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Kijk voor meer informatie op 

www.fysiotherapieformupgrade.nl 

Arnhem Noord
Onder de Linden 21a
6822 KG Arnhem
TEL: 026 37 93 253

Arnhem Zuid
Koppelstraat 16
6832 EP Arnhem
TEL: 026 38 23 334

Of bel ons:
026 38 23 334

HEB JE LICHAMELIJKE KLACHTEN?

Wacht dan niet langer met behandelen!

Kijk voor meer informatie op 

Onze
Fysiotherapeut 

helpt jou.
Maak direct een

afspraak

Volendammer
Vishandel de Vakman

Winkelcentrum Kronenburg en Versgaard Velp

Het adres voor vers gesneden hollandse nieuwe, warm gebakken vis,
verse vis, gemarineerde vis en

ambachtelijk bereide kant en klaar gerechten

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.

Ook voor schotels en speciale bestellingen kunt u bij ons terecht.

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 

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.

Ook voor schotels en speciale bestellingen kunt u bij ons terecht

www.vishandeldevakman.nl

Winkelcentrum kronenburg
Kronenburgpassage 13

6831 EM Arnhem
T: 026 323 44 69

Versgaard Velp
Hoofdstraat 230
6881 TR Velp
T: 026 361 9028

Winkelcentrum Kronenburg
Kronenburgpassage 68 • 6831 ER  Arnhem

T: 026 323 44 69

Versgaard Velp
Hoofdstraat 230 • 6881 TR Velp
T: 026 361 90 28
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Van de redactie In dit nummer: 

De redac�e gaat ervan uit dat personen op meegeleverde foto's geen bezwaar  
hebben tegen plaatsing hiervan in de wijkkrant. De redac�e houdt zich het recht 

voor, zonder opgaaf van redenen, ar�kelen te weigeren ofwel in te korten.  
De wijkkrant niet ontvangen? Bel 06-20587792, of mail:  

wijkkrantvrehoek@hotmail.com 

Deadlines Wijkkranten 

Nummer Kopij voor:  Verschijnt 

Wijkkrant 2021, 5 1 november 1 december 

Wijkkrant 2022, 1 1 januari 1 februari 

Wijkkrant 2022, 2 1 maart 1 april 

Wijkkrant 2022, 3 1 mei 1 juni 

De wijkkrant is het orgaan van 
s�ch�ng Bewoners Vredenburg,  
verschijnt 5x per jaar en wordt  
gra�s verspreid in de wijken  
Vredenburg en Holthuizen.   
Redac�e: M. v. Streun,  
M. + P. Rissewijck,  G. Scheuter 
R. v. Elk, M. Slagboom. 
Redac�eadres:  
wijkkrantvrehoek@hotmail.com 
Adverten�es:  M. v. Streun:   
026-323 48 83 
Illustra�es: M. Hiemstra 
Bezorging: M. Meijer 
Drukker: CP Grafimedia Groep, 
Didam, Oplage: 2700 

Colofon: 

Pag. 5 Wijkkunstenaars 

Pag. 7 Vervolg Wijkkunstenaars 

Pag. 9 Pleynkwar�er komt uit ‘t ei 

Pag. 11 Wijkboa Kevin; Oma en Brit-
ney Spears; De eetkamer 

Pag. 12 IDO in de Bieb; Spelletjes-
maand in het Speelpunt 

Pag. 13 Teksten verbeteren; Lawaai 
op de Groningensingel 

Pag. 15 Red jij straks ook een leven? 

Pag. 16 Aandacht voor Buurt-
adverteerders: de Vakman 

Pag. 17 Goed geregeld Arnhem; Kom 
in beweging bij RSVV 

Pag. 18 Ontwikkeling Kindcentrum 
Arnhem; Winterkleding 

Pag. 19 Musicallessen 3,5 tot 14 jaar; 
Golf met een schijf; Telefoon-
nummers 

Website www.vredenburg.info 

Hoe gaan mensen met (huis)dieren om? In het Immerloopark laten baasjes 
plichtsgetouw vier keer per dag hun hond, klein of groot, ras of bastaard, uit. 
Speelse jonge honden en trage lobbussen passen zich aan aan het looptempo 
van hun baasjes. Het is aandoenlijk te zien hoe baasjes liefdevol omgaan met 
hun dieren.  
 
Dit staat in schril contrast met honden en ka�en, die op straat leven in Zuid- 
en Oost-Europa. Deze dieren belanden ook in overvolle dierenasiels in de 
vurige hoop dat zij door nieuwe baasjes worden geadopteerd.  
Maar in ons land zijn mensen ook niet al�jd aardig voor dieren. Tijdens de 
donkere dagen van corona hadden veel mensen behoe�e aan liefde en na-
men een huisdier. Maar zodra de coronamist even optrok werden deze die-
ren in veel gevallen ergens gedumpt of teruggebracht waar ze vandaan kwa-
men. U kent wellicht de horrorbeelden uit onze slachthuizen, waar consump-
�edieren onnodig werden gemarteld.  
 
Ook pijnlijk zijn de doorgefokte huisdieren met risico op erfelijke afwijkingen. 
Mensen vinden deze dieren scha�g vanwege hun uiterlijk. Doorgefokte 

“rashonden” hebben korte snuiten en 
pla�e neuzen met als gevolg ademha-
lingsproblemen.  
 
Doorgefokte naaktka�en hebben geen 
vacht en snorharen; ze hebben het bui-
ten koud en hun rimpelige huid ver-
brandt in de zon.  
Gelukkig is nu verscherpte wetgeving op 
komst om dierenmishandeling en dier-
verwaarlozing verder aan te pakken. 
Maar we zijn er nog lang niet.  
Dierenleed is onmenselijk. We moeten 
niet wegkijken, maar opkomen voor 
dierenwelzijn in woord en daad.      

Xherdan, de naaktkat. Bron: AD 
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ONZE STANDPLAATSEN
Dinsdag: winkelcentrum Rijkerswoerd, 10:00 - 17:30 uur
Donderdag: Marktplein Geitenkamp, 10:00 - 17:30 uur
Zaterdag: winkelcentrum Rijkerswoerd, 09:00 - 17:30 uur

NIEUWE 
HARING

€ 14,-

LEKKER
BEKKEN

4 stuks 500 gram Kibbeling 
+

4 Hollandse Nieuwe 
+

sausje naar keuze

€ 15,-

OOK EEN UITGEBREID ASSORTIMENT VERSE VIS!
www.heerenvandezee.nl

5 stuks

€ 10,-
per stuk 
€ 2,40

U kunt ons bellen of mailen

Peuterspeelzaal ’t Pompeltje 

Groningensingel 1245

6835 HZ  Arnhem 

Tel: 06-825 80 736

Tel: 06-301 58 325

Mail: pompeltje@spa-arnhem.nl

Kennen jullie peuterspeelzaal 
‘t Pompeltje al?

Wij zijn een speel- en leerplek voor kinderen van 2 – 4 jaar. 

Wij bereiden de kinderen voor op de basisschool.

Kom gerust eens langs om de sfeer te proeven!

Blad1

Pagina 1

   TACOYO = 

         Conditie en Ontspanning op muziek

     PROBEER 2x GRATIS 

     TACOYO =  

* 5 kwartier allround conditietraining

* 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

Dinsdag Arnhem noord

gymzaal Viottastraat 18.45 uur

Donderdag Arnhem zuid

gymzaal Hooghalensingel 19.15 uur

      Informatie / aanmelden:

      info@tacoyoarnhem.nl   06-20093737

  www.tacoyoarnhem.nl

TACOYO =
Conditie en Ontspanning op muziek
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door Rieky van Elk 
Van elkaar weten wie we zijn, geeft verbinding en be-
trokkenheid. Wie wonen er eigenlijk allemaal in de wijk 
waar uzelf ook woont? Het is goed om te weten wie je 
buren zijn en of je bij hen terecht kunt. Elkaar kennen 
maar ook helpen kan uitkomst bieden. 

Interviews met en verhalen over wijkbewoners  

Deze keer over Wijkkunstenaars 
In de afgelopen 2 wijkkranten schreef ik over wijkmu-
zikanten, deze mogen nu gelukkig weer spelen! Mis-
schien vindt u het leuk om ze te volgen, via sociale media 
kwamen alweer diverse mogelijkheden voorbij.   
In deze krant en hopelijk ook in enkele volgende kranten, 
komen wijkkunstenaars aan bod. De kunstroute: Focus à 
Locus, die al jaren door onze wijken liep, is vorig jaar 
eerst verplaatst en daarna niet meer doorgegaan. Dus is 
het fijn om er langs deze weg aandacht aan te kunnen 
geven! 
 
Bent u ook wijkkunstenaar? En wilt u ook graag geïnter-
viewd worden voor de wijkkrant?  
Mail ons: wijkkrantvrehoek@hotmail.com  
graag ten aanzien van Rieky van Elk. 

Grote verschillen 
In de afgelopen weken heb ik met 2 kunstenaars uit de 
wijk gesproken. Het leuke voor mij was dat er grote ver-
schillen waren: vrouw versus man, al lang in Arnhem ver-
sus sinds kort in Arnhem, Vredenburg versus Holthuizen. 
En qua werk: werkt vanuit intuï�e, dat wat haar vrolijk 
maakt versus schildert het liefst s�llevens of landschap-
pen en dieren en verfijnt zijn techniek. Een overeen-
komst is wel dat beiden nog een baan hebben naast deze 
mooie “hobby”. 

DEBBY GOSSELING, Bee-Art Kunst & Fotografie  
Begin jaren 80 rich�e Debby’s moeder in Enschede een 
crea�ef bedrijf op met onder andere Staphorster s�p-
werk, fimoklei en het maken van mozaïek tableaus. Dit 
raakte haar en zij raakte ermee besmet: “ik merkte toen 
en merk nog steeds dat ik blij word van creëren”.  

Veel zaken die ze tegenkomt -en die anderen allang weg-
gegooid zouden hebben-, vinden bij haar de weg naar 
kunst: plaatjes, hout, beeldjes, fietske�ngen, vreemde 
postzegels, zolang de kleurcomposi�e klopt ontstaat er 
veel vanuit haar “spring-in-t-veld-brein”.  
 
Werk & Kunst 
Naast haar werk in de zorg en peuterspeelzalen, werkt 
ze ook crea�ef met anderen. Bijvoorbeeld door cursus-
sen bij het Nivon, of bij Krachtvaardig, waar volwassenen 
en jongeren ondersteund worden bij hun talentontwik-
keling. Ze hee� een grote passie voor experimentele 
vormen, structuren, kleuren en materialen. Naast het 
creëren van vrije kunst en opdrachten, is ze ook fotogra-
fe. Daar let ze vooral op “een soort van rust in het 
beeld”.  Debby maak ook trouwreportages.   

Kunstquote 
“Kleur je leven” stralen niet alleen de werken van Deb-
by, maar ook Debby zelf uit. Doe dat wat je hart je in-
gee� wat je raakt. BEE-ART: “wees kunst”, is de naam 
die haar websites dragen en waar u meer van haar kunt 
bekijken. Debby’s kunst is te vinden op : crea�-
ons.beeart.nl, voor haar foto’s moet u zijn op: 
www.beeart.nl   

Vervolg pag. 7 
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Malburgse Sluis 5c - 5d, 6833 KA  Arnhem • Tel. (026) 442 11 82 
info@vanden-akker.com • www.stoffeerder-arnhem.nl

 
 
 
 
 

 

 

Het adres 
waar kwaliteit 
en service  nog 

vanzelfsprekend is!!

◆ MEUBELSTOFFERING
◆ MEUBELSTOFFEN
◆ LEERREPARATIES
◆ WORKSHOPS
◆ VRIJBLIJVENDE OFFERTE/
 GEEN VOORRIJKOSTEN !

◆ OOK VOOR UW: CARAVANBOOT, 
 TUIN EN OF LOUNGE KUSSENS
◆ BEKLEDING VAN LEER VOOR 
 NIEUWE- OF GEBRUIKTE AUTO'S, 
 KLASSIEKERS, OLDTIMERS EN 
 MOTORZADELS.

Nationale Notaris Arnhem
Kronenburgsingel 23 • 6831 GD  Arnhem

www.nationalenotaris.nl 
arnhem@nationalenotaris.nl

tel. 026 - 388 3886

Dagopvang (0-4 jaar)
Peuterwerk (2-4 jaar)
Bso (4-13 jaar)

Nieuwsgierig? 
Leer ons kennen via www.skar.nl

Je
ziet ze
groeien.

JOHAN IJZER & METAAL RECYCLE
Wat halen wij op?
wasmachines;
vaatwassers;
keukenapparatuur;
inbouwapparatuur;
gasfornuizen;
ovens;
computers;
cv-ketels;
radiators;
accu’s;
fietsen;
brommers;
auto’s;
auto-onderdelen;
aanhangers;

Bel: 06 205 139 53
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Adverten�e Dragon Garden 1/4 

ERIK VAN DER HEIDEN, S�llevens & Landschappen 
Schilderen is al wel in de hel� van Erik zijn leven aanwe-
zig, maar zeker niet in zijn gehele leven. Op zich vond hij 
tekenen wel leuk en een tekening van hem kwam ook 
een keer in de NCRV-gids terecht als ‘lezerstekening’. 
Maar Erik kweekte eigenlijk tropische vogels en had voor 
andere zaken gewoon geen �jd.  

 

Eigenlijk begon het per toeval: er was een ezel en verf in 
huis en hij begon gewoon met natekenen en uitprobe-
ren. Dit alles eindigde in een exposi�e en zo ging het ver-
der. Zijn kracht lag bij de s�llevens en toen hij bepaalde 
kneepjes van het vak beter wilde leren kennen ging hij 
op les. Van het een ontstond het ander: grotere objecten 
maken, niet alleen s�llevens maar ook landschappen en 
dieren, minder werken en vooral meer schilderen! 
 
Kunstenaar & Inspira�ebron 
Als kunstenaar wil Erik niet de druk voe-
len van het moeten presteren. Door het 
ontwikkelen van technische kneepjes, 
ontstaat er meer diepte in het werk en 
komen details beter tot zijn recht.  
 
Hij werkt vooral met olieverf (soms is de basis acryl) en 
dit betekent 1 laag per dag en dan weer laten drogen, 
maar als je echt in het thema van je schilderij zit vliegt 
een dag zo voorbij! 
Grote inspira�e bronnen voor Erik zijn de Belg Nico Vrie-
link (van Nederlandse a�omst en wonend op Bali) en de 
noordelijke realist Henk Helmantel. 

  

Kunstquote 
Kunst maken = LEREN KIJKEN. Dit is wel makkelijker 
gezegd dan gedaan, maar toch komt het hier wel op 
aan. Wie weet komen we over een paar jaar wel een 
kunstgalerie Van Der Heiden tegen in Arnhem, die 
droom hoopt Erik ooit te kunnen realiseren, tot die 
�jd moeten we het doen met exposi�es:  
erikvanderheiden.nl/nieuws-exposi�es  
En verder natuurlijk meer info op zijn website:  
erikvanderheiden.nl  

Adverten�e Magnifique 1/8 Magnifique
SCHOONHEIDSSALON

Croydonplein 416  Arnhem
T 026 - 323 03 09   I www.salon-magnifique.com

• Algehele gezichtsverzorging
• Stress behandeling met essentiële oliën

• Wimper permanent
• Pedicure

• CND Shellac Manicure (3 weken lang mooie nagels)

Chinees-Indisch-Mongools 
Specialiteiten Restaurant 

 
Dragon Garden 

 
Het restaurant voor partijen, familie- en zakenfeesten 

 
Specialiteiten- 
restaurant met 
gerechten uit: 
 

• Sjanghai, Kanton, Peking Szechuan  
en Mongolië 

• Zakenlunch, dineren 
• Verzorging van cateringservice aan bedrijven  

en particulieren 
• Privé lopend buffet (min. 15 personen) 
• Ruime gratis parkeergelegenheid 
• Geheel vrijblijvend hebben wij voor grotere  

gezelschappen speciale aanbiedingen 
 
Groningensingel 949  Openingstijden:  
WC Vredenburg  maandag t/m vrijdag 
6835 GL Arnhem  15.00 - 21.30 uur 
tel.: 026 - 321 12 97  zaterdag en zondag 
fax: 026 - 321 88 12  12.00 - 21.30 uur  

www.dragongarden.nl
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Glazenwasserij

BAART

Arnhem
026-3883880 

VOOR HET REINIGEN
VAN AL UW RAMEN

EN DAKGOTEN!

GESPECIALISEERD

IN PARTICULIERE WONINGEN 

www.glazenwasserijbaart.nl

ComputerdokterComputerdokterComputerdokterComputerdokter
Vredenburg, Kronenburg, Appelgaard en Holthuizen

De Computerdokter helpt bij het omgaan met uw Computer e.d. 
Ouderen vinden de Computer maar niks! Reden: de onbekendheid 
om er mee om te gaan! Leer thuis alleen de handelingen die u wilt 
kunnen doen. U maakt een afspraak van maximaal 2 uren. Bij het 
eerste contact maken wij een plan van aanpak.

Internet, mail, tekstverwerken, foto, film enz.
Het gemakkelijk maken van diverse handelingen.

Kosten: € 10,00 per uur.
Bel voor een afspraak tussen 18:00 en 19:00 uur op werkdagen

   Telefoon: 026 3271001   E-mail: frank.dreijling@xs4all.nl 

BRANDTBRANDT
Daktechniek &  Onderhoud

Mob. (06) 51 16 48 51 
Tel. 0317 - 844 453 • www.bdto.nl 

    

   

   

     

     

Jan Jordensstraat  44 • 6708 TK  Wageningen   
Merwedestraat 35 • 6826 AB  Arnhem

• Gratis dakinspectie • Dakrenovatie • Dak reparatie • Lood en zink werk
• Schoorsteenvegen € 25,00 per kanaal • Dakgoot reinigen € 2,00 per meter 
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Floor de Vroome, bestuurder van Pleyade gaf allereerst 
informa�e over de veranderingen in de zorg, met name 
in de ouderenzorg. ,,Der�g jaar geleden was ik geïrri-
teerd over de wijze van zorg, de meeste hekel had ik aan 
bestuurders,’’ bekende hij. Zijn drive is de kwaliteit van 
leven verbeteren en mensen zoveel mogelijk hun eigen 
leefs�jl laten voortze�en. 
 
Het Pleynkwar�er moet komen op het braakliggende 
terrein tussen de Slochterenweg, de Groningensingel, 
de Burgemeester Matsersingel en de Passerelle naar 
Kronenburg.  

Het revalida�ecentrum van Pleyade, dat in een noodlo-
ca�e is gehuisvest, wordt gesloopt. De nu nog aanwezi-
ge natuur blij� volgens  De Vroome zoveel mogelijk in 
stand. Het water langs de Burg. Matsersingel gaat deel 
uitmaken van het Pleynkwar�er, terwijl ook de weg zelf 
een langere uitvoegstrook krijgt naar de Groningensin-
gel. In het plan voor totaal 202 woningen, waaronder 
een blok van 10 bouwlagen tegenover de Rijnpoort, ko-
men grondgebonden koopwoningen, appartementen in 
de sociale huursector, 70 kamers voor onder meer reva-
lida�e, mantelzorgondersteuning, of eerstelijns verzor-
ging waar mensen tot 6 weken kunnen verblijven,  20 
grotere appartementen van 100 m2 en 50 woningen 
voor intensieve zorg. Aan vakan�es voor mensen met 
zorg is ook gedacht. De Vroome deelde mee dat er niet 
geheid hoe� te worden voor de woningbouw. 
 
Op de vraag van een aanwezige antwoordde De Vroome 
dat het de bedoeling is om in 2022 te starten met de 
bouw, na 14 maanden kunnen de eerste woningen wor-
den betrokken. In 2025 is het plan naar verwach�ng af-
gerond.  
De plannen moeten nog wel met de gemeente worden 

Pleynkwartier komt uit het ei 

besproken. Hij stelde de vraagstelster gerust dat de 
huurprijs onder de huursubsidiegrens blij�. Ze wilde het 
liefst zich nu al inschrijven.  
 
De Vroome deelde nog mee dat lee�ijd geen criterium 
is voor inschrijving. 
Het is de bedoeling dat de apotheek, de tandartsen en 
de fysiotherapeuten die nu nog opereren vanuit het 
gebouw aan de linkerkant van de Petersborg zich op het 
Pleynkwar�er gaan ves�gen. Onderdeel wordt ook een 
huisartsenpost en met ziekenhuis Rijnstate wordt over-
legd over het faciliteren van poliklinische ac�viteiten. 

Vanuit het bestuur van de S�ch�ng Bewoners 
Vredenburg is hier aandacht voor gevraagd nu de 
polikliniek in Arnhem-Zuid naar Elst ‘verhuist’. 
Zorgen werden er door de aanwezigen geuit over 
de verkeersitua�e op de Slochterenweg, met na-
me door het plan voor een parkeergarage voor 
375 auto’s, waarvan de inrit op de plaats van het 
huidige revalida�ecentrum moet komen. ,,Er is 
nu al geen doorkomen aan bij het in- en uitgaan 
van de scholen. Het is bedoeling dat de ingang 
van de nieuw te bouwen scholen ook via de 
Slochterenweg gaat plaatsvinden,’’ merkte een 
wijkbewoner op. De Vroome stelde dat er een 
open dialoog plaatsvindt met de verkeersdeskun-
digen van de gemeente. De verkeerstoename bij 
het plan voor de nieuwbouw van scholen was 

hem niet bekend.  
Aan de orde kwam ook nog de verplaatsing van de Pas-
serelle, de toegang vanuit de wijk naar Kronenburg. Op 
het Pleynkwar�er komen geen winkels, wel komt er een 
restaurant, sportvoorzieningen en een zwembad.  
De voortgang van de plannen is te volgen via bijeen-
komsten en www.pleynkwar�er.nl  

Door Maja Slagboom 
Na een tijd van broeden is het ei opengebroken. Woensdag 4 augustus werd ‘het broedsel’ gepresenteerd aan de 
bewoners van onze wijk Vredenburg. Via een rode loper werden wijkbewoners welkom geheten in een grote tent op 
het voormalige terrein van de Martinushof met koffie en gebak. 
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√ MONTAGE BINNEN 1 DAG
√ GOEDKOOPSTE VAN NEDERLAND
√ VRIJBLIJVENDE PRIJSOPGAVE
√ GEEN VOORRIJKOSTEN
√ 10 JAAR GARANTIE OP DAKWERKZAAMHEDEN
√ 30 JAAR FABRIEKSGARANTIE OP GELEVERDE PRODUCTEN
√ BETALING IN TERMIJNEN MOGELIJK
√ GRATIS DAKINSPECTIE MET EIGEN HOOGWERKERS
√ OOK KERAMISCHE DAKPANNEN

BEL OF E-MAIL VOOR EEN AFSPRAAK

026 - 323 61 46
06 - 83 56 26 38 | 06 - 22 00 32 27
info@doumadak.com
www.doumadak.com

DE BETONDAKPAN GIGANT

scan mij
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Even voorstellen:  
de wijkboa Kevin 
Mijn naam is Kevin Besselink en ik ben sinds 1 januari 
de wijkboa (buitengewoon opsporingsambtenaar) van 
Rijkerswoerd, Kronenburg en Vredenburg. Als wijkboa 
wil ik  graag op de hoogte zijn van de problemen of 
knelpunten in de wijk, om vervolgens te helpen kijken 
naar een passende oplossing.   
Is er in de buurt een probleem dat veel voorkomt of 
steeds terugkeert? Ik hoor het graag. 
  

Als wijkboa wil ik graag bereik-
baar zijn. Wanneer ik sta inge-
deeld in de wijk ben ik vaak op 
de fiets. U kunt mij dan din-
gen doorgeven, of we maken 
gezellig even een praatje. Ik 
hoop een bekend gezicht in de 
wijk te worden. Ik werk veel 
samen met de poli�e en de 
wijkteams. Zo hebben wij 1 keer 
in de maand een wijkveiligheids-

overleg, hierin bespreken wij de overlast in de wijk. 
U kunt een melding openbare ruimte maken via Fixi. 
Ook kunt u een melding doen met de Fixi app, die u 
kunt downloaden in de Appstore of Google Playstore. 
Liever persoonlijk contact? Bel dan 0800-1809. 
Op Instagram ben ik te bereiken onder @Wijkboa_rkv 
  
Met vriendelijke groet, 
K. Besselink 
Wijkboa Rijkerswoerd, Kronenburg en Vredenburg 

Oma en Britney Spears 
 

Wat gebeurt er als iemand ziek is en 
niet meer voor zichzelf kan zorgen? Het 
overkomt jaarlijks heel veel mensen. 
Iedereen kent wel een mantelzorger 
maar vaak wordt het juridische aspect 
over het hoofd gezien. Kun jij iets doen 
voor die ander op het moment dat jij 
vindt dat die persoon niet meer in staat 
is om juridische beslissingen te nemen? Absoluut. Laten we 
hier als voorbeeld een dementerende oma nemen. Zeer 
fortuinlijk en met her en der een vakan�ehuis.  
Plots staat er een jongeman voor jouw deur met oma aan 
zijn arm. Oma stelt haar nieuwe vriendje aan je voor. Een 
jongere man die maar al te goed op de hoogte is van het 
fortuin van oma. We scheren iedereen voor het gemak over 
een kam en gaan ervan uit dat de jongeman het hee� voor-
zien op het geld van oma. Kun je oma tegen zichzelf be-
schermen?  
Jazeker, daar zijn drie verschillende juridische instrumenten 
voor in het leven geroepen namelijk curatele, bewind en 
mentorschap. Instrumenten die je zonder advocaat zelf 
kunt aanvragen bij de rechter. Dus geen uurtje factuurtje 
geitenwollensokkentaal. Nee, gewoon zelf via internet even 
zoeken, invullen en opsturen. Je betaalt alleen een paar 
�entjes aan griffierecht. Zodat de mensen bij de rechtbank 
ook niet voor niets hun bed uit hoeven komen. 
Curatele is de zwaarste van de drie. Iemand die onder cura-
tele staat, is voor de wet handelingsonbekwaam en mag 
niets doen zonder dat zijn we�elijk vertegenwoordiger – de 
curator - daar toestemming voor hee� gegeven (denk aan 
Britney Spears). De rechter kijkt vooral naar de geestelijke 
toestand van oma zelf. Op het moment dat curatele wordt 
toegewezen, wordt dit openbaar gemaakt en in het curate-
le- en bewind register vermeld. Oma kan dan dus nooit haar 
huizen verkopen zonder dat de curator toestemming gee�. 
Een notaris is namelijk verplicht om het register te raadple-
gen vóór het passeren van de leveringsakte.  
Bewind is minder zwaar dan curatele. Oma blij� dan hande-
lingsbekwaam maar mag niet zelf meer beslissen over haar 
geld en goederen. Die taak neemt de bewindvoerder over. 
Ze kan dus nog steeds niet haar huizen verkopen omdat de 
notaris ziet dat ze onder (financieel) bewind staat. Klinkt al 
vriendelijker dan curatele toch?   
De laatste mogelijkheid die je hebt is het aanvragen van 
mentorschap. Iemand anders neemt dan als het ware enkel 
de ‘zorg’ over van oma maar verder niets. Voor oma zou ik 
deze vorm dan ook niet kiezen omdat mentorschap niet 
openbaar gemaakt wordt en ze dus nog steeds, op aandrin-
gen van haar lie�e, haar vakan�ehuizen kan verpatsen of 
een testament kan opmaken of wijzigen.  
Houdt er rekening mee dat rechter het liefst iemand uit de 
directe familie het beheer of de zeggenschap over een an-
der wil geven. Dat zet de gigolo gelijk al op gepaste afstand. 
Mocht er dus binnenkort een dierbare voor je neus staan 
met een jonge god, bedenk dan dat je iemand kunt be-
schermen (en daarmee wellicht jouw erfenis)! 

De Eetkamer gaat weer van start! 
Schuif jij aan voor een maaltijd? 
 

Enige �jd hee� De Eetkamer s�lgelegen in verband 
met corona. Maar per 13 september gaat De Eetka-
mer weer van start! 
Bij de Eetkamer ben je van harte welkom om samen 
met wijkgenoten te komen genieten van een heerlijke 
maal�jd in een gezellige, ontspannen sfeer. De gezon-
de en verse maal�jd bestaat al�jd uit een voor- hoofd- 
en nagerecht. Je betaalt € 6,50 per maal�jd (met Gel-
rePas € 4,-). 
 
Loca�e en �jden 
De Petersborg, Sloch-
terenweg 40 :  
Iedere dinsdag van 
12.30 – 14.00 uur. 
 
Aanmelden 
Reserveren gaat centraal via De Gaanderij: 026-
3810265 of Gaanderij@swoa.nl. Graag uiterlijk een 
week van tevoren. Speciale (dieet)wensen? Geef deze 
door bij je aanmelding! 



12

Bij de STER wordt reclame gemaakt voor het digitale infor-
ma�epunt in bibliotheken.  
Op maandag en donderdag is er van 13.00 tot 17.00 uur 
een inloopspreekuur in de bibliotheek in winkelcentrum 
Kronenburg. Mensen kunnen binnenlopen met vragen 
over DigiD, belas�ngen en toeslagen, zorg, werk of uitke-
ring, rijbewijs, AOW aanvragen, verkeersboetes betalen 
en inburgering. ,,We houden daarbij rekening met de pri-
vacy en helpen bij het vinden van antwoorden op vragen 
die betrekking hebben op de rijksoverheid,’’ aldus Anne�e 
Hylkema. Haar func�e is ‘aanvoerder’ bij Rozet Bieb. Om 
het inloopspreekuur te kunnen houden hebben medewer-
kers van de bieb een cursus gevolgd. Anne�e is al 40 jaar 
werkzaam bij de bibliotheek en voert naast de vaste me-
dewerkers een team van 200 vrijwilligers aan. ,,De biblio-
theek is meer dan alleen boeken, we gaan met onze �jd 
mee en veranderen steeds. We zijn niet alleen informa�e-
punt voor de overheid, maar helpen mensen ook op weg 
met andere vragen bijvoorbeeld over het lezen van een 
boek op de e-reader of het gebruik van een mobiele tele-
foon. Elke eerste vrijdag van de maand houden we hier-
voor een informa�e spreekuur,’’ vertelt Anne�e. 
 
Speel-o-theek 
Kinderen tot 18 jaar kunnen gra�s lezen bij Rozet.  
Anne�e: ,,Sinds vorig jaar hebben we ook een mogelijk-
heid om speelgoed te lenen. De kosten hiervan bedragen 
€ 6,40 per jaar. We hebben dit overgenomen van de Speel
-o-theek, die voordien enkele uren per week vanuit Da 
Vinci de uitleen van speelgoed verzorgde.  
De kinderen mogen het speelgoed 3 maanden lenen, vaak 
zijn ze er dan ook op uitgekeken. De mogelijkheden van 
uitleen zijn nu veel groter en zijn gekoppeld aan de ope-
ningsuren van de bibliotheek.  

Ido in Rozet Bieb Kronenburg 
Door Maja Slagboom 
Ido betekent wereldtaal, een taal die in Europa door nog maar door weinig men-
sen wordt gesproken. Hoewel in de bibliotheek veel over talen is te vinden, gaat 
het hierbij niet over taal die gesproken wordt maar om ‘digi-taal’,  
het Informatiepunt Digitale Overheid.  

Klein speelgoed is te vinden in de bieb en voor groot 
speelgoed, zoals fietsjes, trampolines en zandbakken 
hebben we beneden in Kronenburg onze opslagruimte.’’  
,,Dit is alleen nog in Kronenburg, later hopen we dit ook 
in Presikhaaf te gaan doen,’’ voegt ze er nog aan toe. 
Elke dinsdagochtend is er in de bieb een taalcafé, waar-
bij onder het genot van een kopje koffie of thee onder 
leiding van een vrijwilliger geoefend kan worden in het 
spreken en lezen van de Nederlandse taal. Iedereen is 
welkom en de toegang is gra�s. 
Anne�e vertelt dat er een samenwerkingsverband is 
met de scholen over achterstanden in het lezen. 
,,Vrijwilligers bieden aan huis hulp bij het twee keer per 
week voorlezen aan kinderen gedurende een half jaar. 
Het is daarbij wel de bedoeling dat ouders aanwezig 
zijn.’’  
Elke maand is er een woordwinkel voor kinderen in de 
bieb, waarbij met theater en knutselen een woord 
wordt uitgewerkt. 
Behalve de drie grote bibliotheken in de stad ontstaan 
er ook ‘Rozetjes’ in wijken bij de mensen dichtbij huis. 
,,We reageren op wensen vanuit de wijken, zoals bij-
voorbeeld de behoe�e aan een naaicursus. Kortom: we 
staan als Rozet midden in de samenleving. 

Spelletjesmaand in het Speelpunt 
De maand oktober staat in het teken van spelletjes bij speelotheek Het Speelpunt. En dan is het natuurlijk ook leuk om 
spelletjes uit te proberen. Die gelegenheid is er volop �jdens de herfstvakan�e! Kinderen kunnen zich t.z.t. aanmelden 
om gezellig een spelletje komen spelen met een vrijwilliger of op eigen gelegenheid.  
Hiervoor wordt ruimte vrijgemaakt in de ruimte bij de speelotheek. Op dit moment zoeken we nog meer spel-
vrijwilligers, zodat we veel kinderen de mogelijkheid kunnen bieden om mee te doen. 
 
Heb jij een paar uurtjes over in de herfstvakan�e en lijkt het je leuk om met kinderen een spelletje te spelen? Meld je 
bij ons aan als spel-vrijwilliger! Uiteraard kun je ook zelf in de herfstvakan�e langs komen om vier-op-een-rij of een 
ander spel te spelen én om een extra spel te lenen om thuis te spelen.  
Je vindt het Speelpunt in de Rozet Bibliotheek in Kronenburg. 
Kronenburggalerij 7, 6831 ET Arnhem 
06-28702971 – info@speelpunt.nl 
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We willen graag dat alle Arnhemmers begrijpen wat we schrijven. Daarom horen we 
graag wat u van onze teksten vindt. Doet u mee? 

Helpt u mee onze teksten te verbeteren? 

Wij zoeken Arnhemmers die onze teksten willen lezen 
en beoordelen. Wat is goed en wat kan volgens u be-
ter?  
Hoe kunt u meedoen? 
Vindt u het leuk om regelma�g een tekst van de ge-
meente na te lezen en �ps te geven hoe het beter kan? 
Bijvoorbeeld een brief of een flyer? Geef u dan op voor 
het lezerspanel voor de gemeente Arnhem via lezerspa-
nel@arnhem.nl. Kennis van taal is niet nodig. Iedereen 
kan meedoen want we kunnen juist van u leren.  
Wat vragen wij van u?   
-U doet mee voor één jaar.  
-1 keer per 2 maanden sturen wij u een tekst van maxi-
maal 1 bladzijde. Dat kan bijvoorbeeld een brief zijn, 
een mailbericht, een tekst voor onze website of voor 
social media.  
-U leest de tekst en bekijkt of u die begrijpt. Maar ook 
of het boeiend is wat er staat en of het aansluit bij uw 
situa�e en/of die van andere Arnhemmers.  
-U gee� ons �ps hoe het beter kan.  

Wij vroegen enkele mensen op straat om een reactie op 
een tekst. Dit was één van de reacties.  
Wij kunnen uw hulp dus goed gebruiken. 

Wij verwerken de �ps en sturen u de nieuwe tekst toe. 
Zo kunt u zien wat het resultaat is. 
Meer informa�e 
Kijk voor meer informa�e op  
www.arnhem.nl/lezerspanel.  

Er wordt al jaren geklaagd over het bonkende geluid 
van het verkeer dat de bewoners ervaren die aan de 
Groningensingel wonen. Vooral ’s nachts is dat natuur-
lijk heel storend voor mensen die vroeg op moeten en 
dus meestal ook vrij vroeg naar bed gaan. Maar ook 
voor iedereen die last heeft van het verkeerslawaai. 
 
Wij hebben als bestuur van de S�ch�ng Bewoners Vre-
denburg ook al heel lang hierover aan de bel getrokken 
bij het Team Leefomgeving. 
Het is zelfs zo dat er in 1997 al bedacht is dat er s�l asfalt 
op de Groningensingel moest komen. De reden: de ge-
luidsbelas�ng op de gevel van de verslavingskliniek De 
Gri� (die toen net gebouwd was) was te hoog! Er was 
toen een voorschri� opgenomen in de plannen, waarin 
gesteld werd dat er om die reden s�l asfalt moest ko-
men. De bewoners van de Groningensingel vonden dat 
tenminste een klein voordeel van die kliniek, want als de 
geluidsbelas�ng op de gevel van de kliniek te hoog was, 
dan was die natuurlijk ook te hoog op de gevels van de 
huizen! Dus eindelijk gerech�gheid, dachten we. Na vele 
verzoeken, brieven, en overleggen gebeurde er niets. Er 
werd gewoon 24 jaar niets mee gedaan.  
 
Toen er plannen waren in 2017 om aanpassingen te doen 
aan de Groningensingel o.a. om de veiligheid rond de 
scholen voor speciaal onderwijs (hoek Hooghalensingel) 
te verbeteren, grepen we dit meteen aan om opnieuw te 
wijzen op de noodzaak voor dit s�l asfalt. Vervolgens 

Lawaai op de Groningensingel 
werd er iedere keer gewezen naar een 
masterplan wat nog uitgewerkt moest 
worden, er moest gewacht worden op 
een totaal plan, vervolgens moest gewacht worden op 
toestemming, kortom, vele jaren verder, nieuwe leden 
van het Team Leefomgeving verder en weer werd er 
gewoon niets gedaan. 
 
En toen kwam er in augustus 2021 ineens een Ac�eplan 
Omgevingslawaai. Hoera! Vele wegen in Arnhem krij-
gen s�l asfalt! 
Maar helaas, de Groningensingel staat niet in het rijtje 
van de 15 straten in Arnhem die s�l asfalt krijgen. De 
teleurstelling bij ons is groot, met name natuurlijk voor 
de bewoners aan de Groningensingel. Eigenlijk zijn we 
er gewoon heel kwaad over. 
Toch proberen we nog een keer om de gemeente op 
andere gedachten te brengen. We hebben als bestuur 
van de S�ch�ng Bewoners Vredenburg met hulp van 
een jurist-bewoner bezwaar ingediend (in juridische 
termen heet dat een Zienswijze) bij de gemeente, 
waarin we onze argumenten en onze al jaren durende 
strijd opnieuw  naar voren hebben gebracht.  
We hopen dat we deze Strijd om het Asfalt nu toch ein-
delijk eens gaan winnen. 
 
We houden u op de hoogte. 
Regina Ram,  
namens de S�ch�ng Bewoners Vredenburg 
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TE HUUR VANAF 1 DECEMBER. 
SCHRIJF JE NU IN VIA MAGISRENT.NL

FiftyOne, een nieuwe leefomgeving in Arnhem. Het compleet  

verbouwde pand aan de Groningensingel zal worden voorzien 

van 201 hoogwaardige woningen. Omgeven met een prachtige 

tuin kun je wonen in een studio of appartement. In de woning 

tref je onder andere een fijne keuken met trendy afwerking,  

frisse design badkamer, airconditioning en een hoogwaardige 

pvc-vloer.

In FiftyOne zijn vele faciliteiten zoals een sportschool, bioscoop, 

koffiecorner, werkplekken en een grote ontmoetingsruimte  

inbegrepen. ‘s Ochtends vanuit je bed naar de sportschool en  

met een verse kop koffie terug naar boven. 

201 STUDIO’S &
APPARTEMENTEN

119.112 A4 Advertentie.indd   1119.112 A4 Advertentie.indd   1 25-08-2021   10:5725-08-2021   10:57
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Als iemand niet meer aanspreekbaar is, bel je 112! 
Je hoopt het nooit mee te maken. Iemand is niet meer 
aanspreekbaar. Je belt dan al�jd direct 112. Blijkt ie-
mand ook niet meer normaal te ademen? Dan moet er 
direct gestart worden met reanimeren en moet er zo 
snel mogelijk een AED aangesloten worden. De meldka-
mer zal je uitleggen hoe je dit moet doen. Ondertussen 
worden twee ambulances, de poli�e, brandweer én vrij-
willigers naar jou gestuurd. Binnen 3 á 4 minuten is er 
bijna al�jd wel hulp.  
 
In Vredenburg hebben we bijna 100 vrijwilligers die op-
geroepen kunnen worden te reanimeren.  
Door middel van een app of sms worden beschikbare 
‘burgerhulpverleners’ naar het slachtoffer gestuurd. Een 
deel komt direct, het andere deel haalt eerst de 
dichstbijzijnde AED op. Want hoe eerder de reanima�e 
gestart wordt en een AED aangesloten is, des te groter 
de kans is dat het slachtoffer het overlee�. Woon je zelf 
dicht bij een AED? Dan red jij misschien wel straks ie-
mands leven. 
 
Drie reanima�e oproepen op één dag.  
Alleen al in 2021 ontvingen burgerhulpverleners in Vre-
denburg 15 oproepen uit de omgeving. Toen ik in maart 
op één dag bij drie reanima�es betrokken raakte en 
daarbij a�ankelijk was van de AED van de poli�e, be-
sloot ik zelf een AED aan te schaffen. Met ondersteuning 
van S�ch�ng Bewoners Vredenburg kon ik vervolgens 
een AED-kast aanschaffen zodat de AED al�jd voor de 
buurt en andere burgerhulpverleners beschikbaar is, ook 
bij mijn afwezigheid.  
 
Hierdoor is er in Vredenburg nu een extra AED 24/7 
inzetbaar voor de buurt. 
Op de pla�egrond zie je waar inzetbare AED’s in de 
buurt hangen. De meeste AED’s zijn overigens wel afge-
schermd met een pincode, die vaak bij aanliggende 
buurtbewoners bekend is. Het is de moeite waard om ze 
eens op te zoeken, als je in de buurt bent. Je zult hem 
ooit maar nodig hebben en niet weten dat ie al�jd al om 
de hoek hing… 
 
AED’s die momenteel 24/7 beschikbaar zijn: 
Adorppad – Vredenburg 
Drenthesingel - Vredenburg 
Sleggeplantsoen - Vredenburg 
Bolswardlaan – Holthuizen 
Harlingenpad – Holthuizen 

Red jij straks ook een leven met deze AED? 
Door Joey Stekkinger 
Na de reanimatie van de Deense voetballer Christian Eriksen tijdens het EK besefte veel mensen hoe kwetsbaar we 
zijn. Afgelopen 12 maanden vonden er alleen in Arnhem al 106 reanimaties plaats. Ook in Vredenburg vinden regel-
matig reanimaties plaats. En met een AED maak je het verschil tussen leven en dood. Weet jij waar ze hangen? En 
weet jij wanneer je hem nodig hebt? 

 
 
Wil je leren hoe je moet reanimeren en een AED aan 
moet sluiten? S�ch�ng Bewoners Vredenburg organi-
seert binnenkort een reanima�ecursus! 
Want als meer mensen weten adequaat te handelen, 
maken we de buurt op die manier een stuk veiliger. In-
forma�e hierover volgt in de wijkkrant en op de website 
www.vredenburg.info .  
 
Heb je vragen over burgerhulpverlening of hoe een AED 
werkt? Mail dan naar jmstekkinger@gmail.com .  
 
Of bezoek de AED op Sleggeplantsoen 11. Ik laat je met 
alle plezier zien hoe je hem opent en hoe de AED werkt.  
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Aandacht voor onze BUURT-adverteerders 

door Rieky van Elk  

Eigenlijk is het heel simpel: geen adverteerders uit onze 
eigen buurt, of omliggende buurwijken: geen wijkkrant! 
Mede door de opbrengst van advertenties kan onze wijk-
krant blijven bestaan. Als redacteurs zijn wij onze adver-
teerders dankbaar dus daarom besteden wij 
aandacht aan hen.  
 
In deze wijkkrant adverteerder:  
De vakman,  
Volendammer Vishandel 
Misschien vraagt u het zich wel eens af: zal 
de vis hier echt allemaal uit Volendam ko-
men? Maar als dan de naam Veerman erbij 
komt dan weet u het waarschijnlijk zeker: 
Veerman komt natuurlijk uit Volendam! 
 
250 kilometer per dag 
Net niet helemaal bij de start van Kronen-
burg, maar al wel snel daarna: in 1982, opende de Vak-
man zijn Volendammer Vishandel in het winkelcentrum. 
Toen nog beneden en 6 jaar later gingen ze “naar bo-
ven”. Tot 1999 reden de ouders van de huidige eigenaar 
Kees Veerman elke dag op en neer vanuit Volendam 
naar Arnhem: 250 kilometer per dag.  
Ik hoor u al denken: dan moet je toch echt wel hart heb-
ben voor je bedrijf! 
 
Veranderingen horen bij de �jd 
Natuurlijk zijn er de laatste jaren ook veel veranderingen 
gekomen, s�lstand is nooit goed voor een bedrijf: Zoon 
Kees nam de zaak over en rijdt veel minder kilometers, 
Westervoort is gelukkig een heel stuk dichterbij.  
 
Een viswinkel in Velp werd overgenomen: niet meer 1 
maar 2 plekken in de Arnhemse omgeving die elke dag 
nog steeds voorzien worden van verse vis uit Volendam.  
Zeven jaar geleden alweer ontstond het “VERSPLEIN” op 
Kronenburg: hier horen we echt thuis met onze verse 
producten. 
Niet alleen de bedrijven en de winkels veranderen, maar 
de mensen en dus de producten ook: naast de verse vis-
sen kom je ook heerlijke kant en klare producten tegen 
zoals bijvoorbeeld een “vistrio” voor bij de borrel,   

bestaand uit paling, zalm & garnalen.  
Maar ook de zelfgemaakte paella, salades, visschotels 
en niet te vergeten de pakketjes voor op de BBQ. 

Wat lekker is blij�! 
Veranderen hoort bij de �jd en is soms noodzakelijk. 
Maar de harinkjes, de gebakken kibbeling en de lekker-
bekjes die zullen blijven. Een heerlijk visje even tussen-
door als u toch uw boodschappen doet in Kronenburg.  
 
Alleen het opeten van deze lekkernijen zal straks ook op 
een andere manier mogelijk zijn. Namelijk in de sfeer 
van houtlook 
aan een echt 
tafeltje in de 
enige echte Vo-
lendammer Vis-
handel van Veer-
man in het Arn-
hemse winkel-
centrum Kronen-
burg.  
 
Wie weet komen 
we elkaar daar 
tegen op deze 
mooie nieuwe 
ontmoe�ngs-
plek! 
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In opdracht van gemeente Arnhem lanceren Stichting 
Rijnstad, SWOA en Stichting Humanitas: Goed Geregeld 
Arnhem. Een online loket voor inwoners en professio-
nals voor vragen over geld en sociaal juridische zaken.  
 
De website ggarnhem.nl biedt inwoners gra�s en vrijblij-
vend advies en gee� antwoord op veelgestelde vragen. 
Goed Geregeld Arnhem werkt vanuit het éénloket-
principe: dat betekent één keer je vraag stellen aan een 
professional met brede algemene kennis en een helder 
antwoord in gewone taal of directe doorverwijzing met 
warme overdracht. 
 
Met Goed Geregeld Arnhem doelen de organisa�es op 
het laagdrempeliger maken van hulpvragen en vinden. 
“Niet eerst hoeven zoeken bij welke deur je moet aan-
kloppen of je weg moeten vinden in ingewikkelde vraag-
stukken, maar één voordeur met vriendelijk onthaal.” 
Aldus Elske van der Borgh, Financieel Consulent bij Rijn-
stad. Of een inwoner slechts een simpele vraag hee� of 
kampt met een complex probleem, bij Goed Geregeld 
Arnhem ben je aan het juiste adres.  
 
“Ik word ontslagen terwijl ik ziek ben, mag dat zo-
maar?”  
Goed Geregeld Arnhem gee� antwoord op uiteenlopen-
de vragen op verschillende leefgebieden zoals werken of 
zorg. Als het antwoord op de website niet te vinden is 
kan je vraag gesteld worden via telefoon of contac�or-
mulier.  

Nieuwe Arnhemse route voor  
geld- en sociaal juridische vragen  

Aanvullend komt er een bemande chat. Achter de scher-
men zi�en Financieel Consulenten en Sociaal Raadslie-
den die adviseren, ondersteunen en zo nodig doorverwij-
zen.  
Door een bondige uitvraag op verschillende levensgebie-
den kan problema�ek vroeg�jdig gesignaleerd worden. 
 
Goed Geregeld groeit  
Aleksandrova vertelt: “Het doel is Goed Geregeld Arn-
hem te laten uitgroeien tot pla�orm waar inwoners en 
professionals alle relevante informa�e, links en doorver-
wijzingen kunnen vinden over onderwerpen rondom 
geld- en regelzaken.” Om de doorontwikkeling te realise-
ren werkt het ini�a�ef nauw samen met Arnhemse zorg- 
en welzijnsorganisa�es, professionals, inwoners en de 
gemeente.  
 
Specialisme  
De Financieel Consulenten zijn onder andere gespeciali-
seerd in het uitvoeren van voorzieningenchecks, budget-
checks en het aanvragen van rentestop, toeslagen, voor-
zieningen, betalingsregelingen. Sociaal Raadslieden rich-
ten zich onder andere op (rechts-) gebieden, sociale ze-
kerheid, belas�ngen, arbeid, huisves�ng en onderwijs. In 
de aanpak is Goed Geregeld erop gericht om zelfregie te 
bevorderen en behouden, de drempel om hulp te vragen 
zo laag mogelijk te maken en antwoorden te bieden in 
begrijpelijke taal. Ook is Goed Geregeld een plek voor 
professionals die advies nodig hebben of vragen hebben 
over doorverwijzing.  

KOM IN BEWEGING BIJ RSVV! 
 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E-mail:    rsvvarnhem@gmail.com  
Mobiel:   06 21 36 36 73 
Website: www.rsvv.nl  

       

De leukste omnisportvereniging van Arnhem 
voor jong & oud 

Onbeperkt sporten voor € 16,95 per maand 
Yoga, badminton, danceworkout, sport en spel 

en nog veel meer! 
Gezinsabonnement en Gelrepas ook mogelijk 

Kijk op onze website voor meer informa�e 
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Ontwikkeling Kindcentrum Vredenburg 

Nieuwbouw KC Vredenburg met nieuwe aanslui�ng aan 
de Slochterenweg  
De gemeente werkt bij deze ontwikkeling samen met de 
Deltascholengroep en Flores Onderwijs. Er komt een klei-
ner, milieuvriendelijker en vooral duurzamer gebouw van 
twee bouwlagen.  Omdat het nieuwe gebouw kleiner 
wordt, krijgt de omgeving straks weer meer groen. 
Door het verplaatsen van het gebouw ontstaat er een 
nieuwe en beter zichtbare entree die dan ook aansluit 
aan de Slochterenweg. Hierdoor kunnen fietsers en voet-
gangers het KC veiliger bereiken en ouders hun kind veili-
ger brengen.  
 
Het gebouw  
In het gebouw zullen vier gebruikers komen rondom de 
centrale hal. Alle gebruikers zijn zichtbaar zowel naar 
hebben de Slochterenweg als naar de centrale hal. De 
centrale hal kan door iedereen gebruikt worden: samen 
of om de beurt. Bij de hal zijn ook een speellokaal en 
twee themaruimten, die overdag door de twee scholen 
en na school�jd voor de BSO gebruikt kunnen worden. 
De uitstraling wordt robuust maar wel vriendelijk. Er is 
gekozen voor een combina�e van metselwerk, hout en 
enkele koperkleurige kaders met veel glas.  

Rondom het gebouw komt een veilig, 
ruim en groen ingericht speelplein, dat 
aansluit bij de omgeving. De speelge-
bieden voor de allerjongste en de ou-
dere kinderen zijn gescheiden. Ook 
kunnen de kinderen met de hun leer-
krachten gebruik maken van het aan-
grenzende park.  
Enkele bomen zullen verwijderd moe-
ten worden om de entree aan de Sloch-
terenweg te realiseren, deze worden 
verplant of nieuw aangeplant. Na de 
sloop duren alle bouwwerkzaamheden 
duren ongeveer één jaar.  
 
Tijdelijke huisves�ng  
In de Krakeling bevinden zich 2 basis-
scholen Da Vinci (openbaar) en De Om-
melander (RK) en 2 BSO’s: SPA en SKAR. 
Tijdens de bouw zullen deze worden 
ondergebracht in het voormalige Lorentzlyceum.  
 
Circulaire sloop en logis�ek op de bouwplaats  
Om alles mogelijk te maken moet 'De Krakeling' ge-
sloopt worden. Veel grondstoffen zullen worden herge-
bruikt bij de nieuwbouw. In de bouwsector wordt dit 
'circulair slopen' genoemd. Dit gebeurt in samenwer-
king met het bedrijf New Horizon.  
Om alles mogelijk te maken moet er een �jdelijk 
“bouw”weg aangelegd worden. Deze zal komen tussen 
het Holwierdepad en sportaccommoda�e Vredenburg. 
Bomen worden zoveel als mogelijk bomen bespaard en 
de overlast beperkt. De sloop begint in augustus en zal 
3 maanden duren.  Mocht u na deze info vragen heb-
ben dan kunt u contact opnemen met gemeente Arn-
hem via telefoonnummer 0800-1809 

Aan de Slochterenweg 27 ligt schoolgebouw 'De Krakeling'. Dit gebouw is verouderd. 
Het huidige gebouw wordt vervangen door nieuw: Kind-centrum Vredenburg (KC Vredenburg).  

Oproep voor winterkleding voor de asielzoekers  
Wij werken als vrijwilliger in de kledingwinkel in het POL (proces opvang loca�e) aan de Groningensingel 1225. Voor-
heen het AZC. Deze proces opvang loca�e is een opvang voor asielzoekers die bij de IND (Immigra�e en Naturalisa�e-
dienst) in Zevenaar de algemene asielprocedure doorlopen.  
De mensen komen dus voor een korte �jd naar deze loca�e. In de 
kledingwinkel kunnen ze gra�s kleding krijgen als ze die nodig heb-
ben. Komende wintermaanden zal er weer veel vraag zijn naar war-
me kleding. Zowel voor vrouwen, mannen als kinderen. Dichte 
schoenen, mutsen, handschoenen en dassen zijn dan ook van harte 
welkom. U kunt met de auto het terrein oprijden.  
Bij de slagboom kunt u melden dat u voor de kledingwinkel komt.  
Alvast bedankt namens alle vrijwilligers 
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Kijk ook op www.vredenburg.info  
onder tabblad "In de Wijk". 
Mist u iets? Meld het aan ons via  
e-mail wijkkrantvrehoek@hotmail.com 

Algemeen alarmnummer 112 
Brandweer 0900-0904 
Dienstapotheek/Huisartsenpost 026-3214882 
Gebiedsagent: Marcel Reijken 0900-8844 
Gemeente Arnhem 0800-1809 
Mantelzorg en Vrijw. Thuishulp 026-3703540 
Meldpunt Iriszorg 026-8451900 
Servicelijn Suez (huisvuil) 0800-3666999 
Sociaal Wijkteam RKV 088-2260000 
St. Beheer Wijk- en Sportaccommoda�e   026-3232321 
St. Welzijn Ouderen (SWOA) 026-3230850 
Storingsnummer Elektriciteit/Gas 0800-9009 
Storingsnummer Water 0800-0359 
Wijkgebouw Vredenburcht 026-3274028 
Wijkteam Leefomgeving RKV 06-51547689 

Telefoonnummers 

Golfen in Immerloo, maar dan met een schijf! 
door: Abel Spekken 
Sinds 2019 is in Immerloo park een Disc Golf baan te vinden. Inmiddels zijn deze gekke 
gele baskets niet meer weg te denken. Zo zijn ze zelfs afgelopen maand op ZappSport 
verschenen! Maar wat is dat Disc Golf nou eigenlijk?  
 
In zo min mogelijk worpen de basket in 
Het is de bedoeling om in zo min mogelijk worpen je schijf in de basket te krijgen. Je kan 
in Immerloo zowel de gele (beginner) als de zwarte (ervaren) route spelen. Zodra je je 
eerste schijf vanaf de startplaats hebt gegooid, loop je naar je schijf en gooi je nogmaals. 
Doordat Immerloo park zulke mooie hoogteverschillen en variërende gebieden hee�, is 
het een prach�ge course met maar liefst 18 holes!  

Schoon en sociaal 
Er is nog veel afval en hondenpoep in het park te vin-
den. Door ons park schoon te houden, houden we het 
voor iedereen leuk. Raap dus je poep op en gooi je afval 
netjes in de prullenbak. 
Verder vliegt er wel eens een schijf in het water. Dat is 
erg vervelend, omdat je als disc 
golfer erg gehecht raakt aan 
jouw schijf. Daarvan weet je 
immers het best hoe die vliegt. 
Gevonden? Een berichtje naar 
het nummer op de onderkant 
of naar Bear Discgolf wordt erg 
gewaardeerd. 
 
Iedereen is welkom 
In corona�jd is deze sport enorm gegroeid. Van oud tot 
jong, van studenten tot gezinnen, zijn er veel disc golfers 
in het park te vinden. Door de gra�s toegang en doordat 
je met al één schijf kan spelen, is het spel ontze�end 
toegankelijk. 
Enthousiast geworden? Neem dan eens contact met ons 
op via info@beardiscgolf.nl of werp een schijf blik op 
onze website: h�ps://www.beardiscgolf.nl/  

Musicallessen voor kinderen van 3,5 t/m 14 jaar oud 
Kinderencentrum IKKE Musical bestaat inmiddels al 15 jaar. En wij zijn er voor alle enthousiaste kinderen van 3,5 t/m 
14 jaar oud, die willen leren toneelspelen, zingen en (theater) dansen. Ons doel is om kinderen zelfverzekerder te ma-
ken en de Ik-ontwikkeling van het kind te s�muleren. Daarbij proberen we kinderen hun eigen talenten te laten ont-
dekken door op een crea�eve manier ui�ng te geven aan hun rol en beleving. Om deel te nemen aan de Ikke-
kindermusicallessen hoeven kinderen geen audi�e te doen. Alle kinderen die het leuk vinden om toneel te spelen, te 
zingen en/of te dansen mogen deelnemen. Het gaat erom dat kinderen de lessen leuk vinden en hier plezier aan bele-
ven. Vanuit dit enthousiasme wordt gewerkt naar een musicalproduc�e.  
Voor jonge kinderen van 3,5 t/m 5 jaar zijn en leuke vrije spellessen.  
Hee� uw kind een Gelrepas? Dan zijn de lessen zeer voordelig.  
 
Geef je nu op voor een leuke proefles! 
Woensdag  14.30-15.30   Kinderen 6 t/m 9 jaar 
Woensdag  15.30-17.00  Kinderen 9 t/m 14 jaar 
Zaterdag      9.30-11.00  Kinderen van 8 t/m 12 jaar 
Zaterdag    11.15-12.00  Kinderen van 3,5 t/m 5 jaar 
Zaterdag    12.15-13.00  Kinderen van 3,5 t/m 5 jaar 
Loca�e: Hooghalensingel en Brabantweg in Arnhem Zuid  
Inschrijven kan via: www.kindercentrumikke.nl  
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