@rijnstad.nl
Vrijwilligers gezocht!
Pleyade behoort tot één van de belangrijkste organisaties in de
ouderenzorg in de regio. Om invulling te geven aan onze missie
"Koester het contact" , werken wij met vindingrijke, betrouwbare
en gepassioneerde mensen. Vrijwilligers spelen een belangrijke
rol in het leven van onze cliënten. Door hun persoonlijke kwaliteiten, talenten en levenservaring
leveren zij een geheel eigen bijdrage aan het welzijn van onze cliënten. Goede samenwerking
tussen cliënten, vrijwilligers en medewerkers draagt bij tot zorg die aansluit bij de vraag van de
cliënt. Vrijwilligers kunnen rekenen op ondersteuning en scholing vanuit Pleyade. De belangrijkste voorwaarde om vrijwilligerswerk te doen bij Pleyade is enthousiasme, betrokkenheid en een
hart voor mensen. Voor diverse locaties in Arnhem Zuid zijn we op zoek naar vrijwilligers ter
ondersteuning van verschillende activiteiten.
Bent u geïnteresseerd en/of wilt u meer informatie over het vrijwilligerswerk dan kunt u contact
opnemen met de Consulent Vrijwilligerswerk/Mantelzorg tel. 06-51293474 of mailen naar
m.stein@pleyade.nl

Goed afval scheiden wordt beloond.

Vanaf 1 januari 2018 gaan Arnhemse huishoudens op
een andere manier betalen voor hun afval. Het college
van burgemeester en wethouders wil vanaf die datum
een diftar-systeem invoeren voor de afvalstoffenheffing. Het voorstel aan de gemeenteraad is dat
huishoudens straks gaan betalen per keer dat ze een vuilniszak met restafval in een ondergrondse
container stoppen.
De invoering van een nieuwe betalingssysteem is een logisch vervolg op de komst van het omgekeerd inzamelen in Arnhem. Het past in de plannen op het gebied van duurzaamheid en het
streven naar een circulaire economie. Al bij de introductie van het omgekeerd inzamelen werd
aangekondigd dat huishoudens meer invloed zouden krijgen op de kosten voor hun afval. Anders gezegd: wie goed het afval scheidt moet daarvoor worden beloond. Voor het invoeren van
een diftar-syteem is het een voorwaarde dat het omgekeerd inzamelen in de hele stad is uitgerold. Rond de zomer van 2017 is dat het geval.
Vast en variabel deel
In het nieuwe systeem betaalt ieder huishouden, onafhankelijk van de samenstelling, een vast
deel en een variabel deel. Het het variabele deel is afhankelijk van het aantal keer dat een vuilnis
17
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Actief in uw wijk

Hoetink Makelaars BV
Cloekplein 2
6826 KS Arnhem

Bel of mail voor een gratis en vrijblijvende
waardebepaling

T 026 44 34 900
E info@hoetinkmakelaars.nl
I www.hoetinkmakelaars.nl
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schilderwerkzaamheden:
• Buitenschilderwerkzaamheden;
schilderwerk
• Binnen schilderwerk
• Houtrot reparatie
• Plafond witten
➢
Buiten
schilderwerk
• Muren sauzen
• Lekkage reparatie
• Plafond witten
vanaf € schilderwerk
95,00
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➢ Houtrot repara8e
vakwerk tegen de laagste prijs!
➢Altijd
Plafond
wi;en
Kijk➢voor
meer sauzen
informatie op www.huiscare.nl
Muren
42067014
➢ Lekkage06
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schilders
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een mooiere
wereld
➢ Huiscare
Plafond
wi;en
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zak in een ondergrondse container wordt gestopt. Door afval goed te scheiden en de hoeveelheid
restafval te beperken is er de mogelijkheid voor huishoudens om de afvalkosten te beperken. De
verwachting is dat een gemiddeld huishouden minder gaat betalen dan nu. Bovendien wil het
college de komende vier jaar het vaste deel verder omlaag brengen, tenzij uit een evaluatie blijkt
dat het nadeel van afvaldumping onbeheersbaar wordt.
Stimuleren, motiveren, belonen en handhaven
Belangrijke succesfactor bij het invoeren van diftar is het stimuleren en motiveren van inwoners
om hun afval goed te scheiden. Communicatie is daarbij cruciaal. Daarom wil het college ook
alternatieve beloningsystemen mogelijk maken. Daarmee kunnen bewoners geld of extra 'gratis'
stortingen van afvalzakken verdienen als ze meewerken aan opruimacties, zwerfafvalverwijdering of andere acties die de leefomgeving ten goede komen. In de komende maanden worden
pilots uitgevoerd om deze stimuleringsacties te ontwikkelen.
Kortingen voor minima
Huishoudens die van een minimuminkomen moeten rondkomen krijgen in het voorstel van het
college zowel korting op het vaste als op het variabele deel. Zo kunnen zij de de eerste twaalf
vuilniszakken met restafval gratis storten.
Hoe verder
Het voorstel om een diftar-systeem in te voeren met een vast en variabel deel ligt nu voor bij de
gemeenteraad. Als de raad akkoord gaat met dit voorstel volgt voor de zomer een nader uitgewerkt voorstel. De definitieve vaststelling van de tarieven zal dan in november bij het vaststellen
van de begroting plaatsvinden.
Meer informatie is te vinden op www.arnhem.nl/diftar

Een kennismaking met ……..

WijkConnect… Iemand uit de wijk sprak mij hierover aan. Of ik dat al kende. ‘Het was toch
zo’n leuk initiatief.’ En er volgde een
snelle uitleg, waardoor het mij al gauw
weer een van die
ict-abracadabra-dingen leek. Weer de
zoveelste nieuwigheid op het gebied van
social media of iets dergelijks. Iets waar
ik eigenlijk helemaal niet zoveel zin in
had. ‘Nou, dan moet je je daar toch eens
in verdiepen. En je moet eens gaan praten
met Ralph Stolk. Met wie? Met Ralph
Stolk. Hij werkt bij de gemeente Arnhem
en juicht het concept van WijkConnect
toe.’
Ralph Stolk
En zo sta ik dan met mijn rugzak met schrijfblok en pennen op de stoep van Ralph Stolk. Op de
stoep van een leuke woning aan de Drentesingel. En bij binnenkomst maak ik al direct kennis
met twee van de kinderen, met Samuel en met Michaela. Beiden zitten te genieten van een stukje fruit, dat zich bij de kleine Michaela ook voor een deel over haar guitige gezichtje verspreidt.
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Ralph stelt zich eerst voor: ‘Ik ben 42 jaar geleden in Amsterdam geboren. Toen ik 3 jaar oud
was, verhuisden we naar Arnhem. Hier ben ik dus getogen, zoals dat heet. Ik werk nu ongeveer
12 jaren bij de gemeente Arnhem. Ik werk de afgelopen 5 jaar in wat tegenwoordig het cluster
Werk en Inkomen heet. Daar hou ik me bezig met de uitvoering van de Participatiewet, voorheen Wet Werk en Bijstand. . Met betrekking tot de Participatiewet, daar bekijken we feitelijk of
mensen in aanmerking komen voor een uitkering. Wanneer een uitkering is toegekend ben ik
samen met mijn collega’s verantwoordelijk voor het rechtmatig verstrekken van die uitkering, In
gewoon Nederlands; staat het juiste bedrag op tijd van de rekening.’
‘Ik ben getrouwd met Liandré van der Merwe. Mijn vrouw komt uit Bloemfontein, Zuid Afrika.
Binnenkort gaan we dat land weer bezoeken. Fijn om familie en kennissen weer te zien en natuurlijk te genieten van dat mooie land.’ ‘We hebben drie kinderen. De twee kleintjes ken je al,
maar er is ook nog Joshua. Hij is onze oudste zoon, hij is inmiddels 6 jaar geworden.’ ‘We wonen in oktober ook al weer 6 jaren hier aan de Drentesingel. Het is hier goed wonen.’
‘Tja, je komt hier vooral voor WijkConnect. Typisch dat is aangegeven dat ik hierover meer zou
kunnen vertellen. Eigenlijk is het namelijk een initiatief van oprichter Berny de Vries. Berny
woont hier in de straat en zo heb ik hem leren kennen. Hij heeft in zijn vroegere woonplaatsen
Utrecht en Rotterdam ook een ‘WijkConnect’ opgezet. Met hem heb ik hierover veel gepraat, en
mede vanuit mijn benadering van mijn werk ben ik er erg enthousiast over. Maar laat ik eerst
proberen uit te leggen wat WijkConnect is en wat je er mee kunt.’
‘WijkConnect probeert mensen in de wijk te verbinden. Het is een online platform waar vraag en
aanbod van bewoners en bedrijven worden samengebracht.
Binnen WijkConnect kun je allerlei contacten leggen. Bij
de rubriek Prikbord kun je bijvoorbeeld aangeven dat je een
ladder nodig hebt of dat je er eentje ter beschikking hebt
staan. Ben je een zelfstandig ondernemer of onderneemster
dan laat je via de website weten waar je zit en dat wijkbewoners bijvoorbeeld een speciale korting krijgen of zoiets.
En wat ik zelf ook heel erg leuk vind is de rubriek Organisaties. Je ziet daar de initiatieven van de bewoners maar ook
van bedrijven of non-profitorganisaties. Bijvoorbeeld
Werkroep Groen Vredenburg met hun prachtige moestuin,
de bewoners van de Drentesingel die de dijkopgang naar de Huissensedijk aan het opknappen
zijn, maar ook de Baaziz, een coöperatie die biologisch eten toegankelijker wil maken.’
‘Waarom ik enthousiast ben over Wijkconnect? Dat heeft denk ik meerdere oorzaken. Allereerst
een puur persoonlijke. Allemaal hebben we ideeën over hoe een ideale wereld er uit zou moeten
zien, en die heb ik natuurlijk ook. Ik vind het erg belangrijk dat we hier op deze aarde goed met
elkaar omgaan. De landelijke en wereldpolitiek staan zo ver van ons af en we hebben het gevoel
dat we daar nauwelijks invloed op kunnen uitoefenen. En dat is eigenlijk meer een feit dan een
gevoel. En waar kunnen we dan wel invloed op uitoefenen? Op de kleine dingen: op hoe we
elkaar begroeten, dat we weten wie naast ons woont en dat we die persoon kunnen helpen als dat
nodig is. Ik zie zoveel mooie, krachtige en wijze mensen in de buurt en we hebben allemaal onze
unieke kwaliteiten. Ik denk dat we als we elkaar beter kennen we heel veel voor elkaar kunnen
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Reparatie • Renovatie • Dakpannen • Dakramen • Platte daken
• Zinken daken & goten • Vrijblijvende prijsopgave/offerte

heuveling-dakdekkers.nl
of bel met 026-3232918

‘W
v
u
w
P
w
Online verkoop

‘J
m
d
a
m
©

dakramen,

raamdecoratie, lichtkoepels & golfplaten:

dakraampje.nl • golfplaatje.nl • lichtkoepeltje.nl
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betekenen. Een vorm van nabuurschap maar dan in een modern jasje gegoten, dat is eigenlijk
WijkConnect.’

de mens of de inwoner gedacht.’

‘Ook vanuit mijn werk zie ik de pluspunten van WijkConnect.
In een wijk of buurt bestaan zoveel (nu nog) onzichtbare ondernemingen of organisaties. Het vinden van (vrijwilligers)werk
heeft vaak met veel factoren te maken en een lokaal netwerk
kan wellicht net de opstap zijn die je nodig hebt. Vrijwilligerswerk vind ik sowieso vaak ondergewaardeerd. Elke bijdrage
aan de samenleving is in mijn ogen waardevol. Waar het om
gaat is dat iemand in zijn kracht staat en zijn eigen unieke talenten kan inzetten. De wet laat hier niet altijd evenveel ruimte in,
maar gelukkig wordt er ook bij de gemeente steeds meer vanuit

‘Ook constateer ik dat de overheden steeds meer taken afstoten en de uitvoering van bepaalde
zaken niet meer centraal regelt. Zo is de afhandeling van bepaalde zaken in meerdere gemeenten
overgeheveld naar deelgemeenten of stadswijken. Dat biedt in veel gevallen aanzienlijk meer
vrijheid van handelen. Dit betekent dan ook dat de wijk zich moet organiseren om een goede
gesprekspartner voor de gemeente te zijn. Ook zijn we in korte tijd bekend geraakt met begrippen als sociale wijkteams, wijkbudgetten en teams-leefomgeving. Moest er vroeger voor een
probleemoplossing de weg naar het stadhuis worden gevonden, nu is er iemand vlakbij die waarschijnlijk hulp kan bieden en anders de weg daarheen wel weet.’

‘Ik kan me voorstellen dat sommigen huiverig zijn over nieuwe ontwikkelingen op het internet.
Je moet je altijd afvragen hoe veilig er wordt omgegaan met je privacy, en hoe zorgen we er voor
dat de betreffende site of social media geen onoverzichtelijk geheel wordt van mensen die elkaar
onfrisse dingen toewensen, er een soort Marktplaats van maken of wellicht een roddelrubriek
met nepnieuws. Om dat allemaal tegen te gaan en om toe te zien op goed gebruik van WijkConnect zijn er zogenaamde superusers. Deze zijn verantwoordelijk voor de zogeheten content.
Worden er zaken opgenomen die niet door de beugel kunnen volgens deze superusers, dan kunnen zij hierop actie ondernemen. Op deze wijze kun je een eventuele ‘vervuiling’ van de site
voorkomen.’
‘WijkConnect heeft al snel ook de nodige waardering gekregen. Het is vorig jaar genomineerd
voor de Social Enterprise Startup Award 2016. De Social Enterprise Awards worden ieder jaar
uitgekeerd aan organisaties die maatschappelijke vraagstukken op innovatieve en winstgevende
wijze aanpakken. Behalve Wijkconnect waren De Correspondent, FFORE, Peerby en SociaalPlus genomineerd. Helaas is de prijs aan WijkConnect voorbij gegaan, maar de nominatie gaf al
wel aan dat er voor dit initiatief de nodige waardering was.’
‘Ja, alles op een rijtje zettend, juich ik een initiatief als WijkConnect toe. Via WijkConnect komen plannen en ideeën op. En het biedt de mogelijkheid tot het maken van verbinding. Dat kan
dan weer leiden tot allerlei positieve dingen als burenhulp, vrijwillige inzet op velerlei gebied,
activiteiten zoals een straatbarbecue, en daardoor tot een echt wijkgevoel. Als we de wereld wat
mooier willen maken, dan kunnen we gewoon dichtbij beginnen.’
©Frits van het Hoofd
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Notaris Ockhuysen draagt het stokje over.
Bovenste deel Vrehoek_advLiem.pdf
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Na?onale Notaris Arnhem
Kronenburgsingel 23
6831 GD Arnhem
www.na?onalenotaris.nl
arnhem@na?onalenotaris.nl
026-3883886
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Notaris Ockhuysen draagt het stokje over aan notaris Liem
Met ingang van 1 maart 2017 zal de prak?jk van notaris Hanneke Ockhuysen worden waargenomen door
notaris Tonio Liem.
Vanaf deze datum kunt u voor alle notariële werkzaamheden bij hem terecht. Hanneke Ockhuysen zal
voorlopig ondersteunend beschikbaar blijven voor een goede overdracht.
Kom langs voor een gra?s kennismakingsgesprek op het nieuwe kantoornummer 23!

“Geloof in jou!” op Evangelische school in Rijkerswoerd.

Op 8 maart werd op feestelijke wijze open huis gehouden. Iedereen was welkom om te zien en te
beleven wat Evangelisch onderwijs nu eigenlijk is.
Al sinds 2015 is Evangelische basisschool De
Rank gevestigd aan de Pythagorasstraat. Ze werken daar samen met christelijke kinderopvang De
Herberg (BSO). Er komen kinderen uit Rijkerswoerd naar toe, maar ook veel uit alle delen van
Arnhem. Sinds de start van de school in 1998
hebben er ook kinderen uit Vredenburg op gezeten. Dat is bijzonder, maar waarom?
Evangelisch onderwijs wordt gegeven door gedreven christenen. Vanuit hun passie voor Jezus zien
ze kinderen als waardevol. Dat drijft ze tot
(intussen bewezen) kwalitatief goed onderwijs
omdat kinderen op allerlei manieren kunnen leren.
God heeft kinderen nieuwsgierig gemaakt. Kinderen leren door te ontdekken, uitgedaagd te worden en bovenal door samen te spelen en te leren. De kinderen leren vanuit Bijbels waarden met
elkaar om te gaan.
Christenen van allerlei kerken vinden vanuit heel Arnhem en omstreken hun weg naar deze
school. Het onderwijs is bijbelgetrouw, er wordt veel gezongen en gevierd. Duidelijk is dat het
Evangelie van Jezus Christus voor iedereen is. Op De Rank zijn dan ook alle kinderen welkom,
christelijk of niet. Een afspraak om te komen kijken is altijd mogelijk: Neem contact op met de
directeur, Erik Hendriksen 0263890247; contact@ebs-derank.nl
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Gratis coaching door Bep & Fatima.
Al vijf jaar een succes!

Ben je vrouw en heb je een inkomen op of onder het sociaal minimum? En wil je jezelf verder ontwikkelen, je zelfkennis verdiepen of
iets anders veranderen in je leven? Dan kunnen wij iets voor je betekenen. Bep & Fatima: een groep vrouwelijke professionele coaches, loopbaanadviseurs, trainers.
Wij doen dit als vrijwilliger, zonder kosten.
Van jou wordt gevraagd dat je verstaanbaar Nederlands spreekt, je wilt inzetten om je doelen te
bereiken en je houdt aan je afspraken.
Je kunt ons bellen of mailen: kijk op onze website: www.bepenfatima.weebly.com voor verdere
informatie en aanmelding. Of bel Marion: 06 53438598 of Wendy: 06 21593590.

Jerome Damey Foundation organiseert activiteitendag.

Zaterdag 13 mei wordt er door de Jerome Damey Foundation een activiteitendag georganiseerd
op EBS De Rank in Rijkerswoerd.
Deze dag staat bol van allerlei activiteiten voor jong en oud, zoals: een springkussen, spellenparcourse, verschillende workshops o.a: afrikaanse dansen, voetbalclinic, djembé spelen, sminken
voor de kleintjes, een knutselhoek om iets leuks voor moederdag te maken, bubblebal, sumoworstelen etc, verder is er een live DJ aanwezig en natuurlijk is er volop (afrikaans) eten en drinken te
koop.

Tevens is er een kleurplatenwedstrijd en een loterij met allerlei leuke prijzen die beschikbaar zijn
gesteld door verschillende winkeliers en middenstanders en we hopen dat de lokale brandweer
ons ook een bezoekje brengt met hun spuitwagen voor een spectaculaire demonstratie...
De dag staat in het teken van onderwijs voor wees- en straatkinderen in Guinee, West-Afrika, de
Jerome Damey Foundation wil deze kansarme kinderen een goede basisonderwijs aanbieden en
is daarom bezig een school te bouwen in N’Zérékoré, Guinee. Vorig jaar is er al een waterput
geslagen op het terrein waar de school komt te staan, deze put is voorzien van een een handpomp
én de mogelijkheid om een electrische pomp op aan te sluiten, deze pomp zal gebruikt gaan worden om cement en stenen te maken voor de bouw van de school en voor de watervoorziening
voor als de school klaar is, nu wordt de waterput gebruikt door de lokale bevolking om veilig en
schoon drinkwater te verkrijgen, het water komt van 60 meter diepte en is meteen drinkbaar.
De Jerome Damey Foundation is in een vergevorderd overleg met de stichting Wilde Ganzen
over samenwerking voor de bouw van de school, verder gaat de Jerome Damey Foundation die
kinderen die op straat leven, opvangen in gastgezinnen.
Dus schrijf in uw agenda en kom zaterdag 13 mei gezellig langs met uw kinderen, opa’s en
oma’s, tantes en ooms, buren en vrienden zijn natuurlijk ook van harte welkom!
Datum: 13 mei 2017
Tijd: 14:00-17:00 uur
Locatie: EBS De Rank
Adres:: Pythagorasstraat
9, 6836 GA, Arnhem
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Voor meer informatie over deze dag of over de Jerome Damey Foundation: (ook kunt u zich hier
aanmelden voor de workshops)
info@jeromedamey-foundation.nl
www.jeromedamey-foundation.nl
Gerard Geenacker Tel: 026 84 04 775

Wist u dat….?
• Er in het wijkgebouw “De Vredenburcht” een computerclub is gehuisvest.
• Deze club twee keer per maand bezocht kan worden, behalve in juli en augustus.
• In de regel deze avonden zijn op de eerste en derde dinsdag van de maand.
• Deze avonden aanvangen om 20.00 uur.
• U hier van harte welkom bent.
• Deze club bestaat uit serieuze computergebruikers.
• Dat wij thema- en combi-avonden verzorgen.
• Op thema-avonden er meesstal een demonstratie is over een software pakket.
• Een combi-avond is voor onderlinge kennisuitwisseling op computergebied.
• We “samen” heel veel kennis in huis hebben.
• Wij, met medewerking van alle leden, bijna alles PC problemen oplossen.
• Ook u, op deze avonden eens rustig kunt binnenlopen.
• U niet gelijk lid hoeft te worden van onze vereniging.
• Wij een leus hebben. “Samen leren, samen proberen, samen waarderen”.
• Wij ook problemen aan huis kunnen oplossen tegen een kleine vergoeding.
• U eens een bezoek moet brengen aan: www.arnhem.ptcc.nl
• Als er vragen of opmerkingen zijn, u deze kunt richten aan: arnhem@ptcc.nl
• Wij u graag eens ontmoeten op onze avonden.
• Ons adres is: Sport en Wijkgebouw “Vredenburcht”, Slochterenweg 29, Arnhem.

Bestuur Vrehoek

Bestuur PTCC Afdeling Arnhem
Voorzitterschap
roulerend
Secretaris
Els Roelofs
elsroelofs@gmail.com
Penningmeester en ledenadministratie
Henri van Klaveren
penningmeestervrehoek@outlook.com

Algemeen bestuursleden
Riek Bongers
l.bongers4@kpnplanet.nl
Annette Hamelink
annettehamelink25@gmail.com
Frank Dreijling
fank.dreijling@xs4all.nl
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Ja, ik wil graag lid worden van
de wijkvereniging ‘Vrehoek’
Naam:................................................

m/v

Adres:................................................			

Tel:.................................................
Postcode:.......................................

Geboortedatum hoofdpersoon:.........
Datum:...............................................			

Handtekening................................

E-mail:...............................................
ons gezin bestaat uit ............... personen
.een enkel persoon

contributie per jaar
€ 10,--

.meerdere personen per adres

€ 15,--

.65+ (1 persoon)

€ 3,--

.65+ (2 personen)

€ 5,--

Wilt u deze bon deponeren in de ideeënbus van Wijkvereniging Vrehoek in de hal
van het Wijkgebouw Vredenburcht, Slochterenweg 29a, 6835 CD Arnhem.
Zodra uw betaling binnen is op IBANnr. NL 03 INGB 0006 6524 20, onder vermelding van uw naam en adres, t.n.v. wijkvereniging de Vrehoek, wordt uw lidmaatschapskaart aan u opgestuurd.
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CASINO SUIKERLAND

CASINO

Suikerland

GRATIS ENTREE
GRATIS KOFFIE
GRATIS PARKEREN

Arnhem-Zuid

Suikerland 7 6833 BA Arnhem - Zuid 026 - 32 111 48
www.casinosuikerland.nl
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