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Wekelijks activiteitenprogramma 
locatie Waalstaete
Maandag
10.00-12.00 Actualiteiten/Krant   € 2,00
10.00-11.30 Chillen met de Rollator/Toneel € 2,00
10.00-11.30 Tekenen/Schilderen  € 2,00 
10.30-12.00 Wandelgroep   € 2,00 
14.15-16.00 Klassieke muziek   € 2,00 
14.00-15.30 Bloemschikken, 4e maandag v.d. mnd.  € 3,00 
14.30-16.30 Spellenmiddag   € 2,00 

Dinsdag
10.00-11.30 Gespreksgroep/Zingeving   € 2,00 
10.00-12.00 Handwerken   € 1,00  
10.00-10.30 Beautyclub   € 1,00 
10.30-12.00 Wandelgroep   € 2,00 
11.00-12.00 Computerclub   € 2,00 
13.00-17.00 Biljarten    € 2,00 
14.00-16.00 Sjoelen    € 2,00 
14.30-15.30 Slechtziende club   € 2,00 

Woensdag
10.00-11.00 Meer Bewegen Voor Ouderen  € 2,00
10.00-12.00 Tweedehandswinkel  Geen 
10.15-12.00 Spelletjes/Rummikub  € 2,00 
11.00-12.00 Meer Bewegen Voor Ouderen  € 2,00
14.30-16.00 Happy Hour, 1 x per 2 mnd.(drankjes)  € 1,00 
14.15-15.45 Filmmiddag   € 2,00 
14.00-15.00 Lichtkring   Geen 

Donderdag
10.00-11.30 Zingen, Karaoke, Muziek, DVD € 2,00 
14.00-16.00 Mannencafé   € 2,00 
14.30-16.00 High Tea, 1 x per 2 maanden  € 5,00  
14.30-16.00 Bingo (3e donderdag v.d. maand) € 3,00 

Vrijdag
10.00-12.00 Ballenbak competitie  € 2,00
13.00-16.30 Biljarten    € 2,00 
15.00-16.00 Kerkdienst   Geen 

Zaterdag
18.30- 20.30 Samen zingen (1 x per 2 weken) € 2,00 

Deze activiteiten worden aangeboden in woonzorgcentrum 
Waalstaete. Voor informatie over activiteiten belt u: 751 72 56.

V r i j w i l l i g e r s  g e z o c h t !
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 de locatie Waalstaete zijn we op zoek naar enthousiaste 
vrijwilligers ter ondersteuning van de activiteiten. 
Bent u geïnteresseerd en/of wilt u meer informatie over het 
vrijwilligerswerk,  dan kunt u contact opnemen met de Consulent 
vrijwilligerswerk/Mantelzorg, telefoon 06 11 78 18  07 of mailen 
naar m.vanloo@pleyade.nl 

Activiteiten 
SWOA-steunpunt 
de Weldam
Vrijdag 24 april 
Spellenmiddag, aanvang 14.30 uur. U kunt 
zich tot en met maandag 20 april telefonisch 
aanmelden en € 1,50 entree betalen op de 
dag zelf. De middag gaat alleen bij voldoende 
deelname door. Uiterlijk woensdag 22 april kunt u de deelname 
telefonisch checken via de Weldam.

Vrijdag 15 mei 
High tea met presentatie van interessante en mooie 
plekjes in Arnhem.

De kosten bedragen € 4,50 per persoon. 
De zaal is open om 14.30 uur; 
de middag begint om 15.00 uur. 

Inschrijven vanaf maandag 6 april.
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Programma Koningsdag Stichting Initiatiefgroep Kinderkamp *

10.00 – 10.15 uur Opening en welkomstwoord SIK
10.00 – 16.00 uur Rommelmarkt
   Zij die een kraam hebben gehuurd, kunnen vanaf 09.00 uur opbouwen.
10.30 – 16.00 uur Rad van Avontuur
   Ook dit jaar zijn er weer mooie prijzen te winnen, beschikbaar gesteld 
   door onze sponsors. Alle opbrengsten komen ten goede aan de 
   kinderactiviteiten van de SIK.
10.30 – 16.00 uur Kermisactiviteiten
   Met o.a. een draaimolen, grabbelton, touwtje-trek-kraam,
   alles tegen kindvriendelijke prijzen.
10.30 – 14.00 uur Gratis kinderspelen
   Met  o.a. stokvangen, kopgooien, ringwerpkast, 
   doelschieten, reuze spiraal en een stormbaan glijbaan.
14.00 – 16.00 uur Ponyrijden op het schoolplein
   Tegen een kindvriendelijke vergoeding een ritje op een pony.

  

Op deze dag zullen 
voor u optreden:

Locatie:  Rondom de Dr. Willem Dreesschool 
  aan de Kinderkamp 7.

Catering:   Volop hapjes, drankjes en snoep   
  verkrijgbaar. 

Muziek:   de hele dag zal er gezellige muziek
  gedraaid worden.

*Onder voorbehoud van wijzigingen

www.sikpresikhaaf.com
sik.presikhaafoost@live.nl

Zangeres 
Vivian

Zangeres 
Machabelle
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Advertentie

Nieuwsbrief Werkgroep AGA
Pleyroute in file top 50
Al geruime tijd staan er dagelijks files op de A50, A12, A325 en N325 (Pleyroute). 
Ondanks geplande maatregelen worden de verkeersproblemen in de toekomst groter. 
In 2025 is er niet langer sprake van plaatselijke problemen, maar is het gehele netwerk 
rondom Arnhem overbelast.

Bij de drie snelweglocaties rond Arnhem rondom 
Knooppunt Grijsoord (aansluiting A12 en A50, de 
A12 tussen Ede en Knooppunt Grijsoord en de A50 
tussen Renkum en Grijsoord) is de filedruk flink 
gestegen. De filevorming op de Pleyroute vanaf Gelre-
dome richting Knooppunt Velperbroek is vorig jaar 
ten opzichte van 2013 bijna 2,5 keer zo groot geworden. 
Daarmee staat de Pleyroute op plaats 40 in de file top 
50 van de Verkeersinformatiedienst (VID). 

Voor gedeputeerde 
Conny Bieze geen 
wenselijke situatie. 
De provincie Gelder-
land onderzoekt 
momenteel de oorzaak. 

Mogelijk ligt die bij de 
aanleg van de nieuwe 
brug over de Waal bij 
Nijmegen waardoor 
verkeer sneller Arnhem 
bereikt. 

Ook de Arnhemse wethouder Mobiliteit Alex Mink 
spreekt zijn zorg uit. Volgens Alex Mink zit de 
Pleyroute al jaren lang aan de maximale capaciteit. 
Hij maakt zich zorgen voor de toekomst als de A15 
doorgetrokken is. “Als daar straks iets misgaat, komt al 
het verkeer over de Pleyroute en over gemeentelijke 
wegen in de stad, zoals de Westervoortsedijk en Over 
het Lange Water. Het kan niet zo zijn dat Arnhem 
daarvoor de rekening krijgt gepresenteerd.” Alex Mink 
is om dezelfde reden van mening dat als er tol geheven 
moet worden op de A15, dat bedrag zo laag mogelijk 
moet zijn. 

Voor deze tolheffing moet wel eerst de wet aangepast 
worden. In het voorjaar van 2014 werd het ontwerp-
wetsvoorstel ‘Wet tolheffing Blankenburgverbinding en 
ViA15’ opengesteld voor openbare internetconsultatie. 

Naar verwachting wordt rond de zomer van dit jaar het 
ontwerptracébesluit gepubliceerd. Daarop kan iedereen 
reageren met een zienswijze. 

Als alles volgens plan verloopt, is de A15 in 2019 gereed.
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Kontaktcirkel
k an uw leven redden!!!

Hoe afschuwelijk is het bericht als iemand na dagen, 
maanden of jaren dood in huis gevonden wordt.
Met name alleenstaanden of mensen, die verminderd 
zelfredzaam zijn, willen niet dat dit hen overkomt. 
Zo’n bericht maakt je angstig en nerveus. Vandaar dat 
het Rode Kruis als activiteit van de sociale hulp de 
Kontakt-/Telefooncirkel kent. Een Kontaktcirkel is een 
groep mensen die elkaar dagelijks belt. Deelname is 
gratis, behalve dan de eigen telefoonkosten.

Hoe werkt het?
U belt naar telefoonnummer 370 35 40 en geeft u op. 
Vervolgens wordt u teruggebeld door de coördinator 
die bij u op bezoek komt om kennis te maken. U 
krijgt een lijst met deelnemers van de cirkel. 
Het bellen gaat in een vaste volgorde zodat u iedere 
dag op een vast tijdstip door eenzelfde persoon wordt 
gebeld. Daarna belt u zelf de volgende op de lijst.

Uw Kontaktcirkel wordt begeleid door een vrijwilliger 
van het Rode Kruis. Dat is ook degene bij wie elke dag 
de belronde begint (8.30 uur) en uiteindelijk ook weer 
om ca. 9.00 uur eindigt.

Neemt een belpartner niet op? Of maakt u zich na het 
praatje zorgen over iemand uit uw cirkel, dan geeft u 
dat door aan uw begeleider. Deze belt het sleuteladres 
of gaat poolshoogte nemen en schakelt zo nodig hulp 
in. De vrijwilliger begint en eindigt immers iedere dag 
de Kontaktcirkel en weet dus of iedereen die dag 
telefonisch is bereikt.

Soms wordt er een bijeenkomst georganiseerd om de 
andere deelnemers van de cirkel te ontmoeten.

Bent  u ’s morgens tot 9.00 uur toch thuis, dan kunt u 
ook als vrijwilliger meehelpen om de cirkels te draaien. 
Bel nevenstaand nummer om u aan te melden.

Rechtswinkel 
Arnhem jubileert

Rechtswinkel Arnhem bestond in 
februari alweer vijfentwintig jaar. 
Bij de oprichting was de doelstel-
ling om juridisch advies te verlenen 
aan personen voor wie rechtshulp 
in het algemeen minder toegan-
kelijk is. Het was de bedoeling dat 
je bij de Rechtswinkel net zo 
makkelijk naar binnen loopt als bij 
een gewone winkel. 

Vandaag de dag verzorgt de 
Rechtswinkel nog steeds gratis en 
laagdrempelige spreekuren, waarbij 
vrijwillige rechtswinkeliers de 
juridische vragen van de cliënten zo 
goed mogelijk proberen te beant-

woorden. Daarnaast trachten zij 
een wegwijzer te zijn in de vaak zo 
ondoorzichtelijke rechtsgang. 

Om dit jubileum te vieren, zal er 
van maandag 20 april tot en met 
vrijdag 24 april een spreekuren-
marathon plaatsvinden. Hier kunt 
u op enkele locaties gedurende een 
aantal uren uw juridische vragen 
voorleggen aan de rechtswinkeliers. 

Ook als u niet direct een juridisch 
probleem heeft, biedt de spreek-
urenmarathon een uitgelezen 
mogelijkheid om meer te weten te 
komen over de Rechtswinkel. 

Heeft u dus een juridisch 
probleem, of wilt u gewoon meer 
te weten komen over Rechts-
winkel Arnhem? Kom dan zeker 
naar de spreekurenmarathon op 
maandag 20 en donderdag 
23 april van 17.00 - 22.00 uur in 
MFC Presikhaven.

Voor meer informatie over Rechts-
winkel Arnhem en de reguliere 
spreekuren:
www.rechtswinkelarnhem.nl
info@rechtswinkelarnhem.nl
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VVV-bon nu ook te besteden bij 
winkel Terre des Hommes
Iedere bon helpt wereldwijd 
kinderuitbuiting te stoppen. 
Voortaan kunnen mensen hun 
VVV-cadeaubon ook besteden bij 
de ruim veertig winkels van 
Terre des Hommes. 
Deze winkels, verspreid over heel 
Nederland, hebben kwalitatief 
goede tweedehands artikelen. 

De opbrengst van de winkels komt 
volledig ten goede aan Terre des 
Hommes. Deze organisatie zet zich 
in om wereldwijd kinderuitbuiting 
te stoppen.

De Terre des Hommes-winkel aan 
de Lange Wal 65 in Arnhem 

verkoopt tweedehands artikelen, 
zoals kleding, boeken, speelgoed, 
glas en aardewerk, sieraden, etc. en 
wordt gerund door vrijwilligers. 

De VVV-bon, voorheen bekend als 
Irischeque, is te besteden bij de 
aankoop van artikelen. 

Stop kinderuitbuiting
Ieder kind heeft het recht om op te 
groeien in een veilige omgeving. 
Helaas is de realiteit voor veel 
kinderen in ontwikkelingslanden 
anders. Ze moeten hun lichaam 
verkopen, worden verhandeld als 
koopwaar of worden uitgebuit als 
arbeider. 

Terre des Hommes voorkomt al 
decennia dat kinderen worden 
uitgebuit en haalt kinderen uit 
uitbuitingssituaties. De organisatie 
zorgt ervoor dat kinderen zich in 
een veilige omgeving kunnen 
ontwikkelen. Onderwijs speelt hier 
een belangrijke rol in. Terre des 
Hommes werkt altijd samen met 
lokale projectpartners en is actief in 
zeventien landen.

Kom ook bij Speelkameraadjes Presikhaaf 
Eind februari vergaderde de 
werkgroep Speelkameraadjes 
Presikhaaf bij Helen, een van de 
organisatoren. De redactie van 
Presikhaaf wijknieuws, erg 
benieuwd naar de op stapel 
staande activiteiten van de werk-
groep, schoof na de vergadering 
even aan.

“Eind 2012 ontstond het plan om 
iets te organiseren voor de aller-

kleinste bewoners van Presikhaaf. 
Op 25 mei 2013 was het eerste 
evenement een feit: een baby-
peuterfestijn voor kindjes tussen de 
0 en 4 jaar,” aldus Helen.

“De werkgroep wisselde in de 
afgelopen jaren in samenstelling, 
maar wij (Helen Magré-Wubbeling, 
Minita Adhikari en Déanne van 
Sprang) zijn er in geslaagd om dit 
jaar weer een leuk programma neer 

te zetten waarvoor 
het wijkplatform 
subsidie heeft 
verleend. 
We worden onder-
steund door 
Ingrid Sieljes van 
Stichting Rijnstad.
Ouders die willen 
meehelpen met de 
activiteiten zijn van 
harte welkom. 

Zij kunnen zich melden bij Ingrid 
via telefoon 06 52 71 07 66 of 
mail i.sieljes@rijnstad.nl.

Maximaal een keer per maand 
komen we bijeen om de plannen 
door te spreken. Oppas is geen 
probleem want de kleintjes kunnen 
worden meegenomen en spelen hier 
met elkaar.

Momenteel brainstormen we over 
het opzetten van een maandelijkse 
knutselochtend in de Oosthof. 
Daarvoor hebben we ook weer 
vaders of moeders nodig die deze 
activiteit met ons willen 
organiseren.”

Speelkameraadjes Presikhaaf heeft 
ook een Facebook-pagina. Wil je 
meer weten, meld je dan aan als lid. 
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Volgende maand is Ine van Burgsteden een jaar 
wethouder van onze wijk. Tijd voor de redactie van 
Presikhaaf wijknieuws om “de balans op te maken” 
en haar een aantal vragen voor te leggen.

U bent in Arnhem terechtgekomen door uw studie. 
Wanneer en waarom besloot u in de politiek te gaan?
“25 jaar geleden kwam ik in Arnhem wonen omdat ik 
een stageplaats kreeg bij Papendal, die later werd 
omgezet in een vaste baan. Na 10 jaar ben ik met veel 
plezier een evenementenbureau begonnen. Ik was 
altijd al lid van het CDA, kwam op een verkiesbare 
plaats, werd raadslid en later fractievoorzitter. 
Na de laatste verkiezingen werd ik wethouder.”

Presikhaaf is een van de wijken waarvan u wijk-
wethouder bent. Wat spreekt u in deze wijk het 
meeste aan. Wat zou u graag willen veranderen?

“Presikhaaf is een complete wijk. Er is van alles te doen. 
Leuk vind ik de verscheidenheid aan mensen. 
De wijk heeft iets dorps binnen een stad.
Zorgen heb ik over winkelcentrum Presikhaaf. 
Helaas heb je hier als overheid niet zo veel invloed op. 
Ik gun de wijkbewoners een gezellig, levendig 
winkelcentrum. 

Park Presikhaaf is niet alleen voor de bewoners, maar 
ook voor de studenten van de HAN (Hogeschool 
Arnhem Nijmegen) een heerlijke plek, zo vlakbij de 
campus. De studenten, die straks in het oude gebouw 

van Rijkswaterstaat komen te wonen, hebben alles 
binnen handbereik.”

Presikhaaf wijknieuws en Presikhaafnet.nl zijn 
middelen om zaken naar de wijkbewoners te com-
municeren. Vindt u dat de bijdrage vanuit de 
gemeente richting wijkbewoners voldoende is? 
Ik vind dat de redactie dit heel goed doet. Belangrijke 
zaken, die de gemeente wil communiceren naar de 
wijkbewoners, worden in het blad of op de website 
opgenomen.

U bent nu een jaar wethouder. U wilt het wethou-
derschap goed vervullen. Hoe wilt u dit doen? 
Door naast de mensen te staan, mensen te ontmoeten 
en informatie te delen. Door  elkaar te inspireren. 
Bewondering heb ik voor wijkbewoners die vaak 
belangeloos iets voor de ander doen. Daarvan zijn er in 
Presikhaaf veel voorbeelden.

De redactie van Presikhaaf wijknieuws bedankt Ine van 
Burgsteden voor haar tijd. “Tot ziens in Presikhaaf, we 
zullen elkaar zeker nog wel eens ontmoeten!” 

Wethouder Ine van Burgsteden
Presikhaaf is een wijk vol variatie

IJsvogel gespot!
Half februari hebben we met het mooie weer een wande-
ling gemaakt door Park Presikhaaf. Daar hebben we een 
ijsvogel gespot. Gelukkig hadden we de camera mee en 
hebben we een aantal mooie foto’s kunnen maken van dit 
bijzondere vogeltje.

Wij vonden het een bijzondere ervaring en willen graag 
melding maken van deze waarneming.

Antoinette Derksen
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Arnhems Trompetterkorps 
uit Presikhaaf: 
Nederlands Kampioen!
Dat er in onze wijk stevig aan de muzikale weg 
wordt getimmerd, mag bekend zijn. Maar dat het 
Arnhems Trompetterkorps, ook wel bekend als ATK, 
uit onze wijk komt en flinke prestaties levert, dat is 
nog eens echt nieuws!

Het korps bestaat sinds 1973 en heeft vele optredens 
verzorgd tijdens taptoes en parades in binnen- en 
buitenland. 
Vorig jaar vonden de muzikanten het tijd om hun 
muzikale niveau te laten beoordelen tijdens een con-
cours. De geleverde prestatie werd beloond met een 
promotie naar de hoogst haalbare divisie én een 
uitnodiging voor het NK waar ze met 90 punten 
Nederlands Kampioen wisten te worden. 
Maar de muzikanten willen meer! Ze willen de 
bewoners van de wijk net zo enthousiast maken voor 
de muziek als zij zelf zijn. Optredens in de buurt, het 
aanbieden van muziekopleidingen en het houden van 
open repetities moeten hierbij helpen. 

Om te beginnen nodigen we de wijkbewoners uit voor 
een open repetitie op 17 april. Op de lessenaar staan 
stevige popmuziek, marsmuziek maar ook swingende 
bewerkingen van Nederlandse toppers. Dit alles onder 
leiding van onze bijzonder enthousiaste, conservato-

rium opgeleide, dirigent Marcus Kerpershoek!
De korpsleden willen graag kennismaken met de 
jongeren en iets oudere jongeren uit de buurt. 
Doe je mee aan het muziekproject ‘met de muziek 
mee’, kom dan kijken want het bruist van energie. 

Voor informatie: 
www.arnhemstrompetterkorps.nl 
of mail naar info@arnhemstrompetterkorps.nl 

Tot vrijdag 17 april om 19.45 uur in Muziekgebouw 
Quattro Musica aan de Honigkamp 2! 

Blijven(d) genieten! 
Ingezonden brief van Gracia Daals

Presikhaaf is een mooi gebied om te 
wandelen, fietsen of hard te lopen. 

Helaas wordt dit beeld vaak ver-
stoord door zwerfafval. De schoon-
maakdiensten van de gemeente 
halen veel zwerfvuil weg, maar 
komen nu eenmaal niet overal.

Ook de bewoners van Presikhaaf 
maken zich schuldig aan de ‘plastic 
troep’: huishoudelijk afval wordt 
vaak gedachteloos op de grond of 
aan de slootkant weggegooid, zoals 
plastic zakjes, flessen, lege blikjes en 
andere rotzooi. Jongeren zijn de 
grootste vervuilers, maar het zou 
onterecht zijn de zwarte piet volle-
dig bij hen te leggen. 
Een flink deel van de zwerf-

vervuilers is 50 jaar of ouder. 
Ook automobilisten laten veel 
troep slingeren.

Gooi uw eigen en ander rondslinge-
rend afval daarom in een prullen-
bak of neem het mee naar huis.

TIP: 
Neem eens een vuilniszakje mee 
tijdens een wandeling, of maak zo 
nu en dan een speciaal opruim-
ommetje. Met een paar handschoe-
nen of een echte prikstok of “grij-
per” hoef je je handen niet vuil te 
maken. Hoe klein je bijdrage ook is, 
samen maken we een groot verschil.
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Actief in uw wijk

Bel of mail voor een gratis en vrijblijvende waardebepaling

Hoetink Makelaars BV
Cloekplein 2
6826 KS  Arnhem

T 026 44 34 900
E info@hoetinkmakelaars.nl
I www.hoetinkmakelaars.nl

Wi j k w e b s i t e  i n  n i e u w  j a s j e
Sinds 1 februari 2015 heeft 
de wijkwebsite 
www.presikhaafnet.nl 
een nieuwe lay-out gekregen. 
Het oogt allemaal iets frisser 
en naast statische informatie 
plaatsen wij actuele berich-
ten of artikelen die de wijk-
krant niet halen. 

De website heeft ook een wijk-
agenda. Daarop staan activitei-
ten van bewonerswerkgroepen, 
de cultuurgroep Presikhaaf, 
de S.I.K., sterrenwacht 
Presikheaven, enz. 

Organiseert u een activiteit, geef 
deze dan tijdig aan ons door via 
info@presikhaafnet.nl en wij 
zorgen ervoor dat deze op de 
wijkagenda geplaatst wordt. 
Kijk voordat u iets organiseert 
eerst even op de wijkagenda of 
een ander u al niet voor is. 
Zo helpen we elkaar.

De webredactie.
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Wethouder Onderwijs 
reikt taart uit 

Op tijd op school komen, is erg 
belangrijk. Niet alleen omdat je 
zo zelf niks mist, ook zorg je 
ervoor dat andere kinderen goed 
en ongestoord kunnen leren. Niet 
voor niets werd de ‘Wij zijn op 
tijd maand’ weer georganiseerd. 

Op de OLV van Lourdesschool en 
de Annie M.G. Schmidtschool was 
het in februari zover. Gedurende de 
hele maand werd op beide scholen 
extra aandacht besteed aan het op 
tijd komen. Iedere dag hielden de 
groepen bij hoeveel kinderen op 
tijd waren. Erg blij was men met de 
inzet van de kinderen (en ouders) 
hierbij. Het vooruitzicht dat de klas 
waarvan de meeste kinderen op tijd 
waren een taart zou winnen, zorgde 
misschien ook wel voor een extra 
stukje motivatie.

Aan het eind van de maand kon de 
taart dan ook worden uitgereikt. 
Hiervoor had Karin Albers, direc-
teur van beide scholen, de wethou-

der voor onderwijs Hans Giesing 
uitgenodigd! Want, wie kan nu 
beter het belang van op tijd komen 
vertellen dan deze wethouder. 
Samen zijn ze alle groepen langs-
gegaan met natuurlijk taart voor de 
winnende groepen.

Voor iedereen een mooi moment. 
Het is heel fijn om te zien dat van 
deze actie twee scholen profiteren 
die op termijn naar een fusie 
toewerken. Er wordt nu al druk 
met elkaar kennis gemaakt. 
Zo hebben alle leerkrachten een 
flits-bezoek gebracht bij hun 
collega van de andere school die 
aan hetzelfde leerjaar lesgeeft. 
Dit zorgde ervoor dat op een eerste 
gezamenlijke bijeenkomst met alle 
medewerkers van beide scholen veel 
inspirerende en enthousiaste 
gesprekken over onderwijs werden 
gevoerd. Het was een goede mid-
dag, waarbij de samenwerkingsop-
drachten alle vertrouwen gaven 
voor de toekomst!

Culturele avond 
in Presikhaven

Cultuurgroep Presikhaaf (CgP) kan 
terugblikken op een geslaagde 
avond. Een volle tribune met 120 
bezoekers - wijkbewoners en 
cultuurliefhebbers - genoot eind 
februari van de muzikale omlijsting 
en moderne dansvoorstelling in 
MFC Presikhaven. 

Het avondvullend programma werd 
geopend door kinderen (koor en 
musici onder leiding van twee 
docenten), gevolgd door de 
enthousiaste jongerenband en 
voorstelling van het dansduo van 
muziek - en dansschool El Ele. 
Na de koffie-/theepauze trakteerde 
de band Sevdah ons nog op zang en 
muziekklanken uit Bosnië.
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Kinderwijkteam 
maakt Presikhaaf 
schoon!
Sinds begin dit jaar 
zijn vijftien kinderen in 
Presikhaaf-Oost druk bezig om 
de wijk een beetje mooier te maken. 

Als ‘Kinder Wijk Team’ gaan zij 
wekelijks de wijk in met prikstok-
ken en afvalzakken om zwerfafval 
op te ruimen. 
De kinderen leren in wijkcentrum 
de Oosthof over recyclen, afval 
sorteren, milieubewust zijn en hoe 
je de natuur op een leuke manier 
een beetje kunt helpen. 

Deze winter hingen we bijvoor-
beeld nog een aantal leuke vogel-
huisjes op. 

Het kinderwijkteam wordt georga-
niseerd door Mike Hoose en 
Stichting Rijnstad Kinderwerk en 
wordt mede mogelijk gemaakt door 
het wijkplatform Presikhaaf. 

Neem voor meer informatie en 
nieuws over onze activiteiten eens 
een kijkje op onze Facebookpagina 
Kinderwerk Rijnstad de Oosthof.

Gezellige kindermiddag 
bij de Bieb
Zaterdag 28 februari speelde Peter Migchelbrink in 
bibliotheek Presikhaaf met zijn akoestische gitaar en 
met een orkestband bekende kinderklassiekers.

Tot zijn repertoire behoren ook zelfgeschreven liedjes 
die zowel bij kinderen als bij volwassenen een glimlach 
ontlokken.
De Pietjes zorgden voor een gezellige en onvergetelijke 
middag voor elk kind van 1 tot minimaal 7 jaar.

De Bakfiets gaat 
de wijk weer in!

De lente staat 
voor de deur! 
Dat betekent dat 
de bakfiets weer 
de wijk in gaat!
We kunnen 
skeeleren, diabolo 
spelen, badmintonnen en nog veel meer. Dat wordt 
dus gezellig buitenspelen met z’n allen.

De planning is als volgt:
Maandag:  Regenboog en Van Kampenstraat
Dinsdag:  Regenboog en Roompotstraat
Woensdag:  Van Kampenstraat
Donderdag: Carstenzstraat 

We staan er op de maandag, dinsdag en donderdag 
vanaf kwart voor drie tot vier uur.
Op de woensdag staan we er om kwart voor twee tot 
kwart over drie.
We staan er natuurlijk alleen als het droog is!
Tot snel! Meer info op onze Facebook-pagina.
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Advertentie

Agenda werkgroepen 
Presikhaaf
April
08-04 Wijkplatform Presikhaaf  19.30 uur MFC
13-04 WWP2 19.30 uur MFC
14-04 WWP3 19.30 uur MFC

Mei
20-05 BewonersOverleg Cannenburg/
 Ulenpas/Over het Lange Water 19.30 uur De Oosthof 
26-05 BewonersOverleg Elsweide 19.30 uur De Oosthof

Baby en Peuter Festijn
Met een kinderkleding- en speelgoedbeurs!
Zaterdag 18 april organiseert de werkgroep Speelkameraadjes 
Presikhaaf een groot festijn voor alle ouders met een baby, dreumes of 
peuter in de wijk. Het wordt hartstikke leuk! Kom deze dag vooral 
langs in MFC Presikhaven. 

Er is ontzettend veel te doen: een 
kinderkleding- en speelgoedbeurs, 
er wordt voorgelezen in de biblio-
theek, een gezellige knutselhoek, 
muzikale poppenshow, gratis 
schminken en de kindjes kunnen 
voor een bescheiden prijsje op 
de foto gezet worden door 
een professionele 
fotograaf! 
Voor het fotograferen 
werken wij met een 
lijst, waarop je je ter 
plekke kunt 
inschrijven. 

Je kiest later online uit welke foto’s 
je wilt kopen. Een foto kost slechts 
€ 2,50 of € 1,50 met een Gelrepas.

Oproep
Heb je nog kinderkleding die je 
kind te klein is en speelgoed waar 
hij of zij te oud voor is geworden? 

Kom dat dan verkopen op onze 
beurs! Een plekje kost € 5,00, 
waarvan je € 2,50 terugkrijgt als je 
de plek weer netjes en leeg achter-
laat na 14.00 uur. Een verkoopplek 
is 3 m2. Dat is ongeveer zo groot als 
een dekbedovertrek. Schrijf je vóór 
15 april in om verzekerd te zijn van 
een plekje. Mail naar 
speelkameraadjes@gmail.com of 

bel Helen 06 10 34 39 43.

De entree voor het 
Festijn is natuurlijk 
gratis, net zoals de 

meeste activiteiten! Het Festijn 
duurt van 11.00 tot 14.00 uur. 

We heten je graag welkom in 
MFC Presikhaven aan de Laan van 
Presikhaaf 7. Voor vragen kan je 
contact opnemen met Ingrid op 
06 52 71 07 66 of 
speelkameraadjes@gmail.com.

Elke laatste zondag van de 
maand in Park Presikhaaf van 
11.00 – 17.00 uur.

Waar? Naast het T-Huis en de 
Stadsboerderij.

Wanneer? 26 april, 31 mei, 28 juni, 
26 juli, 30 augustus, 27 september, 
25 oktober, 29 november, en……
een Kerstmarkt op 20 december
Kom gezellig langs!



13

WIJKNIEUWS
Gastheer of gastvrouw 
voor MFC Presikhaven
Voor MFC Presikhaven zijn we nog op zoek naar 
gastvrouwen en gastheren. Ons team bestaat uit 
vrijwilligers. 

Als gastvrouw of gastheer zorg je dat bezoekers zich 
welkom voelen in het gebouw. Aan de balie ben je het 
eerste aanspreekpunt voor bezoekers van het MFC. 
Je verwijst mensen door, bedient de telefoon en houdt 
de openbare ruimte netjes. 
Meestal werk je samen met een collega waardoor je de 
verschillende taken onderling kunt verdelen. 
De werktijden zijn van maandag t/m vrijdag in 
blokken verdeeld: ochtenden van 9.00 tot 13.00 en 
middagen van 13.00 tot 17.00 uur. 

Vind je het leuk om met mensen van verschillende 
afkomst te werken, professionals en wijkbewoners te 
helpen? 

Ben je op zoek naar een leuke werkplek met ruimte 
voor je eigen talenten? 
Wij zoeken collega’s met verantwoordelijkheidsgevoel 
die er zin in hebben. 
Achtergrond is niet belangrijk, motivatie telt!
Aanmelden kan via m.polman@wijkwerkpalet.nl 
of 06 12 95 15 28.

Recreatieve Triatlon 
voor 50-plussers
Wilt u eens op een andere manier sportief bezig zijn? 
Ga de uitdaging dan aan en doe mee  met de 
Recreatieve Triatlon voor 50-plussers op woensdag 
22 april a.s. De start is om 10.00 uur bij Sportcentrum 
De Grote Koppel. Deze triatlon valt in de Nationale 
Sportweek die van 18- 25 april plaatsvindt.

De Recreatieve Triatlon bestaat uit de volgende 
onderdelen: 

•  20 kilometer fietsen 
•    5 kilometer wandelen
•  Keuze: 500 meter zwemmen, 30 minuten zwemmen  
 óf handboogschieten
Wilt u of kunt u niet zwemmen? 
Dan is er een alternatieve ‘droge’ sport namelijk 
handboogschieten. 
De fiets- en wandelroute is in en rond Arnhem. 

Locatie en programma
De start en finish zijn bij Sportcentrum De Grote 
Koppel in Arnhem.
09.00 uur ontvangst met koffie/thee
10.00 uur start
16.00 uur afsluiting

Inschrijving 
Schrijf u in via het inschrijfformulier op onze website 
www.sportinarnhem.nl/triatlon. Het is ook mogelijk 
om bij de kassa van De Grote Koppel in te schrijven. 
Bij voorinschrijving tot 18 april zijn de inschrijfkosten 
€ 5,00. Daarna betaalt u € 6,00. De inschrijfkosten 
voldoet u bij de start.

Parkeren
Sportcentrum De Grote Koppel, Olympus 29 in 
Arnhem, beschikt over voldoende parkeergelegenheid.

Meer informatie
Sportbedrijf Arnhem organiseert deze dag samen met 
de fietscommissie en de wandelgroep Doorlopen(d) 
Fit. Wilt u meer informatie? Kijk op onze website 
www.sportinarnhem.nl/triatlon of bel met Sportbedrijf 
Arnhem, telefoon 377 57 57.
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Kunstroute Presikhaaf
Alweer voor de achtste keer wordt er dit jaar een 
kunstroute gehouden in Presikhaaf en wel op 17 mei 
2015 van 12.00 tot 17.00 uur. De opening zal plaats-
vinden om 11.00 uur in de bibliotheek (MFC Presikhaven). 
Margreet van Gastel zal dan een kleine toespraak houden.

Net als andere jaren kunt u kennis-
maken met de kunstenaars en hun 
werk. In de bibliotheek wordt een 
workshop gegeven over hoe je een 
tekening maakt bij een verhaal.

De route is dit jaar compact en 
voert langs verschillende locaties, 
waar overal meerdere kunstenaars 
exposeren:

• Bibliotheek in MFC Presikhaven:  
 Laan van Presikhaaf 7 
• Motel Spatie: Hisveltplein 21

• Kunstportaal en de ateliers op de  
 eerste verdieping: Scheldestraat 24 
• Ateliers aan de IJssellaan / hoek  
 Waalstraat

Alle adressen zijn herkenbaar aan 
onze opvallende rood-zwarte 
kunstroutevlaggen.

Ter plekke kunt u een flyer mee-
nemen met de plattegrond en wat 
gegevens van de deelnemende 
kunstenaars.

Op onze website 
www.kunstroutepresikhaaf.nl vindt 
u binnenkort meer informatie over 
de deelnemers. Via website, Twitter,  
Facebook en op de site 
www.presikhaafnet.nl kunt u op de 
hoogte blijven van het laatste nieuws. 
Wij hopen dat er zoals altijd weer 
veel mensen komen kijken!

werk van Cynthia van Ginneke

Culturele avond in 
MFC Presikhaven
Op vrijdagavond 24 april 2015 wordt in MFC 
Presikhaven opnieuw een culturele avond georgani-
seerd, verzorgd door Cultuurgroep Presikhaaf. 
De avond begint om 19.30 uur. Academia Estrella 
geeft twee keer een demonstratie Flamencodans en 
TAS Improvisatietoneel verzorgt twee optredens.

Academia Estrella is een flamencoschool, die mede 
door haar aankleding een echte Zuid-Spaanse sfeer 
uitstraalt. Jacky Westerhof, de eigenaresse, geeft ook 
workshops/lezingen op locatie en treedt op met haar 
eigen flamencogroep. 

Verder is ze werkzaam als docente bij de Stichting 
ArtEZ (dansacademie) te Arnhem en beëdigd tolk 
Spaans. Naar buiten toe treedt Academia Estrella op in 
de vorm van een eigen demonstratiegroep. 

Het is een gevarieerd programma, waarbinnen verschil-
lende aspecten aan bod kunnen komen, zoals: voeten-
werk, hoeden, waaiers, maar ook castagnetten. 
Afhankelijk van de grootte van het podium varieert de 
grootte van de groep, meestal tussen de zes en tien 
danseressen.

De improvisatie- en theatergroep TAS uit Nijmegen 
bestaat uit vijf spelers. Tijdens de culturele avond 
verzorgen zij een tweetal optredens. Voor de pauze 
zullen zij het publiek vermaken met improvisatietoneel. 
Het publiek zal kunnen aangeven waar het spel over 
moet gaan. Na de pauze zal TAS zogenaamde theater-
sport laten zien. 
Ook bij deze vorm van acteren zal er een wisselwerking 
zijn met het publiek. In een hoog tempo worden 
diverse onderwerpen in toneelspel aan de aanwezigen 
getoond. Vaak leidt dit tot een hilarisch schouwspel.

Toegangskaarten zijn voor € 3,00 p.p. verkrijgbaar bij 
de bibliotheek en Rijnstad (i.sieljes@rijnstad.nl) in het 
MFC. Alle wijkbewoners en andere belangstellenden 
zijn van harte welkom.
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Kinderkunstfestival!
Hou je van muziek maken? 
Of toch meer van kunst? Of is in 
de natuur spelen toch meer voor 
jou, zoals lekker aanmodderen?
Dat gaan we uitzoeken op het 
KinderKunstFestival!
 
Op woensdagmiddag 27 mei wordt 
in Park Presikhaaf een Kinder-
KunstFestival georganiseerd voor 
alle kinderen uit de wijk! 
Alle activiteiten laten zien wat je 
komend seizoen na schooltijd kunt 
beleven in de wijk.
 
Het festival zal plaatsvinden van 
13.00 tot 17.00 uur. Er zullen hapjes 
en drankjes zijn, maar ook muziek, 
dans en kunst!
Tijdens het KinderKunstFestival 
worden kleine workshops gegeven 
en laten enkele organisaties uit de 
wijk verschillende promo’s zien. 
De samenwerkpartners, die deel-

nemen aan het KinderKunstFesti-
val, zijn: De Bibliotheek, El Ele 
Dans- en Muziekschool, Kunst-
bedrijf Arnhem met het project 
Met de Muziek Mee, Stichting 
Diagonaal met Natuureducatie. 

Er komen ook buitenlandse rappers, 
straatkunstenaars van Locatie 
Spatie, Kinderwerk Rijnstad en ga 
zo maar door. 

Door de 
afwisseling 
van de work-
shops en 
promo’s krijg 
je een idee 
wat er zoal te 
doen is in de 
wijk aan 
naschoolse 
activiteiten.

Kom je langs op woensdag 27 mei?
We beginnen om 13.00 uur. 
Tot dan!

Kunsmake! Elke laatste woensdag 
van de maand
Kom kunsmake! Voor alle kinderen 
van 4 tot 12 jaar uit Presikhaaf op 
Locatie Spatie, Hisveltplein 21. 
De kinderen werken met kunste-
naars uit binnen- en buitenland en 
de deelname is gratis. 
Iedereen is welkom elke vierde 
woensdag van de maand tussen 
14.00 en 15.30 uur.  Er kan per keer 
opgegeven worden. 
Kunsmake is een samenwerkings-
verband tussen Rijnstad Kinder-
werk Presikhaaf Oost en Kunst-
bedrijf Arnhem.

Wij hopen dat het enthousiasme 
waarmee Elly bezorgt nog jaren 
mag voortduren en bedanken haar 
voor haar inzet.

Nieuwe bezorger in beeld: 
Elly Herkes Oproep in wijkkrant succesvol
Meestal portretteren wij iemand die 
al langer onze wijkkrant bezorgt. 
Dit keer brengen wij een enthou-
siaste nieuweling in beeld naar 
aanleiding van de oproep in het 
decembernummer van Presikhaaf 
wijknieuws.
Elly Herkes verwondert zich erover 
dat er nog steeds straten zijn, die 
onze wijkkrant niet krijgen en dus 
niet kunnen lezen. “Meld je aan, 
zoveel tijd kost het bezorgen niet!”

Naast het rondbrengen van zo’n 115 
wijkkranten fungeert Elly ook nog 
als invalhulp bij de Weldam en is 
zij deelneemster aan de cursus 
boetseren.

Plantjesmarkt
De Werkgroep Woonomgeving 
Presikaaf 3 organiseert op 
zaterdag 2 mei van 10.30 tot 
14.00 uur een plantjesmarkt. 

Op deze markt wordt éénjarig 
plant- en perkgoed verkocht 
(zonder winst) voor in uw 
bloembak of tuin. 
De verkoop vindt plaats bij de 
winkels aan de Honingkamp.
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Kom langs of bel voor een afspraak. U kunt vrij parkeren voor de deur!!!

Honigkamp 70 - telefoon 362 18 18

Advertentie

   LAAT BIJ ONS JE HAAR KLEUREN
   EN MAAK EEN
   VERVOLG-KLEURAFSPRAAK ....
   (max.6 weken)
   * EN JE ONTVANGT GRATIS EEN
   COLOR-SHAMPOO! 250 ml twv. €14.30

*- alleen op inlevering van het afsprakenkaartje

 - zolang de voorraad strekt.

Kapsalon 

Apart
Dames

 en Herenkapsalon

KLEURACTIE

deze actie is geldig t/m 30 april

WWP2 WijkOpFleurAktie 2015 
De WWP2 houdt haar WijkOpFleurAktie op zaterdag 9 mei. De locatie is 
veranderd. Dit jaar achter de Bethaan op de hoek, De Keten en Krammer-
straat, naast de inrit parkeergarage Bethaan. De verkoop van plantjes 
begint om 10.00 uur en we gaan door tot 14.00 uur, maar Op=Op. 
De plantjes worden tegen een schappelijke prijs verkocht voor de tuin of 
het balkon. De opzet van de WijkOpFleurAktie is om de buurtbewoners 
van de Nieuwe Vaart en het Deltakwartier bij elkaar te brengen bij een 
leuke activiteit met een “bakkie koffie” van de WWP2 voor Presikhaaf 2.

WWP2 staat voor Werkgroep Woonomgeving Presikhaaf 2. Het is een vaste 
bewonerswerkgroep onder het Wijkplatform Presikhaaf volgens de 
Spelregels Wijkgericht werken Arnhem. De WWP2 houdt zich bezig met 
bewonerszaken en probeert via overleg met Portaal, Vivare, Gemeente, 
Politie en samen met de Opbouwwerker een leefbare en prettige woon-
omgeving te bevorderen en te onderhouden in het DELTAKWARTIER en 
DE NIEUWE VAART. 

De WWP2 organiseert diverse activiteiten voor Presikhaaf 2, waaronder 
geregeld een wijkschouw met functionarissen om de knelpunten in de 
buurt aan de kaak te stellen en deze aan te pakken. WWP2 brengt ook de 
wijkkrant Presikhaaf wijknieuws rond, waarin de vergaderdata staan.

Meer informatie zie wwp2arnhem@gmail.com

Agenda SIK*
27 april 

Koningsdag (zie programma)

16 mei 
bingo

13 juni 
spelmiddag voor kinderen

27 juni 
barbecue voor 

de buurtbewoners

*onder voorbehoud 
van wijzigingen



17

WIJKNIEUWS
Op het LEERpark 
DOE je meer!
Het is nog nooit zo druk geweest 
op Leerpark Presikhaaf als in 
februari tijdens de open dagen en 
de minilessen! Honderden leerlin-
gen van groep 8 kwamen binnen 
om lesjes te volgen, te koken, 
sporten, zagen, fitnessen, nagels te 
lakken en nog veel meer.

Zo vreemd is dat niet na de goede 
beoordeling door de inspectie. De 
school timmert behoorlijk aan de 
weg, heeft het gebouw van binnen 
mooier gemaakt en probeert het 
onderwijs met doe-opdrachten voor 

de leerlingen aantrekkelijk te 
maken. Klap op de vuurpijl is de 
opening van een fitnessruimte, 
waar klassen naar hartenlust 
kunnen roeien, rennen en met 
gewichten kunnen werken.

Leerpark Presikhaaf zoekt nadruk-
kelijk contact met de buurt. Elke 
week trekt een groepje leerlingen de 
wijk in om de omgeving schoon te 
houden. Natuurlijk kunt u reser-
veren bij Resto Van Harte of bij 
onze eigen leerlingen die voor 
weinig geld heerlijk koken. Verder 

werken de leerlingen samen met de 
bewoners van Waalstaete aan een 
theaterproductie en organiseren we 
verwendagen voor ouderen.
Heeft u ideeën om samen te 
werken? Neem gerust contact op 
met de school, telefoon  362 91 52. 
Want: 
Op het LEERpark DOE je meer!

Kooklessen MFC Presikhaven
Vitale voeding, wat is dat? 
In vijf kooksessies gaan we met 
deze vraag aan de slag. 
We nemen een kijkje in de keuken 
waar met volle aandacht gekookt 
en gegeten wordt. 

We zoomen in op bereidingswijzen 
met behoud van vitamines of 
weinig verlies van vitamines, 
gebruiken zo mogelijk lokale 
producten en maken recepten die 
afgestemd zijn op de lente en 
lichter verteerbaar en voedend zijn.  

Nieuwsgierig naar het hoe, wat, 
waar en wanneer?

Meld je aan, kook en eet 
samen met wijkbewo-
ners uit Presikhaaf. 

Laat je verrassen door de pure 
smaken van een volledig vers 
gekookte maaltijd.
Data:  donderdag 23 en 30 april, 
 7, 21 en 28 mei.
Tijd:  17.00 uur.
Kosten: € 4,50 per keer, excl. 
  koffie en thee (€ 0,50).

Aanmelden en/of meer info?
Bel Ingrid (Participatiewerk 
Presikhaaf ) 06 52 71 07 66 of mail 
i.sieljes@rijnstad.nl

Zelf kookles geven? 
Dat kan, geef je op bij Ingrid.

Goede buur

helpen met bijvoorbeeld huishou-
delijke en andere kleine klusjes en 
natuurlijk ook voor de sociale 
contacten. Wij zijn er voor hulp-
vragers, maar daarvoor hebben wij 
ook hulpbieders nodig. 
Zo kunnen wij u helpen iemand te 
zoeken die bij u past. 

Wij begeleiden u geheel door het 
proces heen, dus u staat er niet 
alleen voor.

Ook bieden wij mankracht aan 
voor kleine klusjes bij mensen thuis, 
maar ook voor kleine klusjes in de 
tuin. 

Het project 
“goede buur” 
maakt deel uit 
van Leerbedrijf 
Diagonaal. 
Heeft u eventuele suggesties of 
opmerkingen, dan kunt u altijd 
even bellen, mailen of langskomen. 
Koffie en thee staan voor u klaar. 

Diagonaal, telefoon 363 45 33, 
mailadres: 
goedebuur@leerbedrijfdiagonaal.nl

Een gezamenlijke participatie-
samenleving is wat wij willen en 
dat stimuleren wij door middel van 
het project “goede buur”. 
Het project houdt in dat we willen 
dat de mensen uit de buurt elkaar 
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Alarmnummer (politie, brandweer, ambulance)  112
Bibliotheek Presikhaaf    354 31 11
Buurtcentra:
 - de Oosthof    361 98 73
 - Presikhaven (kinderclub)  363 70 59
Centrum voor Jeugd en Gezin   088-3555 000
Dierenambulance    364 91 11
Gemeente Arnhem Servicelijn   0900-1809
Huurdershuis (juridische ondersteuning)  443 25 72
Huisartsendienst regio Arnhem  0900-1598
KUNSTportaal    365 52 43
Meldpunt Vrijwillige Hulpdienst  370 35 40
Jongerencentrum Push    361 86 55
Leerbedrijf Diagonaal    363 45 33
MultiFunctioneelCentrum (beheerder)  364 71 93
Openbare verlichting    377 59 77
Opbouwwerk Presikhaaf   362 84 47
Reserveren Resto VanHarte       (€ 0,50 p.m.) 0900-9003030
Politie (niet bedreigend)    0900-8844
Sita, grofvuil     446 04 90
STMG (Stichting Thuiszorg  Midden Gelderland)  376 22 22
SOS Hulpdienst    443 60 00
SWOA: Waalstaete    751 73 22
SWOA: de Weldam    361 17 41
Stadsboerderij Presikhaaf   377 54 64
Trefpunt ,,Voor Elkaar”   06 44 37 83 28
Woningstichting/-corporatie:
 - Portaal    0800-7678225
 - Vivare     355 02 00
 - Volkshuisvesting Arnhem  371 27 12
Ziekenhuis Rijnstate    088-0058888
Ziekenhuis Velp    088-0058886
Zonnebloem, afdeling Presikhaaf  06 53 79 72 79
Kantoor Hulpverlening Symfonie  312 77 00
 (Raadslieden en Maatschappelijk Werk)
 Spreekuur Joh. De Wittlaan 244
 van 9.00-11.30 uur, dinsdag van 13.30-16.00 uur
 maandag t/m vrijdag telefonisch

B E L A N G R I J K E 
T E L E F O O N N U M M E R S

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.PRESIKHAAFNET.NL  

Praktische 
hulp door 
vrijwilligers

Mantelzorg en Vrijwillige Thuishulp 
Arnhem biedt praktische hulp in en om het 
huis aan mensen die sommige klussen niet 
zelf meer kunnen. Heeft u geen financiële 
middelen om een professionele klusjes-
man in te huren en heeft u niemand om u 
heen die u ermee kan helpen?

Dan kunt u een beroep doen op de 
vrijwilligers van Mantelzorg en Vrijwillige 
Thuishulp Arnhem. U kunt denken aan het 
ophangen van een lamp, een plankje 
ophangen maar ook het in elkaar zetten 
van een kast. 
Hebt u een afspraak bij een arts of 
ziekenhuis en heeft u geen vervoer? 
Ook dan kunt u een beroep op onze 
vrijwilligers doen.

Bij wat grotere klussen (bijvoorbeeld het 
sauzen van een kamer) is het een voor-
waarde dat de klus noodzakelijk is en komt 
er eerst een vrijwilliger langs om te kijken 
wat er moet gebeuren en of wij u kunnen 
helpen. De materialen die nodig zijn 
worden niet door ons aangeschaft maar 
door de hulpvrager zelf.

Voor meer informatie kunt u elke werkdag 
tussen 9.00 uur en 12.00 uur bellen met 
telefoonnummer 370 35 40. 

Onze telefoonwachten staan u graag te 
woord. Meer informatie vindt u op 
www.mvtarnhem.nl
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vóór 1 mei 2015
Onder de goede inzenders wordt een cadeaubon verloot 

voor een knipbehandeling bij Kapsalon Apart.
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wijknieuws nummer 1

POLITIEKE 
SPELLETJES
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Een schoon Presikhaaf = GAAF
Het voorjaar laat zich zien en horen; de wijk wordt 
frisser groen en overal in Presikhaaf zie je weer 
krokussen en narcissen uit de grond komen. 
De kinderen gaan weer lekker buiten spelen en 
de volwassenen zitten te genieten op een bankje 
in de zon. 

Als je Presikhafers vraagt waarom ze graag in 
Presikhaaf wonen, dan is één van de eerste dingen 
die worden gezegd: de wijk is zo RUIM opgezet met 
VEEL GROEN. 

Als je Presikhafers vraagt waar ze zich aan ergeren, 
dan is het eerste wat zij zeggen: ZWERFVUIL. Ja, 
er zijn scholen met veel leerlingen uit heel Arnhem 
en ja, er komen ook andere mensen van buiten 
Presikhaaf in de wijk. Alleen, die zorgen echt niet 
voor het zwerfvuil in achter- en tussenpaden, rond 

Informatie bij Lies Vonk, mail:  l.vonk@rijnstad.nl, 
telefoon 06 15 96 52 24

Extra containers
In het kader van Omgekeerd Inzamelen, 
in de buurt van Lange Water Midden, 
zijn  twee extra ondergrondse containers 
geplaatst, zodat de flatbewoners van de 
Boksbergenstraat en de Brekelenkampstraat 
hun papier, karton en plastic afval in de 
containers kunnen doen, zodat dit afval niet 
meer in het restafval komt.

woningen en in voortuinen.  Er zijn inmiddels 
heel veel bewoners die - gewapend met een knijper 
in hun eigen tijd en op geheel vrijwillige basis 

- het zwerfvuil oprapen. Ook is in de wijk een 
middelbare school van plan om met leerlingen 
regelmatig zwerfvuil te “knijpen”.

Kortom:  Grijpt u mee, 
Knijpt u mee!!
Als alle wijkbewoners samen zorgen dat Presikhaaf 
zwerfvuilvrij blijft, kan iedereen nog meer genieten 
van onze ruim opgezette, groene en schone wijk.


