Koningsdag 2014

Jaarverslag 2014

Voorwoord
Beste leden en belangstellenden,
Het is voor het eerst sinds jaren dat wij als vereniging een jaarverslag uitbrengen. Dat heeft ook
een reden.
Met het aantreden van het nieuwe bestuur medio 2013-2014 heeft de vereniging haar
oorspronkelijke doelstelling om de contacten te bevorderen tussen bewoners van onze wijk en het
organiseren van activiteiten voor de wijk op sociaal, cultureel, educatief en recreatief vlak weer
opgepakt.
Door samenwerking met diverse
partners in de wijk, zoals ESA,
Jeugdland, Rijnstad, Siza, Acare en
vele anderen werken we aan het
behartigen van deze belangen van
onze leden, bewoners en andere
belangstellenden. En dat heeft het
afgelopen jaar geleid tot
verschillende evenementen en
activiteiten en onze plannen voor
2015 gaan nog verder.
Een domper op het geheel is dat de
gemeente de forse uitbreiding van
activiteiten niet financieel wil
ondersteunen. Ondanks dat wij de
bezwaarprocedure tegen dit gemeentebesluit hebben gewonnen, heeft dat niet geleid tot
verhoging van het activiteitenbudget. Gelukkig beseft het Bewonersplatform Rijkerswoerd wel het
belang van deze activiteiten en heeft zij het afgelopen jaar voor ons fors in de buidel getast,
waarvoor wij het bewonersplatform van harte willen bedanken.
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Ook organisatorisch heeft het nieuwe bestuur de zaken meer op orde gebracht. Door
samenwerking aan te gaan, door de administratie weer op orde te brengen, de financiële
aanvragen op tijd te doen, door regelmatige bestuursvergaderingen te houden en de activiteiten
te coördineren.
Per 31 december waren in het bestuur actief:
- Dick van Kleef, voorzitter
- Rachid Bensalah, penningmeester (aftredend)
- Hans Geerlings, ledenadministratie
- Henriette Verhoeven, coördinatie activiteiten
- Gerard Scheuter, adviseur Rijnstad
Kandidaat-leden:
- Steven de la Fosse, kandidaat bestuurslid
- Willem Vedder, kandidaat penningmeester

Doelgroepen:
Nieuw in het beleid van onze wijkvereniging is ook een gericht doelgroepen beleid. Zo zijn samen
met zorgorganisaties actief in het
organiseren van een aanbod voor ouderen
en mensen met een beperking. In
samenwerking met Rijnstad werken we
mee aan een aanbod voor kinderen en
tieners.
Voor alle leeftijden organiseren we met
Jeugdland en voetbalvereniging ESA
evenementen als koningsdag en wijkdag.
Met Kunstbedrijf en Hooijmaat zijn we in
gesprek voor een aanbod op het gebied
van kunst en cultuur.
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Contributie:
Al enkele jaren heeft de vereniging haar contributie niet verhoogd en mogelijk werd u ook
helemaal niet meer verzocht om uw ledengeld over te maken. Dat is nu echter weer op orde
gebracht. Voor 2015 blijft de hoogte van het lidmaatschapsgeld hetzelfde als voor 2014.
Maar wel is het bestuur van plan actiever
nieuwe leden te gaan werven en
bestaande leden meer voordelen te bieden
door kortingen op activiteiten en door
gerichte toezending van nieuwsbrieven en
uitnodigingen voor activiteiten.
Wij willen daarmee het lidmaatschap weer
aantrekkelijker maken en daarmee tevens
de uitbreiding van activiteiten financieel
ondersteunen.

Activiteitenverslag:

Burgemeester Kaiser op bezoek in RW

Wijkblad Het Woerdje
Dit jaar is het eerste volledige jaar dat Het Woerdje in A4-formaat en volledig in kleur is
uitgebracht. We kunnen stellen dat dit een groot succes is. Ook zijn we na de zomer weer
teruggekeerd naar onze oude drukker. Dat betekende voor de vormgever dat hij zich moest
bekwamen in een ander computerprogramma om het blad vorm te geven. Dit is wel gelukt. Het
blad heeft een goede uitstraling gekregen en nodigt uit tot lezen. De krant wordt in een oplage van
meer dan 5000 stuks verspreid.
Om Het Woerdje bij u op de deurmat te krijgen, zijn elke keer weer 25 tot 30 vrijwilligers voor u
bezig met redactiewerk, vormgeving, bezorging, etc.
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Avondvierdaagse Rijkerswoerd
De tweede week van juni is de vaste week voor de
Avondvierdaagse Rijkerswoerd. Dit jaar was de 16e keer
dat de avondvierdaagse is gehouden. Er deden
ongeveer 500 wandelaars aan mee waarvan driekwart
de 5 km hebben gelopen. Op vrijdag, de laatste
wandeldag, was de Drum en Showband Doetinchem
weer aanwezig voor het slot van de tocht. De start was
bij het Activiteitencentrum van Siza.
Koningsdag 2014
Op zaterdag 26 april was het op en rond het
Winkelcentrum Rijkerswoerd enorm gezellig en er
kwamen veel mensen op af. De wijk Rijkerswoerd was
geheel uitgelopen. Er werden veel activiteiten
georganiseerd voor jong en oud. Dankzij de nieuwe
samenwerking tussen de Wijkvereniging,
Winkeliersvereniging en Voetbalvereniging ESA werd
er een uitgebreid programma samengesteld waaraan
ook Rijnstad en Jeugdland een bijdrage leverden. Het
programma bestond uit o.a. fietsen tegen de klok,
luchtkussen, speedcheck, pannavoetbal, boksbal,
klimtoren, ballenbad, duivenschieten, kruisboogschieten,
wervelwind, kiddy rides, enveloppenspel, waterfietsen, en
nog veel meer. Ook de burgemeester heeft een bezoek
gebracht aan Rijkerswoerd en hij was onder de indruk.
Voor de kinderen was er een kleedjesmarkt. Oude
spulletjes waar men niets meer mee doet konden verkocht
worden. De deelname hieraan was gratis,
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Wijkdag 2014
Net als Koningsdag op Winkelcentrum Rijkerswoerd is de Wijkdag op Sport- en Wijkcentrum
Rijkerswoerd een groot succes geworden. Wijkvereniging Rijkerswoerd heeft i.s.m. ESA en
Jeugdland een gezellige dag voor ESA leden en bewoners van Rijkerswoerd georganiseerd. Diverse
wijkgroepen en organisaties hebben zich op allerlei manieren gepresenteerd, waardoor bewoners
zich bewust werden van de vele mogelijkheden in hun wijk. Daarnaast vonden er spectaculaire
activiteiten plaats om de wijkdag nog aantrekkelijker te maken voor alle leeftijdsgroepen. De
wijkdag begon om 13.00 uur en aansluitend was
er nog een avondprogramma met de band The
Crazy Pianos. Omdat vooraf ook de
seizoensafsluiting van ESA werd gehouden was
het direct een gezellige drukte met naar
schatting ongeveer 1500 bezoekers.
Er was een braderie met ongeveer 40 kramen
waar nieuwe spullen maar ook 2e hands spullen
werden verkocht. Het gezellige terras gaf een
leuk uitzicht op alle activiteiten en op een klein
buitje na werkte het weer ook mee.
De hele dag was er muziek en op het podium kon je je kunsten vertonen. Er traden die dag ook
een aantal artiesten op. Er vonden vele activiteiten plaats voor jong en oud zoals; een klimtoren,
paintball, rodeostier, wipe out stormbaan, steppen, knutselen, landbal, draaimolen, tennis en er
was ook een voetbal zessentoernooi. Het
bewonersplatform stond er met een
poffertjeskraam en dit leverde een vloed van ideeën
en wensen van bewoners op die nader zullen
worden besproken.
Sinterklaasintocht
Ook dit jaar organiseerde de wijkvereniging in
samenwerking met de winkeliersvereniging een
intocht voor Sinterklaas. Er waren enkele
honderden belangstellenden die meeliepen in de
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tocht van de kinderboerderij de Korenmaat via het winkelcentrum naar het Sport- en
Wijkcentrum. De tocht via Erasmussingel en Marga Klompélaan met het drukke verkeer is echter
minder goed bevallen. Ook de weinige tijd op het winkelcentrum is een aandachtspunt. Komend
jaar zal daarom een andere kortere route worden gekozen.
In het Sport- en Wijkcentrum was een ontvangst met een gezellig programma waarna gesport kon
worden met de Pieten en de kinderen op de foto konden met Sinterklaas. Uiteindelijk toch heel
geslaagd.
Kinderactiviteiten
De wijkvereniging organiseert naast de evenementen
die gericht zijn op ouders en kinderen ook aparte
kinderactiviteiten in samenwerking met Jeugdland en
Rijnstad, waaronder zwemmen in de Koppel,
kinderdisco, kinderbingo en een kinderkookclub. Per
activiteit zijn er enkele tientallen kinderen.
Overige activiteiten
Naast genoemde activiteiten is er maandelijks een bingo in het Activiteitencentrum, een kerst- en
een paasbingo in het Sport- en Wijkcentrum in samenwerking met ESA en dansavonden, eveneens
in samenwerking met ESA. Samen met Acare heeft de wijkvereniging activiteiten voor ouderen
georganiseerd om bewegen te stimuleren en wordt meegewerkt aan de promotie van de
Sportkaart. Op mede initiatief van de wijkvereniging is er steeds meer samenwerking in de wijk
ontstaan en dit zullen wij trachten verder uit te bouwen.
Media
Naast de wijkkrant heeft Rijkerswoerd ook een wijkwebsite en een Digitale Muurkrant. Van deze
media wordt actief gebruik gemaakt en de wijkvereniging heeft een duidelijk stempel gezet op de
ontwikkeling hiervan onder verantwoording van het Bewonersplatform.
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Nawoord
Rijkerswoerd wordt wakker!
Het leek er een tijdje somber uit te zien voor Rijkerswoerd. De bezuinigingen van de gemeente
Arnhem troffen ook deze wijk. Het wijkcentrum en het jongerencentrum werden begin dit jaar
gesloten.
Maar nu, nog geen half jaar later, bruist het van de activiteiten. De bewoners hebben zelf het heft
in eigen hand genomen en zijn zelf, in samenwerking met andere organisaties, instellingen en
bedrijven, van alles gaan organiseren.
Er zijn verschillende alternatieve accommodaties in
de wijk. Er is van alles te doen bij de Korenmaat/
Hooimaat, het activiteitencentrum SIZA en Sport en
Wijkcentrum Rijkerswoerd.
We zijn één van de grootste wijken van Arnhem,
maar het ontbrak vaak aan vrijwilligers. Daarom is
de verbinding gezocht met bijvoorbeeld
voetbalvereniging ESA en Jeugdland.
Het eerst volgende grote feest is op Koningsdag en
in de twee week van juni wordt er een wijkdag
gehouden. Ik werk op het sportcentrum en dat staat
overdag vaak leeg. Daar kun je dus hele leuke
dingen mee doen. We hebben een programma
opgestart voor ouderen. Het gaat niet alleen om
bewegen, maar ook om de sociale contacten.
Daarnaast heeft Rijkerswoerd een unieke
sportkaart. Bewoners kunnen voor nog geen twintig
euro per maand (Gelrepashouders zelfs voor de
helft) onbeperkt sporten en kiezen uit twintig verschillende activiteiten.
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We willen meer van dit soort dingen gaan doen. Bijvoorbeeld door herintreders te betrekken bij
de wijk. Er zijn genoeg dingen die in de Zorgtuin door hen gedaan zouden kunnen worden. Ook
worden er activiteiten voor jongeren georganiseerd samen met Rijnstad voor alle jeugdgroepen.
De wijk wordt langzaamaan enthousiast. De wijk wordt wakker.
Het is een tijd minder geweest. Er zijn nog genoeg ideeën voor in de toekomst. We willen met
kunst & cultuur aan de gang. In de herfstvakantie komt er een sprookjesfestival; Rijkerswoerd
bruist.
Namens het bestuur,
Dick van Kleef, voorzitter
Mei 2015
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Met dank aan:
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