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Reünie Danscentrum Liet-Hollander
Danscentrum Liet-Hollander, opgericht in 1983 door Ben en Ria, heeft in 2002 zijn deuren gesloten. 
In die periode hebben veel leerlingen een groot deel van hun vrije tijd hier doorgebracht. 

Facebook
Een aantal oud-leerlingen is half februari de Facebookpagina “Leerlingen van dansschool Liet Hollander” 
begonnen voor oud-leerlingen van het danscentrum en met succes! Het aantal staat al op 295 leden! 
Op de Facebookpagina worden oude foto’s en video’s gedeeld en herinneringen opgehaald. 
Ook informatie over de reünie wordt hier gedeeld. Heb jij ook gedanst bij Danscentrum Liet-Hollander?  
Meld je dan ook aan! 

Reünie
Hoe leuk is het om met oud leerlingen gezellig bij te kletsen en herinneringen op te halen onder het 
genot van een hapje en drankje? Natuurlijk bestaat ook de mogelijkheid samen te dansen!

Waar?   Oud danscentrum Liet-Hollander
Wanneer?  Zaterdag 17 september 2016
Tijd?   Vanaf 17.00 uur ontvangst | vanaf 18.00 uur warm buffet | vanaf 20.00 uur dansavond
Bijdrage? € 10,00 warm buffet én dansavond | € 2,50 alleen dansavond excl. drankjes, deze zijn   
  verkrijgbaar voor € 1,25 (géén alcohol). 
Aanmelden?  Stuur een mail naar reunie.liethollander@gmail.com met je naam en je keuze voor dans 
  avond met/zonder buffet. Per mail ontvang je dan gegevens voor het overmaken van het geld.
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Honigkamp 82 
telefoon 362 18 18

Advertentie

Kapsalon 
Apart

Dames en Herenkapsalon

Kom langs of bel 
voor een afspraak. 

U kunt vrij parkeren 
voor de deur!!!

www.kapsalonapart.nl

“Twee en een halve maand hel, 
maar nu in de hemel”
Dat zijn de ervaringen van Joyce, 
woonachtig in de onlangs gereno-
veerde flat aan de Floriszstraat. 
Joyce is lid van de klankbordgroep 
die met Volkshuisvesting meedenkt 
over het groot onderhoud project 
van de flats aan de Stellingwerf-, 
Florisz-, Van Galen- en Hudson-
straat. Inmiddels zijn de drie 
eerstgenoemde flats gerenoveerd, 
maar Volkshuisvesting gaat niet 
verder met de aannemer van deze 
flats, dus is het voor de Hudson-
straat nog even afwachten.

Presikhaaf wijknieuws ging een 
kijkje nemen bij Joyce in haar mooi 
ingerichte flat, waar zij al bijna 
zeven jaar woont. 

“Wonen tijdens de renovatie was 
niet plezierig. Er was overal stof, de 
communicatie haperde nog al eens 
en planningen werden niet nageko-
men. Er moest voor het balkon een 

pui worden verwijderd, die asbest 
bevatte. De kosten voor de asbest-
verwijdering kwamen voor onze 
rekening, wat jammer was. Geluk-
kig kon ik bij mijn ouders terecht 
om te douchen en om even bij te 
komen. Gezinnen met kinderen 
ontvluchtten tijdens de verbouwing 
vaak hun flat.”

Kommer en kwel
Het was niet alleen kommer en 
kwel. Na twee en een halve maand 
kon Joyce een prachtig apparte-
ment betrekken, dat zij met smaak 
heeft ingericht. 

Joyce: “Goed te merken is dat de 
woning energiezuinig is. Ik houd 
mijn verbruik bij en schat dat ik 
wel 40% bespaar, het is veel warmer 
in mijn woning, ik heb geen last 
meer van de wind en externe 
geluiden hoor ik ook niet meer. 

Door het WTW-systeem (Win 
Terug Warmte-systeem) is het in 
mijn woning dezelfde temperatuur. 

Wel is de flat wat gehorig, maar al 
met al woon ik hier met heel veel 
plezier.”

Namens Presikhaaf wijknieuws 
bedanken we Joyce voor haar 
medewerking en we wensen haar 
nog veel woonplezier toe.

Je kunt er niet vroeg
genoeg mee beginnen

Onze
mondzorg
is gewoon 

gaaf!

Advertentie
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Busreisje naar de 
Dappermarkt in 
Amsterdam
Op zaterdag 21 mei organiseert 
de activiteitengroep Presikhaaf 
een uitje per bus naar de 
Dappermarkt in Amsterdam. 

De Dappermarkt is een culturele 
warenmarkt met meer dan 200 
kramen. De Dappermarkt is een 
markt ‘van alle markten thuis’ met 
vele goederen. Een gezellig dagje uit 
met andere wijkbewoners uit 
Presikhaaf.

De bus vertrekt om 
8.00 uur. 
Dan moet u dus ook 
ingestapt zijn.  U 
kunt instappen vanaf 
7.45 uur op het 
parkeerterrein achter 
het MFC (hoek Honigkamp). De 
bus vertrekt ook echt om 8.00 uur. 
Wees dus op tijd, er wordt niet 
gewacht!! U vertrekt om 16.45 uur 
weer uit Amsterdam. 

U kunt een kaartje kopen bij MFC 
Presikhaven, kantoor opbouwwerk/
participatiewerk of bij het beheer 
van MFC Presikhaven. 

Verdere informatie, 
Ingrid 06-52 71 07 66 / 
i.sieljes@rijnstad .nl
Een kaartje kost € 11,00.
De busreis is voor mannen en 
vrouwen uit Presikhaaf van 18 jaar 
en ouder (bij de bus kan om een 
legitimatiebewijs gevraagd worden).

PADOEM TATSS! 
Arnhems kinderfanfare zoekt 
kinderen uit de wijk!
Voor het kinderkunst festival op 
25 mei willen wij graag met zoveel 
mogelijk kinderen marcheren naar 
Park Presikhaaf.

Heb jij elke dinsdag tijd tussen 
18.30-19.30 uur? En geen podium-
vrees? Dan is dit wat voor jou!

In QUATRO MUSICA
Gratis lessen vanaf 22 maart! 
Slagwerk-/tromlessen /Blaasinstru-
ment-lessen / Pompon / danslessen 
majorettes!
De lessen zijn tot en met 25 mei 
gratis! 
Wacht niet te lang en meld je aan! 
Opgeven: marije@motelspatie.nl
Doe mee en marcheer met ons door 
je eigen wijk!

Workshop Dans 
voor Peuters 
De werkgroep Speelkameraadjes 
Presikhaaf organiseert een super-
leuke workshop dansen voor 
peuters die bestaat uit danslessen 
op twee dinsdagen in april. 

De workshop wordt 
gehouden in buurt-
centrum de Oosthof 
aan de Kinderkamp 9. 
We verzamelen om 
13.30 uur en eindigen 
om 14.30 uur. 

Plantjesmarkt 
WWP3
Fleur en kleur in Presikhaaf
De Werkgroep Woonomgeving  
Presikhaaf 3 organiseert op 
zaterdag  14 mei 2016 een
plantjesmarkt. 

Deze wordt gehouden van 10.30 
tot 14.00 uur. 
De verkoop vindt plaats bij de 
winkels aan de Honigkamp.

De kosten zijn € 2,00 per kind. 
U kunt tot 10 april uw kind 
opgeven via 
speelkameraadjes@gmail.com of 
bel bij vragen Helen op 
06-10 34 39 43. 
Meld uw kindje snel aan, want het 
aantal plekken is beperkt!

Datum: dinsdag 12 en 19 april 2016
Tijd: Van 13.30 tot 14.30 uur
Adres: Buurtcentrum de Oosthof, 
Kinderkamp 9
Info: speelkameraadjes@gmail.com 
of Helen 06-10 34 39 43
Kosten: € 2,00 per kind.

Er wordt eenjarig plant- en perk-
goed verkocht (zonder winst) voor 
in uw bloembak of tuin.
U bent van harte welkom.
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Vernielingen in de wijk 
Afgelopen weken zijn in de omgeving Van Nesstraat, Bethanienstraat, 
Honigkamp, Middachtensingel en Bitterstraat diverse ruiten ingegooid, 
onder andere van woningen, bushokjes en flatportalen.

Daarnaast zijn meerdere voertuigen 
van mindervaliden (brommobiel 
45 km/u) omgegooid waardoor deze 
schade opliepen. 

De wijkagenten van Presikhaaf 
verrichten op dit moment onder-
zoek naar deze vernielingen. 
Heeft u informatie die kan bijdra-
gen tot de opsporing van de daders, 

dan kunt u contact opnemen met 
de politie middels het telefoonnum-
mer 0900-8844. U kunt dan ook 
vragen naar wijkagent Jan Visser of 
wijkagent Richard Buyl.

De wijkagenten hebben tevens een 
spreekuur op de wijkpost in 
MFC Presikhaaf, elke donderdag 
van 18.00 tot 20.00 uur met 

uitzondering van 
schoolvakanties.
  
U kunt uw infor-
matie ook mailen 
naar onderstaande 
mailadressen: 
jan.visser.3@politie.nl 
richard.buyl@politie.nl

Blijft u liever anoniem, bel dan met 
“Meld Misdaad Anoniem” 
telefoon 0800-7000.
Alle informatie wordt vertrouwelijk 
behandeld.

Bent u zelf getuige van een ver-
nieling, bel dan direct de politie. 

Dat kan via het
nummer 0900-8844. 
Zijn de daders nog actief bezig, 
bel dan 112.

Hartelijk dank voor uw 
medewerking.

POLITIE DISTRICT 
GELDERLAND-MIDDEN 

SAMEN WERKEN 
AAN VEILIGHEID!

Fotografie: Hans van Dulkenraad
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Start cursus Liever Assertiever 

Sportfestival 
V.V. Elsweide

Op donderdagochtend 12 mei start Indigo, in samenwerking met 
participatiewerk Rijnstad, voor vrouwen de cursus Liever Assertiever 
in Presikhaaf. 

Weer ja gezegd tegen een klus 
terwijl u eigenlijk geen tijd 
heeft? Irriteert u zich al een 
tijdje aan iemand, maar weet u 
niet hoe u dat moet zeggen? 
Vraagt de kapster of het naar 
wens is en durft u niet aan te 
geven dat het te kort is? 

Voor vrouwen uit Presikhaaf, die 
het moeilijk vinden voor zichzelf 
op te komen en hun grenzen aan te 
geven, organiseert Indigo de cursus 
‘Liever Assertiever’. U krijgt inzicht 
in de manier waarop u communi-
ceert: wat zijn uw valkuilen en wat 
kan beter? In de cursus werken we 
aan het vergroten van uw gevoel 
van eigenwaarde. U leert dat u zich 
niet altijd hoeft aan te passen aan 
de ander en dat uw mening en 
gevoelens er ook mogen zijn. Daar-
naast gaan we oefenen met vaardig-

heden: hoe kunt u nu het beste nee 
zeggen of omgaan met een conflict? 
Stapsgewijs leert u situaties aan te 
gaan die u voorheen uit de weg 
ging. 

Petra: “Ik heb geleerd op een 
duidelijke en respectvolle manier 
aan te geven wat ik graag zou 
willen. Ik zeg nu gemakkelijker nee 
als ik iets liever niet wil doen. 
Nee zeggen tegen de ander is ja 
zeggen tegen jezelf.”

Praktische informatie
Deze cursus is voor 

vrouwen uit Presikhaaf. 
De cursus vindt plaats in 
MFC Presikhaven, flexlokaal 
Lourdesschool, Laan van 
Presikhaaf 7 en bestaat uit 
vijf bijeenkomsten van twee 
uur. De bijeenkomsten 
vinden plaats op 12, 19, 26 
mei, 2, en 9 juni 2016 van 
09.00-11.00 uur. 
Er zijn alleen kosten voor 

koffie of thee (€ 0,50). 

Voor meer informatie of aanmel-
ding kunt u contact op-nemen met 

Indigo, telefoon 312 44 83 of 
info@indigogelderland.nl, of met 
Ingrid Sieljes (participatiewerk 
Rijnstad, 1ste etage 
MFC Presikhaven), 
telefoon 06-52 71 07 66.

Wederom organiseert V.V. Elsweide 
dit jaar op 23 en 24 april - in 
samenwerking met haar partners 
van het  WIJ-project - 
een sportfestival op het sport-
complex van V.V. Elsweide.

Deze speciale dag heeft als doel 
mensen kennis te laten maken met 
diverse sporten en het bewerk-
stelligen van een dialoog tussen 

mensen met verschillende culturen 
en achtergronden. 

Wij geloven dat sport een belang-
rijk middel is dat gebruikt moet 
worden om mensen samen te 
brengen en zo meer begrip in de 
maatschappij te creëren. 

Er zullen deze dagen verschillende 
activiteiten plaatsvinden o.a. haren 
vlechten, henna tatoeage, schmin-
ken, muziek, diverse kinderactivi-

teiten en 
uiteraard 
kunt u 
genieten van 
verschillende lekkernijen. 

Iedereen is op deze dagen vanaf 
11.00 uur van harte welkom op ons 
sportfestival!

Adres: V.V. Elsweide, 
Zuilesteinlaan 40, 6825 AS Arnhem, 
www.elsweide.nl
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Staatnamen in Presikhaaf   
  zeehelden 
Op pagina 3 van deze wijkkrant staat een interview met Joyce, lid van 
de klankbordgroep die met Volkshuisvesting meedenkt over het groot 
onderhoud project van de flats aan de Stellingwerf-, Florisz-, 
Van Galen- en Hudsonstraat. Allemaal namen van zeehelden.

De redactie wil in elke wijkkrant 
enkele straten belichten en de 
betekenis weergeven. 
In dit kader hebben we een viertal 
straten van zeehelden gekozen, 
waaronder de Floriszstraat. 

De straatnaamcommissie bepaalt 
hoe een wijk en haar straten gaat 
heten. Het voorstel gaat naar het 
College van Burgemeester en 
Wethouders. In de Gemeenteraad 
vindt de stemming plaats. 
Straatnamen op Presikhaaf uit de 
Zeeheldenbuurt

Van zijn hand komt de uitroep
“Ik val aan, volg mij.”

Van Speykstraat
Jan C.J. van Speyk, 1802-1831, 
commandant van kanonneerboot 
op de Schelde bij Antwerpen. 
Zijn uitspraak: “Liever de lucht in.”

Pieter Florisz Aert van NessKarel Doorman Jan van Speyk

Floriszstraat
Pieter Florisz, 1610 -1658, was 
viceadmiraal, opvolger van Maarten 
Harperszoon Tromp. 
Hij sneuvelde in de Slag in de Sont.

Karel Doormanstraat
Karel Willem Frederik Marie, 
1889-1942, Nederlandse schout bij 
nacht. Opperbevelhebber van het 
Nederlands eskader in de Indische 
wateren in de oorlog met Japan. 

Hij sneuvelde op 28 februari 1942 
tijdens de slag in de Javazee.

Van Nesstraat
Aert Jansse van Nes, 1625-1693, 
viceadmiraal, vlootvoogd. Hij 
werkte samen met Michiel Adri-
aanszoon de Ruyter (1607-1676) 
tijdens de vier- en tweedaagse 
zeeslag.

Hebben straten in uw buurt 
uw speciale interesse, meld 
deze dan aan 
wijknieuws@presikhaafnet.nl 
en wij gaan voor u op zoek.

Arnhems Trompetterkorps 
en Resto van Harte in 
MFC Presikhaven

Cultuurgroep Presikhaaf organi-
seert op vrijdag 20 mei een muzi-
kale avond. Voorafgaand aan het 
optreden van het Arnhems Trom-
petterkorps kunt u deelnemen aan 
een gezamenlijke maaltijd. 

Resto van Harte bereidt en serveert 
een tweegangen diner. 

Maximaal 60 gasten kunnen 
mee-eten. Vol = Vol. 

Tijd: Inloop: 17.00 uur, Eten 17.30 
uur. Optreden 19.30 uur 

Kosten: Maaltijd + optreden € 8,00 
p.p. Met Gelrepas € 5,00 p.p.
Alleen voorstelling € 3,00 p.p.

Kaartverkoop vanaf 18 april:
Bibliotheek Presikhaaf en 
Resto van Harte.
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Zwervende winkelwagentjes 

Een schoon Presikhaaf = 

Er wordt al een aantal jaren hard gewerkt om de aanblik van de wijk 
te verbeteren. Maar om van Presikhaaf een nette topwijk van Arnhem 
te maken, is ook úw hulp hard nodig. Een zwervende winkelwagen 
geeft een straat namelijk direct de indruk dat de verloedering er volop 
heeft toegeslagen. 

Een winkelwagen op straat staat 
niet alleen slordig, maar het kost de 
winkels elk jaar een klein kapitaal. 
Hun mening: een winkelwagen 
leen je, breng hem dan ook snel 
terug alsjeblieft. 

Het is voor iedereen vervelend als er 
te weinig wagentjes bij de winkel 
staan. Een winkelwagen, die ver-
dwijnt in iemands tuin of in het 
water, kost sommige winkels bijna 
€ 700,00 om te vervangen, want 
niet alleen de kar kost geld, maar 
ook het bezorgen en het aanpassen 
van de kar naar de kleuren van de 
winkel. 

Zo is de Deka-markt aan de Vrij 
Nederlandstraat elk jaar genood-
zaakt om zo’n 80 nieuwe karren te 
kopen!

Niet alle wagens verdwijnen in 
tuinen of zwerven op straat. Ze 
worden ook in het water gedumpt. 
Een vervelend probleem voor het 
Waterschap. 

Elk jaar halen zij zo’n 20 tot 25 
winkelwagentjes uit de water-
gangen van de wijk. De wagens 
beschadigen soms de machines van 
het Waterschap, belemmeren het 
onderhoud en de snelle afvoer van 
water bij hevige regenval.

Bij deze een oproep aan alle 
bewoners: houd uw ogen open voor 
zwervende winkelwagentjes en 
maak er een melding van. 

Ziet u een kar zwerven of 
zwemmen? Bel de winkel of bel de 
gemeente op 0900-1809 of het 
Waterschap op 0314 - 369 369. 

Een melding kan 
ook digitaal via 
www.arnhem.nl 
of de 
BuitenBeterApp.

Werelds leren koken?
Alweer een leuke kookcursus in MFC Presikhaven. Dit 
keer staat de authentieke Sri Lankese keuken centraal. 
Er wordt door een Sri Lankese wijkbewoonster les 
gegeven samen met haar nichtje. Doet u ook mee?

De cursus wordt gegeven op vier achtereenvolgende 
woensdagochtenden vanaf 11 mei van 9.00 tot 11.30 uur. 
De kosten zijn € 10,00 voor vier lessen.

U kunt zich opgeven bij Ingrid 06-52 71 07 66 /
i.sieljes@rijnstad.nl Het aantal plaatsen is beperkt. 
Als u zich opgeeft, hoort u of u nog kan meedoen.

GAAF!!
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Over het wijkgesprek en het wijkactieplan 
BEWONERS VAN PRESIKHAAF

Wijkgesprekken dragen bij om te komen tot een goed wijkactieplan

Als vertrekpunt voor het gesprek zijn de volgende onderwerpen 

gekozen:Samenleven & Ontmoeten, Gezondheid in de wijk, 

Wonen & Woonomgeving, Sport & Cultuur, Leren & Opgroeien 

en Veiligheid & Gedrag.

In totaal hebben bewoners bij elkaar zo’n 223 punten 

ingebracht. In dit aantal zijn ook de wensen die via de website 

meedoeninarnhem/Presikhaaf opgenomen.

Aan de hand van deze ingebrachte punten heeft de gemeentelijk 

wijkregisseur en de “voorbereidingsgroep wijkgesprek” de 

punten voor het wijkactieplan (WAP) Presikhaaf 2016-2018 

kunnen samenstellen. 

Gerie Wolkenfelt, Wijkbewoner Presikhaaf

Om te komen tot een goed wijkactieplan is gekozen voor een 

4-tal bijeenkomsten. Deze bijeenkomsten werden gehouden op 

vrijdag 16 oktober, dinsdag 21 oktober, woensdag 22 oktober en 

dinsdag 27 oktober 2015.

Op 16 oktober is een bijeenkomst georganiseerd voor in de wijk 

werkende beroepskrachten. Dit was een zeer geslaagde 

bijeenkomst en er waren 23 professionals aanwezig.

Tijdens de andere bijeenkomsten zijn er professionals als 

gespreksleiders ingezet.    

Aan de hand van een zestal thema’s hebben de bewoners van de 

wijk Presikhaaf in kleine groepjes gediscussieerd. Het doel is om 

de onderwerpen, die spelen in de wijk, te horen en met elkaar te 

delen. Dus punten waar de wijk Presikhaaf meer aandacht voor 

wil hebben en punten ter verbetering van onze wijk. 
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Presikhaaf 
De belangrijkste punten
Afval
In Presikhaaf laten de bewoners weten dat 

ze een schone wijk belangrijk vinden. 

Daarom ziet men graag dat:

- Het schoon is rondom de containers.

- Er meer aandacht is voor het vaker oprui-

men van zwerfafval.

- Er voldoende/ betere voorzieningen zijn 

om dagelijks afval gescheiden weg te kun-

nen gooien.

- Recyclemogelijkheden beter bekend wor-

den gemaakt.

- Het grofvuil weer gratis wordt opgehaald.

De aanpak (Presikhaaf Schoon!) die in 2014 

in gang was gezet met professionals en 

bewoners zal verder doorgezet en verdiept 

worden.

•	 Wie:	bewoners		(evt.	tijdelijke	werkgroep),		

corporaties,		handhaving,	gemeente

Ontmoeten en sociaal isolement
Veel bewoners onderstrepen het belang van 

ontmoetingsmomenten. Omdat je elkaar 

dan beter leert kennen in de wijk en cultu-

ren zich mengen. De activiteiten geven 

bewoners een doel om anderen te kunnen 

ontmoeten. Het verkrijgen van respect voor 

elkaar is ook een veel genoemde reden om 

ontmoetingsactiviteiten te stimuleren en 

organiseren zowel op buurt als wijkniveau. 

Daarbij is het van belang dat mensen elkaar 

vinden op een laagdrempelige manier. 

Ontmoeten kan sociaal isolement voorko-

men Daarom bijvoorbeeld kijken naar 

maatjesprojecten voor (allochtone) 

ouderen.

•	 Wie:	bewoners	(evt.		ondersteund	door	

participatiewerk),	wijkteams,	SWOA,	

overige wijkorganisaties 

Veiligheid in de wijk
Er is een aantal plekken in de wijk benoemd 

waar bewoners het niet verkeersveilig vin-

den,	waaronder	ook	de	omgeving	van	scho-

len. Deze locaties krijgen specifieke aan-

dacht en we zorgen waar mogelijk voor 

passende maatregelen. Bijvoorbeeld door 

snelheidsmeters te plaatsen waar te hard 

wordt gereden of de genoemde adressen 

door te geven aan de politie of de afdeling 

Handhaving.	Andere	benoemde	gevoelens	

van onveiligheid kunnen wellicht worden 

aangepakt door in overleg met bewoners op 

achterpaden verlichting aan te brengen.

•	 Wie:	gemeente,	politie,	handhaving,	

bewoners

     

Spelen
Er	zijn	veel	speelplaatsen	in	de	wijk,	maar	

deze zijn niet altijd vindbaar. Dit gaan we 

verbeteren door bijvoorbeeld een ‘speel-

kaart’ van de wijk te maken. Daarnaast gaan 

we kijken of bestaand groen een ‘speelac-

cent’,	speeluitdaging	kan	krijgen.	In	Presik

haaf onderzoeken of de geboden speelplek-

ken aansluiten bij de vraag naar 

speelmogelijkheden. 

•	 Wie:	bewoners,	opbouwwerk,	gemeente

Samen maken we Presikhaaf
Veel van de door bewoners genoemde 

ergernissen en verbeterpunten komen voort 

uit gedrag van bewoners onderling. 

Parkeren	op	de	stoep,	overlast	van	vuurkor-

ven,	vuilstort	naast	de	containers,	geluids-

overlast,	overhangend	groen,	spookfietsen,	

zwerfvuil,	loslopende	honden	en	dergelijke.	

Het zou goed zijn om hier met een brede 

groep bewoners extra aandacht aan te 

besteden en te kijken op welke manier 

Presikhaaf hier een verbeterslag in kan 

maken.	Want:	samen	maken	we	Presikhaaf!

•	 	Wie:	bewoners,		wijkorganisaties,	

ondernemers

Aandacht voor MFC Presikhaven
Het MFC Presikhaven is één van de “harten 

van de wijk” en dit moet het blijven. Het is 

een plek met een belangrijke functie in het 

kader van samen zijn en ontmoeten. De 

receptiefunctie	versterken,	flexibele	werk-

plekken en meer bekendheid geven aan het 

gebouw zijn zaken die genoemd worden.

•	 Wie:	gemeente	(projectleider	MFC)	wijk-

partners	in	/	rond	het	MFC,	bewoners
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Gezondheid in de wijk
Gevraagd is om meer aandacht aan dit 

onderwerp te geven door het te verbinden 

aan bestaande en nieuwe activiteiten (voor 

zowel jong en oud) in de wijk Presikhaaf.

Door dit te realiseren hopen wij dat meer 

wijkbewoners zich bewust worden van het 

belang en betrokken raken met de geboden 

mogelijkheden.

De onderwerpen kunnen zijn;

- Gezond eten en gezond voedsel

	 Bekendheid	krijgen	met	AED	en	waar	in	de	

wijk te vinden

- Volkstuintjes en schooltuinen

- Bewegen door jongeren en 65+ ers

	 Aandacht	voor	overgewicht	en	tandbederf

•	 Wie:	bewoners,	sociale	wijkteams,	overige	

betrokken wijkorganisaties

Sport in de wijk
Er is een aantal plekken in de wijk waar de 

mogelijkheden in het buitensporten onvol-

doende aandacht heeft. Bekijken met bewo-

ners in de totale wijk of er een evenwichtige 

verdeling van sportmogelijkheden gereali-

seerd kan worden. Daarnaast het sportaan-

bod in kaart brengen en de mogelijkheden 

om zelf sportactiviteiten te organiseren sti-

muleren en onder de aandacht brengen.

•	 Wie:	sportbedrijf,	gemeente,	Rijnstad,	

bewoners (incl. kinderen/ jongeren)

Opgroeien en leren in Presikhaaf
Ouders zijn in primair verantwoordelijk 

voor de opvoeding van hun kind(eren). Om 

gezond en veilig te kunnen opgroeien is er 

inzet	van	velen	nodig,	denk	aan	familie,	de	

buurt en school. Hier leren kinderen de 

vaardigheden die zij nodig hebben om zich 

goed te ontwikkelen. Hiervoor moet er in de 

wijk sprake zijn van een sterke pedagogi-

sche opvoedomgeving. 

Door: 

- met elkaar uitdragen wat onze waarden 

en	normen	zijn,

- ouders te ondersteunen in hun opvoe-

dingstaken en

- positieve ervaringen op te doen in leren 

(zowel bij kinderen als volwassenen) bie-

den we de kinderen uit Presikhaaf moge-

lijkheden om succesvoller op te groeien. 

•	 	Wie:	middels	een	breed	samengestelde	

groep van wijkbewoners en organisaties 

willen we concrete acties inzetten. 

Gezondheid in de wijk
Gevraagd is om meer aandacht aan dit 

onderwerp te geven door het te verbinden 

aan bestaande en nieuwe activiteiten (voor 

zowel jong en oud) in de wijk Presikhaaf.

Door dit te realiseren hopen wij dat meer 

wijkbewoners zich bewust worden van het 

belang en betrokken raken met de geboden 

mogelijkheden.

De onderwerpen kunnen zijn;

- Gezond eten en gezond voedsel

	 Bekendheid	krijgen	met	AED	en	waar	in	de	

wijk te vinden

- Volkstuintjes en schooltuinen

- Bewegen door jongeren en 65+ ers

	 Aandacht	voor	overgewicht	en	tandbederf

•	 Wie:	bewoners,	sociale	wijkteams,	overige	

betrokken wijkorganisaties

Sport in de wijk
Er is een aantal plekken in de wijk waar de 

mogelijkheden in het buitensporten onvol-

doende aandacht heeft. Bekijken met bewo-

ners in de totale wijk of er een evenwichtige 

verdeling van sportmogelijkheden gereali-

seerd kan worden. Daarnaast het sportaan-

bod in kaart brengen en de mogelijkheden 

om zelf sportactiviteiten te organiseren sti-

muleren en onder de aandacht brengen.

•	 Wie:	sportbedrijf,	gemeente,	Rijnstad,	

bewoners (incl. kinderen/ jongeren)

Opgroeien en leren in Presikhaaf
Ouders zijn in primair verantwoordelijk 

voor de opvoeding van hun kind(eren). Om 

gezond en veilig te kunnen opgroeien is er 

inzet	van	velen	nodig,	denk	aan	familie,	de	

buurt en school. Hier leren kinderen de 

vaardigheden die zij nodig hebben om zich 

goed te ontwikkelen. Hiervoor moet er in de 

wijk sprake zijn van een sterke pedagogi-

sche opvoedomgeving. 

Door: 

- met elkaar uitdragen wat onze waarden 

en	normen	zijn,

- ouders te ondersteunen in hun opvoe-

dingstaken en

- positieve ervaringen op te doen in leren 

(zowel bij kinderen als volwassenen) bie-

den we de kinderen uit Presikhaaf moge-

lijkheden om succesvoller op te groeien. 

•	 	Wie:	middels	een	breed	samengestelde	

groep van wijkbewoners en organisaties 

willen we concrete acties inzetten. 
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Meester, wist jij dat een 
koe vier magen heeft!? 
Hoe kinderen zelf de wereld 
ontdekken op de Dreesschool.
Sinds dit schooljaar wordt in de 
groepen 5 t/m 8 op een betere en 
leukere manier les gegeven in 
geschiedenis, aardrijkskunde, 
natuur en techniek. 

Met de methode top-ondernemers 
werken ze zelfstandig èn gestructu- 
reerd. In tweetallen werken de 
kinderen binnen een thema aan 
veel verschillende onderwerpen. 
Alles wat binnen zo’n thema met 
wereldoriëntatie te maken heeft, 
komt aan bod. 

Ze ontdekken zelf de antwoorden 
op allerlei vragen door verschil-
lende bronnen te leren gebruiken. 
Zo wordt onder meer gewerkt met 
laptops en een afgeschermd inter-
net. Het eindresultaat ziet er steeds 
anders uit. Het kan een werkstuk, 
muurkrant, presentatie of poster 
zijn.

De leerkrachten bereiden de 
thema’s grondig voor en begeleiden 
de leerlingen tijdens het werken. 
Ze leren de kinderen zelf informatie 
te vinden en hoofd- van bijzaken te 
onderscheiden.

De tweetallen komen uit verschil-
lende klassen. Zo werken de kinde-
ren uit groep 7 en 8 samen en de 
kinderen uit groep 5 en 6. Hierbij 
leren de jongere kinderen veel van 
de ouderen. 

De kinderen ontdekken zelf hoe het 
zit, met behulp van Juf of Meester. 
Ze zijn daardoor enthousiast en 
steken veel op!
Anita uit groep 6 zegt: “Ik vind 
top-ondernemers tien keer leuker 
dan gewoon les want je kunt lekker 
samenwerken en de opdrachten 
zijn steeds anders!” Anissa uit groep 
5: ”Je kunt op de laptop werken aan 
leuke opdrachten. Ik leer er heel 
veel van.”

De buren leren kennen
Dat het fusieproces tussen de 
Annie M.G. Schmidtschool en de 
O.L.V. van Lourdesschool in volle 
gang is, is ook zichtbaar in de 
activiteiten die de groepen van de 
beide scholen met elkaar 
ondernemen.  Kennismaken met 
de buren blijkt dan ook heel leuk 
te zijn!

Een impressie:
De groepen 1 en 2 hebben gezellig 
met elkaar buiten gespeeld. 
De groepen 3 hebben samen 
geknutseld en de groepen 4 hebben 
samen verschillende spellen gedaan 
om elkaar beter te leren kennen. 
Ook zijn zij creatief aan de slag 

gegaan met als resultaat een ge-
zamenlijk kunstwerk gemaakt van 
allemaal puzzelstukjes! 

De groepen 5 hebben samen 
gegymd en de groepen 6 zijn met 
verschillende coöperatieve werk-
vormen aan de slag gegaan. 

De beide groepen zeven hebben 
samen een uitstapje gemaakt de 
wijk in tijdens een les over de 
bouwwerkzaamheden die in 
Presikhaaf in volle gang zijn. 
Ook de groepen 8 zijn er samen op 
uit getrokken en hebben een 
bezoek gebracht aan Leerpark 
Presikhaaf. 
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10.00 - 10.15 uur  Opening en welkomstwoord 
   Stichting Initiatiefgroep Kinderkamp 
10.00 - 16.00 uur Rommelmarkt
   Diegene die een kraam hebben gehuurd, kunnen vanaf 
   9.00 uur terecht voor de opbouw.
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 S.I.K.
10.30 - 16.00 uur Kermisactiviteiten
   o.a. bungee trampoline, draaimolen, grabbelton, touwtrek-/blikgooi  
   kraam, alles tegen kindvriendelijke prijzen.
10.30 - 14.00 uur Gratis kinderspelen
   o.a. stokvangen, kopgooien, ringwerpen, doelschieten, reuze spiraal,  
   gyrospace, rodeostier en stormbaan. 
14.00 - 16.00 uur  Pony rijden op het schoolplein
   tegen een kindvriendelijke prijs een ritje op een pony.  
16.00 uur  Sluiting

   Locatie: Rondom de Dr. Willem Dreesschool aan de Kinderkamp 7.
   Catering: Volop hapjes, drankjes en snoep verkrijgbaar.

    *Deelname aan de activiteiten is voor eigen risico*
    
    www.sikpresikhaaf.com

P R O G R A M M A  K O N I N G S D A G  2016*
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Computercursus 
bij de Oosthof
Elke woensdagmiddag komen de 
cursisten vrolijk en enthousiast 
binnenlopen. Klaar om te leren. 
En wij, als collega’s van de 
Oosthof, zijn onder de indruk 
van elke vooruitgang die de 
cursisten elke week weer maken. 

Wij vinden het belangrijk dat onze 
cursussen laagdrempelig en duide-
lijk voor iedereen zijn. En toch is 
het erg leuk te zien dat de cursisten 
elkaar steeds meer beginnen te 
helpen wanneer zij de opdrachten 
eenmaal onder de knie krijgen. 
Buiten een plek om te leren, is het 

ook een ontmoetingsplek voor de 
cursisten. Elke week bespreken zij 
met een verse kop koffie of thee 
hun belevenissen met elkaar.
Er zijn twee groepen die de com-
putercursus volgen. 
Groep 1 (niveau gevorderden): elke 
woensdag van 13.30 tot 15.00 uur.
Groep 2 (basisniveau): elke woens-
dag van 15.15 tot 16.15 uur.
Heeft u problemen met een com-

puter of kunt u er 
totaal niet mee 
omgaan? Het is 
nooit te laat om 
te leren! Loop de Oosthof gerust 
eens binnen om een afspraak te 
maken voor twee gratis proeflessen 
of bel naar 361 98 73. Hierna zijn 
de kosten  € 3,00 per les, dus waar 
wacht je nog op? Tot snel!

Quote van Jan van Dodeweerd 
cursist: “De lessen zijn leerzaam. 
Ik heb bijvoorbeeld geleerd om op 
Microsoft Word afbeeldingen te 
kopiëren/plakken en ook om een 
advertentie op Marktplaats te 
zetten. Ik vind de sociale contacten 
belangrijk. Het is fijn dat de cursus 
een gezellige sfeer heeft.”

Het grondverzet is ondertussen gereed, de borders 
zijn opnieuw aangeplant en het speelbos krijgt al 
vorm, het schiet eindelijk op met Park Kinderkamp! 

In april zal de vlinderidylle ingezaaid worden in samen-
werking met de Vlinderstichting. Het zal een weide van 
bijna 11.000 m2 worden waar je kan genieten van wilde 
bloemen en alle dieren die hierop afkomen. Nu de lente 
in aantocht is, zullen de veranderingen ook echt zicht-
baar worden en zal de modder langzaam veranderen in 
een groene oase. 
Voor meer informatie kunt u altijd binnenlopen bij 
buurtcentrum de Oosthof.

Activiteiten rond 
Giro D ‘Italia
Op 7 mei start de ronde van Giro D’ Italia in 
Arnhem. Om dit te vieren en te ondersteunen 
worden door de hele stad verschillende 
evenementen georganiseerd. 

Op 16 april organiseren Diagonaal, sportbedrijf 
Arnhem, Provincie Gelderland, ondersteund 
door kleinere organisaties en winkels rondom 
winkelcentrum Presikhaaf, verschillende 
activiteiten. 
Deze fietsactiviteiten voor de hele familie staan 
allemaal in het teken van Giro D’ Italia! 
We gaan de brug versieren, een wedstrijd 
langzaam fietsen, ringsteken, maar ook kan je 
aanschuiven aan een lange tafel, een piazza 
genaamd, waar je kennis kunt maken met 
verschillende Italiaanse gerechten.

Er zijn geen kosten verbonden aan deze activitei-
ten en tevens kan je prijsjes winnen!

Dus kom met de hele familie op 16 april 
van 12.00 tot 17.00 uur en doe mee!

Park Kinderk amp
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Herinrichting park Kinderkamp 

Na jaren van wateroverlast en klachten van appartementbewoners is medio januari begonnen met de herinrich-
ting van het park. Begonnen werd met verwijderen van enkele bomen, struiken en de bovenlaag (1). Vervolgens 
werden watergeulen gegraven en de overige grond diep omgespit (2). De diverse watergeulen werden door duikers 
onder de voetpaden met elkaar verbonden (3). Het parkmeubilair (4) moest verplaatst worden om het nieuwe pad 
aan te kunnen leggen (5). Bij het eveneens nieuwe speelbos is een paddenpoel gegraven (6). Als laatste van fase 1 is 
de grond geëgaliseerd (7). Vanaf 7 maart was het wachten op mooi weer voor de afronding van het project. (fase 2)

Fotografie: Hans van Dulkenraad
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Heeft u een goed 
idee voor uw wijk?
Doe mee en win de wijkprijs!

De wijkprijs is een geldprijs om 
nieuwe, vrijwillige activiteiten 
van bewoners te ondersteunen en 
te belonen. Activiteiten dragen 
immers veel bij aan prettig 
wonen en leven in de wijk. 

Organiseert u een activiteit voor uw 
wijk of heeft u plannen daarvoor? 
Bijvoorbeeld een groepsapp of 
telefooncirkel voor meer onderling 
contact? Of gaat u aan de slag met 
een groep jongeren of zorgt u 
samen met uw buren voor een fikse 
opknapbeurt?  
Misschien maakt u een kunstwerk 

waarvan iedereen in uw wijk kan 
genieten? Kijk dan of uw plannen 
voldoen aan de voorwaarden op 
www.arnhem.nl/wijkprijs voor de 
wijkprijs.

Ideeën insturen
Vanaf 15 mei t/m 25 juli kunt u 
online inschrijven voor de wijkprijs 
op www.arnhem.nl/wijkprijs 

De vijf beste ideeën worden 
beloond met een wijkprijs, die kan 
oplopen tot wel € 3.000,--. 
De uitreiking is op 20 oktober 2016 
in het stadhuis.

Wie kiest?
Een deskundige jury kijkt welke 
inzendingen aan de voorwaarden 
voldoen. De initiatiefnemers 
daarvan mogen zich op donderdag-
avond 20 oktober op een markt 
presenteren. Zij dingen allen mee 
naar de prijzen. 
De inwoners die de markt bezoe-
ken, kunnen die avond stemmen 
en bepalen zo wie de prijswinnaars 
worden.

Tweedehands 
kinderkleding en 
speelgoedbeurs 
(voorjaar/zomer)
Kom voor de tweede keer gezellig 
shoppen op de kinderkleding- en 
speelgoedbeurs. Deze beurs vindt 
plaats op zaterdag 9 april 2016 van 
9.30 tot 12.00 uur in buurtcentrum 
de Oosthof aan de Kinderkamp 9. 

Wil je zelf kleding en/of speelgoed 
inleveren voor de verkoop, dan kun 
je je aanmelden via 
denisebohmer@hotmail.com

De opbrengst van de kinderkleding- 
en speelgoedbeurs komt ten goede 
aan een goed kinderdoel, dat wij op 
de dag van de beurs bekend zullen 
maken.

Wij hopen jullie te zien op 
zaterdag 9 april.
Denise Böhmer en Eline Tiebosch

zoekt vrijwilligers 
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 persoon-
lijke kwaliteiten, talenten en levens-
ervaring leveren zij een geheel eigen 
bijdrage aan het welzijn van onze 
cliënten. 

Goede samenwerking tussen cliën-
ten, 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 voorwaar-
den om vrijwilligerswerk te doen 

bij Pleyade zijn enthousiasme, 
betrokkenheid en een hart voor 
mensen. Voor de locatie Waalstaete 
zijn we op zoek naar enthousiaste 
vrijwilligers ter ondersteuning van 
activiteiten. 

Bent u geïnteresseerd en/of wilt u 
meer informatie over het vrij-
willigerswerk, dan kunt u contact 
opnemen met Marion van Loo, 
Consulent Vrijwilligerswerk/Man-
telzorg tel. 06-11 78 18 07 of mailen 
naar m.vanloo@pleyade.nl 

Agenda werkgroepen 
Presikhaaf
April
06-04 Wijkplatform 
 Presikhaaf in MFC
12-04 WWP3     in MFC

Mei
18-05 BO Over het Lange Water 
 in De Oosthof

De vergaderingen zijn openbaar en 
beginnen om 19.30 uur
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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

Advertentie

2Switch 
Aan huis ophalen van elektrische 
apparaten voortaan via 2Switch
Vanaf 1 februari jl. kunt u voor het laten ophalen van grote elektrische 
apparaten bij u thuis een afspraak maken via www.2Switch.nl of 
telefonisch 0900-0205. Dus niet langer via www.afvalbalie.nl met SITA.

Wat voor afval
Elektrische apparaten zijn alle 
apparaten met een stekker, adapter 
of een batterij.  Deze afvalsoort 
wordt ook wel AEEA genoemd 
(Afgedankte Elektrische en Elek-
tronische Apparaten). 

Onder grote apparaten vallen 
bijvoorbeeld koelkasten, wasmachi-
nes en televisies. In elektrische 
apparaten zitten stoffen die schade-
lijk zijn voor het milieu. 
De gemeente wil deze stoffen op 
een verantwoorde manier laten 
recyclen of vernietigen. 

Niet aan de straat
Als u een afspraak heeft gemaakt 
met 2Switch, kunt u uw AEEA 
aanbieden in uw eigen voortuin of 

binnen in de gang. Dus niet meer 
aan de straat, want in de praktijk 
blijkt dat 2Switch vaak voor niets 

komt. Uw spullen zijn dan al 
weggehaald. Kleine  elektrische 
apparaten, zoals een elektrische 
tandenborstel of broodrooster, 
kunt u kwijt in sommige winkels  
in de wecyclebox. 

Oud-voor-nieuwregeling
U kunt oude huishoudelijke 
apparaten inleveren bij de winkel 
waar u een nieuw, soortgelijk 
apparaat koopt. Dit is de oud-
voor-nieuwregeling. De winkel is 
verplicht elk soortgelijk apparaat in 
te nemen. Het maakt dus niet uit 
om welk merk het gaat of hoe 
groot het product is. Het oude 
apparaat hoeft niet meer te werken. 
Winkels mogen geen geld vragen 
voor deze service. De oud-voor-
nieuw-regel geldt alleen voor 
apparatuur van particulieren.

Afvalbrengstations
U kunt uw AEEA altijd zelf gratis 
wegbrengen naar de afvalbreng-
stations in Noord aan de 
Beijerinckweg 9a of in Zuid aan 
De Overmaat 17. Voor meer 
informatie kunt u bellen naar 
2Switch, telefoon 0900-0205.
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Alarmnummer (politie, brandweer, ambulance)  112
Bibliotheek Presikhaaf    354 31 11
Burenhulp ,,Voor Elkaar”   06-44 37 83 28 
Buurtcentrum de Oosthof   361 98 73
Consultatiebureau (afspraken)   088-3556500
De Weldam (swoa)    361 17 41
Dierenambulance    364 91 11
Gemeente Arnhem Servicelijn   0900-1809
Huurdershuis (juridische ondersteuning)  443 25 72
Huisartsendienst regio Arnhem (spoed)  0900-1598
Jongerencentrum Push    361 86 55
Kinderclub MFC Presikhaven   363 70 59
KUNSTportaal    365 52 43
Mantelzorg en Vrijwillige Thuishulp Arnhem 370 35 40
MFC Presikhaven (beheerder)   364 71 93
Openbare verlichting    377 59 77
Opbouwwerk Presikhaaf   362 84 47
Politie (niet bedreigend)    0900-8844
Reserveren Resto VanHarte       (€ 0,50 p.m.) 0900-9003030
Sita, grofvuil     446 04 90
STMG (Stichting Thuiszorg  Midden Gelderland)  376 22 22
SOS Hulpdienst    443 60 00
Stadsboerderij Presikhaaf   377 54 64
Thuiszorg Groot Gelre    363 92 23
Thuiszorgcentrum Vreedenhoff    384 65 00
Woningstichting/-corporatie:
 - Portaal    0318 898 989
 - Vivare     088-0541111
 - Volkshuisvesting Arnhem  371 27 12
 - DrieGasthuizenGroep   354 94 15
Woonzorgcentrum Waalsteate   751 73 00
Wijkteams zorg ,,Zo doen we het in Arnhem” 088-226000
Ziekenhuis Rijnstate    088-0058888
Ziekenhuis Velp    088-0058886
Zonnebloem, afdeling Presikhaaf  06-53 79 72 79
Sociaal Raadslieden (kantoor Symfonie)  312 77 00
  Joh. De Wittlaan 244
 spreekuur dinsdag en donderdag
 van 13.30 - 15.30 uur

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

Wijkteam
Leefomgeving 
Presikhaaf

Als u zelf iets wilt oppakken en waar 
u de gemeente bij nodig heeft, is het 
wijkteam het aanspreekpunt. 

Het wijkteam Leefomgeving wil 
graag een herkenbaar gezicht 
worden in de wijk.

Wilt u iets delen of iets doen? 
Neem dan contact op met:

Leo Emerenciana 026-377 43 88
leo.emerenciana@arnhem.nl
Monique de Leeuw 06-14 21 19 64
monique.de.leeuw@arnhem.nl
Paul Beltman 06-44 15 83 44
paul.beltman@arnhem.nl

Tiny Wouters 06-15 01 37 43
tiny.wouters@arnhem.nl
Mirjam Dulk 026-377 52 64
mirjam.dulk@arnhem.nl
Els van Outvorst 026-377 34 40
els.van.outvorst@arnhem.nl
Anne Marijn Tielen 06-46 73 74 08
anne-marijn.tielen@arnhem.nl

Zij zorgen er voor dat uw vraag of 
melding bij de juiste persoon 
terechtkomt.
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WIJKNIEUWS
Colofon
Presikhaaf Wijknieuws is een wijkblad voor 
en door wijkbewoners van Presikhaaf. 
Verschijnt 6 maal per jaar.

Redactie:
Sophie van Vuurden (teksten/verslaglegging)
Ria van Leuven (secretariaat/vormgeving) 
Bert van Vuurden (interviews/fotografie)
Roel van Leuven (vormgeving/fotografie)

Ondersteuning vanuit  Rijnstad:
Lies Vonk

Website: www.presikhaafnet.nl 
Ria van Leuven, Hans van Dulkenraad,
Wim Jansen (technische ondersteuning).

Advertentiebeheer: 
wijknieuws@presikhaafnet.nl

Financieel beheer: 
Rijnstad en Presikhaaf wijknieuws.

Druk: Coers & Roest Arnhem

Oplage: 7500 ex.

Informatie bezorging: 
wijknieuws@presikhaafnet.nl

Redactie-adres: 
Laan van Presikhaaf 7
6826 HA Arnhem
telefoon 362 84 47

Presikhaaf wijknieuws wordt mogelijk 
gemaakt door financiële ondersteuning van 
het wijkplatform.

Ingezonden brieven en artikelen zijn welkom 
en vallen onder verantwoordelijkheid van de 
schrijver. De redactie behoudt zich het recht 
voor stukken in te korten of te weigeren 
zonder opgaaf van reden.

U kunt uw oplossing insturen naar het redactieadres of mailen 
onder vermelding van naam, adres en telefoonnummer 

vóór 29 april 2016
Onder de goede inzenders wordt een tegoedbon verloot ter 

waarde van  € 20,00, te besteden bij Kapsalon Apart.

K R U I S W O O R D P U Z Z E L

Inzenden kopij vóór
29 april 2016

Woorden: maximaal 250
Foto’s:

jpg of pdf minimaal 500kb
NIET invoegen in het Word-doc.

Sturen naar
wijknieuws@presikhaafnet.nl

De volgende editie komt uit op:
23 mei 2016

De winnaar van SUDOKU puzzel 
wijknieuws nummer 1

is Mw. J. Vernig, Middachtensingel

1 2 3 4 5 6 7

8 9

10 11 12

13 14

15 16

17 18 19

20 21 22

23 24

25 26 27 28 29

30 31 32

33 34 35 36

37

Horizontaal 1. De vader van je moeder of je vader; 4. Een dier dat het meest op een mens lijkt; 6. Stuurboord (afkorting); 
8. Een klein kamertje in een klooster of in een gevangenis; 9. Dit woordje zet je voor iemand zijn naam als je die persoon 
niet kent; 10. Dat is iets dat eerlijk en redelijk is; 12. Maar; 13. Zwaar voorwerp waarmee schepen aan de bodem kunnen 
vastgelegd worden ; 14. Vervelend, naar; 15. Dat is iemand die niet aanwezig is; 18. Informatie (afkorting); 20. Iets waarvan 
je zeker weet dat het zo is; 21 Een bang gevoel; 23. Een baas van de afdeling; 25. Een soort frisdrank; 27. Periode van zes uur 
waarin het water van de zee hoger of lager komt te staan; 28. Middelbaar beroepsonderwijs (afkorting); 30. Op de plaats die 
bedoeld wordt, daar; 31. Inclusief (afkorting); 33. Niet slecht, maar  . . .; 34. Een harde, dikke plek op de huid van je hand of 
voet, bv. door hard werken; 37. De keer dat je geweld gebruikt of wilt gaan gebruiken;

Verticaal 2. Het idee om iets te gaan doen, voornemen;  3. Een woord dat voor een zelfstandig naamwoord kan staan 
(lidwoord); 5. Asielzoekerscentrum (afkorting); 6. Een dikke soep van erwten die vooral ‘s winters wordt gegeten; 7. Een grote 
hoeveelheid; 8. Een kaart waarmee je kunt kopen zonder direct te betalen; 9. Vaste stof door je mond in je lichaam laten 
gaan; 10. Iemand die een bekende persoon of groep heel goed vindt en daar veel van wil weten; 11. Dit woord (onderwerp) 
gebruik je als je over jezelf praat; 12. Eerste hulp bij ongelukken (afkorting); 15. De maat, de grootte; 16. Een woord dat voor 
een zelfstandig naamwoord kan staan (lidwoord); 17. Een uispraak waarmee je verbiedt dat een voorstel wordt uitgevoerd; 19. 
Droge stengels van sommige planten waarop dieren in de stal kunnen liggen; 22. Gymnastiek (afkorting); 24. Dat zijn dingen 
die prettig, plezierig zijn; 26. Het verdriet, de ellende; 29 Indonesisch eiland; 32. De keer dat iemand iets leert; 33. Een Japans 
bordspel met zwarte en witte schijven; 35. Een boom; 36. Overdreven.  
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,,De Deeltuin” 
in een nieuw jasje De gemeente heeft de 

deeltuin aan de 
Korte Slag geschikter 
gemaakt voor de 
jongste kinderen. 
De speeltuin is voor 
hen avontuurlijker 
ingericht. 

De wip en het klim-
toestel waren aan het 
einde van hun levens-
duur en niet geschikt 
voor de jongste doel-
groep, vandaar dat 
deze zijn verwijderd. 
In plaats hiervan zijn 
speelheuvels aange-
bracht waarover via 
speel- en stapstammen 
een klein parcours kan 
worden afgelegd. Ook 
is er voldoende ruimte 
om vrij rond te 
rennen.

Een groot deel van de 
bankjes is verwijderd 
om ongewenste 
bezoekers te weren. 
Eén bankje is blijven 
staan voor ouders die 
met hun kinderen 
naar de deeltuin 
komen. 

Om de tuin gezelliger 
te maken, zijn lage 
struiken geplant met 
enkele hoge struiken. 

Op deze manier wordt 
de tuin niet teveel 
afgesloten. Voldoende 
overzicht is belangrijk.

principe speelheuvels +70 cm en +50 cm


