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Bewonersoverleg 
“Over het Lange Water” 
In het bewonersoverleg van 
20 september jl. werden de vol-
gende onderwrerpen besproken:

*  Wijkagent Suzan Husken bericht  
 dat direct melding wordt gedaan  
 van gebeurtenissen die in onze  
 buurt hebben plaatsgevonden  
 (t.w. babbeltrucs bij oudere   
 wijkbewoners) zodat hierop   

*  Ook is een eerste uitwerking voor  
 de te houden thema-avonden in  
 2018 besproken en zijn prioritei- 
 ten vastgesteld. Verdere uitwer- 
 king in de komende tijd.

*  Volgend Bewonersoverleg op 
 15 november a.s. om 19.30 uur.  
 Wanneer je deze vergadering wilt  
 bijwonen, ben je van harte   
 welkom. 

Wil je meer informatie of met ons 
meedenken/meedoen bij de ont-
wikkelingen in onze buurt, dan 
nodigen wij je uit te reageren. 
Het e-mailadres is: 
bo.ohlw@gmail.com

Namens het Bewonersoverleg 
“Over het Lange Water”
De heer Gerie Wolkenfelt, 
telefoon 06 – 29 23 81 36.

 adequaat ingezet kan worden.  
 Voor onze eigen veiligheid is het  
 noodzakelijk alert te blijven.

*  Punten vanuit bewonersoverleg  
 en wijkteam leefomgeving.
  - Er is een totaalplan in de maak  
  t.a.v. ontwikkelingen scholen in  
  Over het Lange Water.
  - Verkeersveiligheid op Middach- 
  tensingel heeft de nodige   
  aandacht.  
  - Ontwikkeling en samenwer- 
  king Oosthof.
  - Status park Kinderkamp. 
  Op 29 september is een park- 
  schouw uitgevoerd, waarbij ook  
  een aantal buurtbewoners   
  betrokken was. 

*  Een eerste aanzet voor een te  
 houden nieuwjaarsreceptie op 
 3 januari 2018 wordt besproken  
 en de komende tijd verder uitge- 
 werkt. Alle bewoners van Over  
 het Lange Water zijn van harte  
 welkom. Noteer in je agenda!

Braderie Türkiyem Moskee Presikhaaf
De redactie ging eind september naar de braderie in de Türkiyem 
Moskee om foto’s te maken voor de wijkkrant en website. We werden 
hartelijk ontvangen en kregen koffie aangeboden. Galip Aydemir, 
voorzitter van de Moskee, gaf ons tekst en uitleg. 

Buiten stonden kraampjes, waar men allerlei Turkse hapjes kon krijgen die 
door vrijwilligers werden bereid. Vanwege het slechte weer waren enkele 
activiteiten naar binnen verplaatst.

Adem Karaciftci, jongerenwerker bij Push, gaf ons een rondleiding door de 
moskee. We moesten wel onze schoenen uit doen en mochten toen ook in 
de gebedsruimte. Wat een prachtige ruimte, mooi betegeld en een mooi 
zacht tapijt. We waren zeer onder de indruk. In een van de zalen waren de 
vrouwen aan het koken en werd ons heerlijke Turkse pizza aangeboden. 
Het was een interessante ervaring.
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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

Schouw park
Kinderkamp
Vrijdagmiddag 29 september werd op verzoek van 
bewonersoverleg Over het Lange Water, team Leef-
omgeving Presikhaaf en de groengroep een schouw in 
park Kinderkamp gehouden. Aanwezig waren 
bewoners van de VVE’s, buurtbewoners die hun hond 
in het park uitlaten, een vertegenwoordiger van de 
peuteropvang, de nieuwe groengroep voor het park en 
de Dienst Stadsbeheer met drie verantwoordelijke 
ambtenaren. 

In 2016 is het park opnieuw ingericht omdat de water-
overlast in het park moest worden aangepakt. Een 
speelbos met paddenpoel voor kinderen, een afwater-
geul en een vlinderidylle kwamen in de plaats van een 
normaal grasgazon. Helaas voldeden deze wijzigingen 

niet aan de verwachtingen van omwonenden en werd 
besloten een schouw te organiseren. Na het aanhoren 
van de bezwaren is het eerste besluit genomen om, 
zodra het zaad gevallen is, van alle velden en geulen de 
begroeiing kort af te maaien. Vervolgens zal de groen-
groep samen met Stadsbeheer een nieuw plan opstellen 
dat aan omwonenden en belanghebbenden wordt 
voorgelegd. 

De nieuwe groengroep probeert in de tussenliggende 
periode in het park een aantal aandachtspunten te 
verbeteren. De communicatie zal worden verbeterd 
door o.a. publicatie in wijkkrant, op de wijkwebsite of 
via Facebook en Twitter.
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Tweetalig opvoeden, hoe doe je dat?
In november wordt de cursus 

‘Talen in Balans’ voor ouders 
georganiseerd in MFC 
Presikhaven.

Veel kinderen in Nederland groeien 
op met meerdere talen in een gezin. 
Vaak weet je als ouder niet hoe je 
daar het beste mee om kunt gaan. 
Je wilt graag dat je kind de thuistaal 
leert, maar hij groeit op in Neder-
land en je wilt ook graag dat je 
kind goed Nederlands leert. 

Wat is nu het beste voor je kind? 
Wat kun je hierin als ouders het 
beste doen? Vaak weten ouders dat 
niet. 

Vragen die ouders hebben:
•  welke talen wil ik dat mijn kind  
 leert?

•  wat kan ik doen bij het leren van  
 taal?

•  mijn kind praat twee talen   

 tegelijk; wat nu?
•  wat doe ik als mijn kind weigert  
 om een van de talen te spreken?

•  zorgt meertaligheid voor proble- 
 men op school?
De cursus ‘Talen in Balans’ geeft 
antwoord op deze vragen. 

De cursus wordt gehouden in het 
MFC, op vier donderdagochtenden, 
start donderdag 23 november, tot 
en met donderdag 14 december van 
9.00-11.30 uur in MFC Presikhaven 
(Push). 

Kosten: 
De cursus is gratis, oppas is 
geregeld en ook gratis, koffie en 
thee kosten € 0,50.
Wij nodigen beide ouders van harte 
uit om te komen.
Aanmelden kan via mail: 
i.sieljes@rijnstad.nl of kom je 
aanmelden via telefoonnummer 
06-52 71 07 66. 

U kunt ook langskomen bij het 
participatiewerk om u in te schrij-
ven (kantoor participatiewerk, 1e 
verdieping). Als u meer informatie 
wilt, bel dan gerust. 
Maximaal 15 deelnemers. 

De cursus wordt gegeven door 
Stichting Pas (schoolcontactwerk 
en een logopediste) en Rijnstad 
(participatiewerk).

Tijdens onze dagelijkse werk-
zaamheden merken we, dat er 
veel zorg nodig is rondom de 
oncologische cliënt. 

Het blijkt echter, dat de cliënt zelf 
niet altijd goed in staat is om de 
benodigde zorg goed te organiseren. 
Aan de ene kant heeft de cliënt vaak 
te weinig energie om zelf actief te 
gaan zoeken en aan de andere kant 
is er veel onduidelijkheid over wat 
er allemaal aan (oncologische) zorg 

mogelijk is én waar deze zorg te 
vinden is. De ziekte en de behande-
ling kunnen grote medische en 
psychosociale gevolgen hebben voor 
zowel cliënt als omgeving. 
Vanuit deze behoefte is het idee 
ontstaan een netwerk op te zetten, 
en wel het Oncologie Netwerk 
Presikhaaf. 

Het Oncologie Netwerk Presikhaaf 
is een netwerk, dat bestaat uit 
professionele zorgaanbieders, die 
mensen in de regio Presikhaaf 
ondersteunt tijdens de verschil-
lende fases binnen het ziekteproces 
van kanker. 

In zowel de curatieve fase, herstel-
periode, palliatieve stadium als in 
de terminale fase kunnen discipli-
nes binnen het netwerk mensen 

met kanker en hun naasten in de 
regio ondersteunen.  
Dit netwerk heeft enerzijds als doel 
dat de zorgverleners rondom de 
oncologische cliënt op Presikhaaf 
goed van elkaars competenties en 
specialisaties op de hoogte zijn en 
anderzijds dat deze oncologische 
cliënt gemakkelijker de benodigde 
zorg kan vinden dichtbij huis of 
zelfs aan huis.

Inmiddels bestaat ons netwerk uit 
17 professionals die beschikken over 
de juiste kennis en ervaring op het 
gebied van oncologische zorg.

Wij hebben ook een website waar al 
onze deelnemers/zorgverleners te 
vinden zijn.
www.oncologienetwerkpresikhaaf.nl
info@oncologienetwerkpresikhaaf.nl

Oncologie
Netwerk
Presikhaaf
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Dit schooljaar staat op Kindcentrum De Werf het thema ‘Samen Gezond’ centraal. Met alle kinderen hebben we 
op het plein het thema feestelijk geopend. Hierbij werd ook bekend gemaakt dat op de woensdag iedereen fruit 
krijgt vanuit het project ‘Arnhem Gezond’. Dat betekent dat woensdag onze water- en fruitdag is, inclusief 
bijbehorende waterbidons. Binnenkort zal er ook een watertap geplaatst worden op het plein. Een mooie start!

Opening Samen Gezond 
op Kindercentrum De Werf

Kinderclub de Werf is vier middagen in de week open. Er zijn elke dag verschillende activiteiten voor kinderen 
van 4 t/m12 jaar. Je kunt als vrijwilliger verschillende dingen doen:
   - een of meerdere middagen meelopen in de huiskamer;
   - creatieve of sportieve activiteiten organiseren;
   - voorraadbeheer/boodschappen doen.
Je moet het natuurlijk leuk vinden met kinderen te werken, volgens onze pedagogische visie werken, een VOG 
(Verklaring Omtrent Gedrag) hebben of aanvragen.
Wil je meer informatie, dan kun je altijd langskomen of bellen (telefoonnummer 363 70 59, Bianca of Jan).

Kinderclub De Werf 
zoekt vrijwilligers

Multicultureel ontbijt 
in MFC Presikhaven

Op woensdag 8 november van 9.15-11.15 uur kunnen wijkbewoners samen 
ontbijten in MFC Presikhaven. Vindt u het leuk om kennis te maken met 
andere wijkbewoners en gezellig samen te ontbijten? Doe dan mee met het 
ontbijt. Vrouwen uit verschillende culturen maken en serveren dan lekkere 
ontbijthapjes uit hun eigen cultuur. 

U kunt kaartjes voor dit ontbijt 
kopen in MFC Presikhaven bij het 
participatie-/opbouwwerk. 
Er zijn maximaal 55 plaatsen 
beschikbaar, een kaartje 
kost € 2,50.

Voor meer informatie: 
i.sieljes@rijnstad.nl of bel 
naar 06-52 71 07 66.
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De 67e editie van Ome Joop’s Tour ligt alweer geruime 
tijd achter ons. Een jaar van voorbereiding heeft 
156 kinderen weer een onvergetelijke vakantie bezorgd. 

Ome Joop’s Tour 2017 kende talrijke hoogtepunten: de 
start vanaf de Markt in aanwezigheid van (toen nog) 
aankomend burgemeester Ahmed Marcouch tot een 
indrukwekkend bezoek aan een AZC in Budel. 

Van de welverdiende rustdag in De Efteling tot de 
altijd emotionele en hartverwarmende intocht in 
Sporthal Valkenhuizen.
Radio TV De Ketting heeft via Facebook dagelijks een 

live-stream van het ochtendprogramma verzorgd dat 
door vele duizenden thuisblijvers werd bekeken. 
Aan het eind van elke dag maakten Maurice Kasteel en 
Chris Peters een heus Tourjournaal. 
Alle afleveringen van de editie van 2017 zijn in alle rust 
nog eens te bekijken in het nieuwsarchief op 
www.omejoopstour.nl.

De deelnemers aan de editie van 2017 hebben elkaar 
alweer twee keer gezien.

Op uitnodiging van Vitesse mochten alle deelnemers 
aan Ome Joop’s Tour van 2017 in Gelredome op 
13 augustus aanwezig zijn bij de opening van het 
voetbalseizoen, het duel tussen Vitesse en NAC Breda. 
Einduitslag 4-1.

Op zaterdag 2 september liepen circa 100 deelnemers 
en vrijwilligers als groep met Ome Joop’s Tour mee 
met de 71e editie van de Airborne Wandeltocht ter 
herinnering aan de Slag om Arnhem.
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Smartlappenkoor 
“Troostrijk” treedt op bij
In samenwerking met Resto van 
Harte (de heer A. Cheng) organi-
seert de Cultuurgroep Presikhaaf 
(CgP) op donderdagavond 
26 oktober a.s. een speciale, extra 
culturele avond.

Dit keer niet in MFC Presikhaven, 
maar in Leerpark Presikhaaf aan de 
IJssellaan 89.

Het smartlappenkoor “Troostrijk” 
uit Arnhem zal tijdens de warme 
maaltijd, die verzorgd wordt door 
Resto van Harte, enkele optredens 
verzorgen en de deelnemers aan de 
maaltijd laten genieten van het 
levenslied.
De aanvang van deze avond 
is om 17.30 uur (zaal open vanaf 
17.00 uur). Er is ruimte voor 

Cultuurgroep Presikhaaf 
organiseert culturele avonden 
in oktober en november

Culturele avond met 
Dans- en muziekschool 
Op vrijdagavond 24 november a.s. 
wordt de laatste culturele avond 
van dit jaar georganiseerd door  
Cultuurgroep Presikhaaf (CgP).

Voor deze avond is weer de samen-
werking gezocht met “EL ELE” 
dans- en muziekschool in 
Presikhaaf. 
Opgericht in 1981, dus met een 
ervaring van 36 jaar hebben zij een 
belangrijke plaats in Arnhem 
ingenomen.

Leerlingen en docenten van deze 
dans- en muziekschool zullen een 
programma verzorgen, dat een mix 
wordt van vocaal, instrumentaal en 
dans.
In de voorbereidingen naar deze 
culturele avond wordt nog hard 
geoefend om een mooi samenge-
steld programma te maken.

Aanvang van deze avond is om 
19.30 uur (zaal open vanaf 
19.00 uur).

maximaal 90 personen.
Kaarten voor deze muzikale en 
culinaire culturele avond zijn te 
koop bij Resto van Harte. 
Vooraf reserveren is aanbevolen.

De kaartjes kosten € 6,00 (of 
€ 4,00 met Gelrepas) inclusief een 
kopje koffie/thee. Andere consump-
ties zijn voor eigen rekening.

Kaarten voor deze culturele avond 
zijn te koop bij El Ele, 
Bethaniënstraat 242; 
in de bibliotheek in het MFC of via 
het e-mailadres 
cultuurgroeppresikhaaf@gmail.com 

Gezien de te verwachten belangstel-
ling is vooraf reserveren wel 
gewenst.

De kaartjes kosten € 3,00 (inclusief 
een consumptie).
U bent van harte uitgenodigd.

Agenda 
werkgroepen 
Presikhaaf
november
15-11 BO Over het Lange  
 Water in De Oosthof

29-11  Wijkplatform   
  Presikhaaf in MFC

De vergaderingen zijn openbaar 
en beginnen om 19.30 uur.
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Zaterdag 25 november om 10.30 uur komen de zwarte Pieten van Sinterklaas een verhaaltje voorlezen aan 
de allerkleinste pietenfans. Niet alleen wordt er voorgelezen, er worden natuurlijk ook sinterklaasliedjes 
gezongen en eten we samen pepernootjes. Uiteraard krijgen alle kindjes een cadeautje van de Pieten.
Let op: deze activiteit is speciaal voor kinderen tot en met 4 jaar.

Kabouterdans – dansles voor peuters
In november wordt er een work-
shop van twee danslessen gegeven 
voor peuters in het MFC. 
De kindjes krijgen dan een intro-
ductie in dansen en bewegen op 
muziek. De lessen zijn speels 
opgezet en voor elk niveau te 
volgen, zolang de kindjes al zelf-
standig kunnen lopen. Dit is een 
ouder-kind activiteit, wat betekent 
dat de papa, mama, oppas of oma 
erbij blijft om het kind te helpen. 
Op donderdagen 2 en 9 november 
verzamelen we om 10.15 uur voor 
de les en we eindigen om 11.15 uur.

Workshop: Kabouterdans
Locatie: 
MFC, 
Laan van 
Presikhaaf 7

Data: 2 en 9 
november
Kosten: € 2,00 
per kind voor 
twee lessen

Aanmelden: 
speelkameraadjes@gmail.com of 
bel naar 06-10 34 39 43.

Zwarte Pieten lezen voor aan de kleinsten!
Speciaal voor kinderen van 1 tot en met 4 jaar oud

Bibliotheek Presikhaaf - MFC Presikhaven - Laan van Presikhaaf 7

Zaterdag 25 november in de
Bibliotheek van 10.30 – 11.30 uur.
De bijdrage per kind voor het
cadeautje is € 2,50. (vooraf te voldoen)
Opgeven graag vóór 20 november
via speelkameraadjes@gmail.com
of bij Helen: 06-10 34 39 43.
Vermeld daarbij de naam en leeftijd van
uw deelnemende kind(eren).
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Wijkactiviteiten
Iedere woensdag vanaf 13.30 uur 
Jeu de Boules in de Oosthof
en van 9.00 – 12.00 uur 
SWOA spreekuur in Waalstaete.

Iedere donderdag van 12.00 - 14.00 
uur Financieel Café in 
Bibliotheek Presikhaaf 

Iedere vrijdag van 19.30 - 22.30 uur 
Kaarten in de Oosthof.

Uitgebreide informatie over deze 
agenda is te vinden op 
www.presikhaafnet.nl/wijkactiviteiten

Gevraagd
kaarsvet

Voor het maken van 
kaarsen voor binnen en 
buiten (stompjes, resten, 

alles is welkom). 
Ik kom het graag 

ophalen. U kunt mij, 
Marjan van Aalten, 

bereiken op 
telefoon 361 29 35. 
Meer informatie is 
te vinden op www.

facebook.com/weerlicht.
kaarsen 

PRESIKHAAF
VRAAGT&GEEFT

K E R S T M A R K T 

Om in te schatten of er voor de 
kerstmarkt voldoende belangstel-
ling is, doen wij hierbij een oproep.

l	Zijn er bewoners die interesse   
 hebben om een kraam te huren?
l	De kraam is 4 meter lang,
 1 meter diep en overdekt.
l	De kosten zijn € 20,00 voor  
 een hele kraam en € 10,00 voor  
 een halve kraam.
l	Het is de bedoeling dat er   
 zelfgemaakte spullen of kerst 
 artikelen worden verkocht.
l	Het verkopen van etenswaren, 
 drank, loterijen en dieren is   
 niet toegestaan.

Ieder jaar organiseren wij voor de kerst een 
gezellige bingo. Dit jaar willen wij op dezelfde 
dag een kerstmarkt organiseren. De kerstmarkt 
is op zaterdag 16 december van 16.00-20.00 uur, 
met aansluitend de kerstbingo.

l	De kerstmarkt vindt plaats op  
 het buitenterrein van de Dr. W.  
 Dreesschool, Kinder kamp 7, 
 de bingo wordt gehouden in de  
 zaal van de school.

Mocht u interesse in een kraam* 
hebben, dan kunt u bellen met  
Ingrid Sijnen, telef. 06-15 86 83 68 
of mail naar 
ingridsijnen@gmail.com 
 

*Onder voorbehoud van 
wijzigingen. 

Bij onvoldoende animo, gaat de 
kerstmarkt niet door.

Opening Roggeveenhof
De nieuwe woonbuurt nabij de 
Honigkamp is op zaterdag 
30 september door de bewoners 
officieel geopend met een BBQ. 
Van jong tot oud heeft men 
genoten van dit buurtfeest.

Voor de kinderen was er een springkus-
sen, een groot dartspel en 4 op een rij. 
Het weer werkte helaas niet echt mee. 

Er was wel een grote partytent, maar 
dit was niet voldoende voor alle 
bewoners. Met een belletje naar de 
feestcentrale was dit snel opgelost. 
Zij hebben ervoor gezorgd dat er nog 
een extra partytent bij kwam (gratis). 
Een paar bewoners hebben aan het 
eind Turkse thee op de BBQ gemaakt. 
Tijdens de BBQ werden er spontaan 

nieuwe ideeën geopperd voor andere 
activiteiten. De sfeer was heel erg 
gezellig. Na afloop is alles gezamenlijk 
opgeruimd.

Wij willen Wijkplatform Presikhaaf, de 
Feestcentrale en natuurlijk de 
bewoners van “de hof” bedanken voor 
het realiseren van dit buurtfeest. 
Het is voor herhaling vatbaar.
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Extra Services inzetbaar 
voor alle ouderen in 
Arnhem en omgeving

Het bereiken van de ouderen buiten de zorg-
organisaties is juist waar PD Ontzorgt zich mee 
bezighoudt. Zij beantwoorden zorgvragen en 
regelen hulp voor ouderen in Arnhem en omgeving 
die geen zorgindicatie hebben. 

Koken, wassen, strijken, het bed opmaken, veel thuis-
wonende ouderen hebben behoefte aan huishoudelijke 
hulp. “Te veel ouderen staan er alleen voor,” zegt 
Marcel Verboom, projectleider van PD Ontzorgt. 

Hiermee doelt hij op het feit dat mensen steeds langer 
thuis blijven wonen, terwijl de ondersteuning van de 
overheid juist minder wordt. Met ontzorgen als sleutel-
woord slaan PD Ontzorgt en Extra Services daarom de 
handen ineen. Verboom: “Door de samenwerking met 
Extra Services hebben wij de mogelijkheid om ouderen 
in Arnhem en omgeving huishoudelijke taken uit 
handen te nemen.” 
Verboom en Stolte hopen dat ouderen door deze 
samenwerking zorgeloos thuis kunnen blijven wonen.

Ouderen kunnen voor een bemiddelingsvraag bellen 
naar een centraal telefoonnummer, 026-751 29 85. 

Het regelen en zoeken naar de juiste persoon en/of 
organisatie die hulp kan bieden, is gratis.
Afhankelijk van wie de hulp uiteindelijke uitvoert 
wordt een financiële bijdrage gevraagd.een initiatief van:

WANNEER U 
HULP NODIG 
HEEFT...
STAAN WIJ VOOR U KLAAR

ONVOORWAARDELIJK

Busuitje naar 
een markt 
in Rotterdam
Op zaterdag 11 november is er een 
busuitje voor wijkbewoners uit 
Presikhaaf. 

Die dag wordt een markt in Rotter-
dam (Bijerlandstraat 157) bezocht.  
Dit is een buitenmarkt met een 
divers aanbod waar vele culturen 
elkaar treffen.  

Als u wilt, mag u zelf natuurlijk ook 
andere dingen gaan doen in wereld-
stad Rotterdam, daar bent u vrij in.

De bus vertrekt om 
8.00 uur vanuit MFC 
Presikhaven, om 
7.45 uur verzamelen 
bij het MFC zodat we 
precies om 8.00 uur 

kunnen vertrekken vanuit Arnhem. 

Om 17.00 uur vertrekt de bus voor 
de terugreis vanuit Rotterdam, om 
16.45 uur verzamelen bij de instap-
plaats.  Rond 19.00 uur bent u weer 
thuis.  

De busreis is bedoeld voor volwas-
senen vanaf 18 jaar en alleen voor 
bewoners uit Presikhaaf. Kinderen 
onder 18 jaar mogen niet mee.  
De kaartverkoop start vanaf het 

moment dat de wijkkrant uitkomt. 
Kaartjes zijn te koop bij MFC 
Presikhaven, ’s ochtends bij de 
koffie-inloop of telefonisch een 
kaartje kopen via Ingrid, telefoon
06-52 71 07 66 (als u uw naam en 
telefoonnummer inspreekt, wordt u 
teruggebeld). 

Een kaartje kost 10 euro. U moet 
uw kaartje zelf komen ophalen, 
reserveren is niet mogelijk. 
Wees er snel bij, want vol is vol.
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Leuke activiteit voor kinderen van 10 maanden tot 2 jaar en hun ouders. 
Speelmorgens vinden plaats in diverse wijken, ook in Presikhaaf, en zijn 
een ontmoetingsactiviteit in uw wijk, vlak bij huis, voor vaders en/of 
moeders en hun kind(eren) tussen 10 maanden en 2 jaar oud. 

Geef je op 
voor 
Speelmorgen 

Op dit moment zijn er in de JF 
Kennedyschool weer vrije plaatsen 
op dinsdagmorgen. 

Wat gebeurt er in de speelmorgen? 
Uw kind komt in contact met 
andere kinderen, u ontmoet andere 
ouders en u kunt met elkaar praten 
over de opvoeding, dus leuk en 
leerzaam. 

Er wordt samen gespeeld, gezongen 
en geknutseld. Ook worden er door 
het jaar heen allerlei activiteiten 
aangeboden, zoals babymassage, 
muziek op schoot, voorlezen door 
voorleesopa’s en oma’s, gezonde 
voeding en nog meer.
Uw kind leert spelenderwijs de 
wereld te ontdekken en krijgt 
hierdoor zelfvertrouwen en een 
positief beeld van zichzelf.

Informatie, contact en aanmelden 
Wilt u graag samen met uw kind 
meedoen aan de Speelmorgen? 

Kom gerust een keer binnenlopen 
om vrijblijvend mee te doen of 
neem contact op met de coördina-
tor Speelmorgen. 
www.rijnstad.nl/speelmorgen 

Contactpersoon: 
Hanneke Fiesler 
Telefoon 06-46 12 97 95 
E-mail speelmorgen@rijnstad.nl

De Speelmorgen is een voorberei-
ding op peuterspeelzaal/
kinderdagverblijf. 

Als uw kind 2 jaar is, gaat het 
vanuit de Speelmorgen door naar 
de peuterspeelzaal. Door het vaste 
ritme van de Speelmorgen en het 
oefenen met het samenspelen is uw 
kind beter voorbereid op de peuter-
speelzaal of het kinderdagverblijf. 
Dat is fijn voor u en uw kind want 
dat maakt de overgang makkelijker. 

De kosten van de Speelmorgen zijn 
1 euro per keer. Neem een stukje 
fruit mee. 

De speelmorgen start om 9.15 uur 
en duurt tot 11.15 uur. 
Tijdens schoolvakanties is er géén 
Speelmorgen. 

Zwemles voor 
vrouwen
Stichting Diagonaal verzorgt 
zwemlessen voor volwassen 
vrouwen, die o.a. vanwege hun 
culturele achtergrond nooit 
hebben leren zwemmen. 

De zwemlessen worden gegeven in 
het speciale doelgroepenbad van 
De Grote Koppel (Olympus 29 in 
Malburgen) door vrouwelijke 
instructeurs en toezichthouders. 
De lestijden zijn op vrijdagmiddag 

van 13.00-13.45 uur en van 
13.45-14.30 uur. 

De kosten zijn 40,00 euro voor 
10 lessen (met Gelrepas 25 euro). 
U kunt altijd een keer komen 
kijken of een proefles nemen. 

Voor meer informatie: 

info@diagonaal.nu of 
telefoon 026-361 98 73.
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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

Alle Arnhemse kinderen 
vangen verhalen
Nieuw jeugdprogramma 
Verhalenvangers van start
De vangst is geopend: vanaf deze 
week kunnen alle kinderen van 
4 tot en met 12 jaar gratis lid 
worden van de Verhalenvangers. 
Verhalenvangers verzamelen en 
beleven verhalen door te luisteren, 
kijken, vertellen, lezen, ontdekken 
en te verbeelden. Het programma 
heeft tot doel alle kinderen gebruik 
te laten maken van het gratis 
jeugdlidmaatschap van de Biblio-
theek en hen op aansprekende 
wijze met taal en lezen in aanraking 
te brengen.

Programma & 
Verhalenvangerspaspoort
Kinderen die zich (gratis) aanmel-
den krijgen een biebpas, nieuws-
brief en een Verhalenvangers-
paspoort (met superkrachten). 

Met het paspoort kunnen ze zoveel 
mogelijk verhalen verzamelen. 
Fantasierijke, serieuze en ook 
waargebeurde verhalen, verhalen 
om van te leren of lekker bij weg te 
dromen. Door mee te doen aan 
activiteiten in de Bibliotheek 
(Rozet, Kronenburg, Presikhaaf en 
Jeugdbibliobus) sparen ze stempels 
in hun paspoort, met vijf stempels 
ontvangen ze een echt diploma. 

De activiteiten richten zich op 
verhalen in alle vormen: de kinde-
ren luisteren, kijken, vertellen, 
lezen, ontdekken en verbeelden. 
Er zijn maandelijks en wekelijks 
terugkerende activiteiten en 
rondom een thema (griezelen in de 
Kinderboekenweek, sprookjes in de 

herfstvakantie, verhalen van vroeger 
en welkom thuis). 
Meer informatie over het 
programma en alle activiteiten is te 
vinden op: www.bibliotheek
arnhem.nl/verhalenvangers 

Verhalenvangers maken 
taal en lezen leuk
Er zijn kinderen die lezen geweldig 
vinden, maar ook veel kinderen die 
dat niet zo leuk vinden. Lezen is 
erg belangrijk voor de (taal)ontwik-
keling van kinderen. Ze worden er 
zelfredzamer en wereldwijzer van 
en doen het (bewezen) beter op 
school.

Van de 7-jarigen leest 68% vrijwel 
dagelijks een boek in de vrije tijd, 
van de 12-jarigen is dat nog maar 
35%. Voldoende (blijven) lezen is 
belangrijk. Onderzoek toont aan 
dat lezers niet alleen hoger scoren 
op taalvaardigheid, maar ook op 
schoolsucces en intelligentie.
Gemeente Arnhem en de 
Bibliotheek willen het leesplezier 
van alle kinderen van jongs af aan 
stimuleren en hen een taalrijke 
omgeving bieden. 

Met het nieuwe jeugdprogramma 
Verhalenvangers sluit de Biblio-
theek Arnhem aan op de belevings-
wereld van kinderen van 4 t/m 
12 jaar. Het programma prikkelt de 
nieuwsgierigheid van kinderen, ook 
van minder leesgierige kinderen.
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Eerste editie Parkloop 
Presikhaaf groot succes

Woensdagmiddag 20 september vond de eerste editie 
van de Parkloop Presikhaaf plaats. Met ruim 150 
deelnemende kinderen was het een groot succes!

De wedstrijd werd afgetrapt door de allerkleinsten, in 
de leeftijdsgroep 0 t/m 3 jaar. Zij liepen samen met de 
ouders de kortste afstand van het parcours. 
Het was een mooi gezicht hoeveel plezier zij hadden en 
hoe fanatiek de ouders meeliepen! 

Vervolgens was het de beurt aan de kinderen in de 
leeftijd 4 t/m 6 jaar. Net zoals bij alle andere groepen 
werd voorafgaand aan de wedstrijd een korte warming-
up op muziek gedaan, zodat alle kinderen klaar waren 
om hun ronde te lopen. 

De groepen 7 t/m 9 jaar en 10 t/m 12 jaar liepen 
respectievelijk een en twee grote rondes door het park. 
Iedereen heeft heel goed gelopen en er was spannende 
strijd voor de podiumplaatsen.

Na de laatste groep werden de prijzen uitgereikt voor 
de sportiefste school, gebaseerd op het meeste aantal 
deelnemers van de school (verhoudingsgewijs). 
De prijs voor de sportiefste peuterspeelzaal ging naar 
SKAR De Overkant en de J.F. Kennedyschool ging 
aan de haal met de prijs voor de sportiefste basisschool!
Namens Sportbedrijf Arnhem willen we AH Presikhaaf 
bedanken voor het water en fruit en alle vrijwilligers 
voor hun inzet! 

We hopen dat iedereen een leuke middag heeft gehad, 
wij vonden het in ieder geval geslaagd en hopen ieder-
een volgend jaar weer terug te zien!

0-3 jaar meisjes
1. Mira Genc
2. Hira Masnur
3. Renée Magré

4-6 jaar meisjes
1. Luna van der Werf
2. Amelia Ciborowiska
3. Hannah Spijker

7-9 jaar meisjes
1. Rachel de Ruiter
2. Kathlyn de Ruiter
3. Rachel Spijker

10-12 jaar meisjes
1. Zoë Brugman
2. Amber Neyenhuis
3. Lina Elhadi

0-3 jaar jongens 
1. Jore Hasselaar
2. Nigel Hofman
3. Karel Henry Kural

4-6 jaar jongens
1. Stijn Potjens
2. Kris Chiotellis
3. Jamil Gal

7-9 jaar jongens
1. Daniël Christofaboa
2. Juwayn van der Rijt
3. Timur Gureuver

10-12 jaar jongens
1. Jesse Honkoop
2. Abdel Arkouch
3. Nawfal Bourich

UITSLAGEN
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Nieuwsbrief Werkgroep AGA
Beroepsprocedure Windpark gestart
Na de vaststelling van het bestemmingsplan Windpark en zonneveld 
Koningspleij Noord is de beroepsprocedure hiertegen van start gegaan.

Na de vaststelling van het bestemmingsplan Windpark 
en zonneveldveld Koningspleij Noord door de 
gemeenteraad op 10 juli jl. en het verlenen van de 
omgevingsvergunning voor de bouw van vier windtur-
bines door het college van B&W op 11 juli jl. ging de 
beroepsprocedure van start waarin binnen een termijn 
van zes weken eenieder beroep kon aantekenen tegen 
deze besluiten bij de Raad van State. 
Van die mogelijkheid is gebruikt gemaakt door de 
Vogelwerkgroep Arnhem, gemeente Westervoort, de 
Wijkraad van Westervoort, een bewoner uit 
Stadseiland en AGA/Presikhaaf. 

De Raad van State bekijkt bij binnenkomst van de 
beroepschriften of de zogenoemde Crisis- en herstelwet 
van toepassing is. Als dit het geval is heeft dat tot 
gevolg dat er voor een aantal stappen in de procedure 
kortere termijnen gelden dan gebruikelijk. 
De Raad van State streeft ernaar om de zaak binnen 
zes maanden af te ronden met een uitspraak.
Het is nu afwachten wanneer de Raad van State de 
verschillende partijen ter zitting uitnodigt voor een 
toelichting op hun beroepschrift en de gemeente ter 
verdediging van haar besluiten. 

Tolsysteem A15 gaat  € 18 miljoen kosten
De verlengde A15 zal waarschijnlijk in 2022 open gaan. 
Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I en M) 
heeft op Prinsjesdag bekend gemaakt dat er voor 
tolheffing op de A15 een nieuwe tolheffing systeem 
ontwikkeld gaat worden, die ongeveer 18 miljoen euro 
gaat kosten. Naast het ontwikkelen van een tolheffing 
systeem gaat de Rijksdienst voor het Wegverkeer en 
het Centraal Justitieel Incassobureau een systeem 
ontwikkelen om zwartrijders aan te pakken. 

Voor de verlenging van de A15 moet 289 miljoen euro 
aan tolgeld worden opgebracht. Daar komen nu 18 
miljoen euro plus de jaarlijkse onderhoudskosten bij. 
Deze miljoenen moeten opgebracht worden met de tol 
van € 1,18 voor een personenauto en € 7,11 voor een 
vrachtauto. De looptijd van de tolheffing is niet bekend.

Heeft u vragen? Laat het ons weten.
Dat kan via ageena@hetnet.nl of via www.ageena.nl

Sociaal Wijkteam Presikhaaf
Het sociaal wijkteam Presikhaaf is al een tijd werkzaam 
voor de inwoners van de wijk. U kunt bij ons terecht 
met vragen over financiën, huishoudelijke onder-
steuning, opvoeding, relaties, vervoer en hulpmiddelen, 
werk en hoe je kunt meedoen in de wijk.

U kunt bellen met nummer 088 - 226 00 00 of 
u kunt zich aanmelden via onze nieuwe 
website 
 www.wijkteamsarnhem.nl

Een voorbeeld van een tolpoort
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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).
info@presikhaafnet.nl

Financieel beheer: 
Rijnstad en Presikhaaf wijknieuws.

Druk: Coers & Roest Arnhem

Oplage: 8000 ex.

Informatie bezorging: 
wijknieuws@presikhaafnet.nl

Redactie-adres/Advertentiebeheer: 
Laan van Presikhaaf 7
6826 HA Arnhem / telefoon 362 84 47
wijknieuws@presikhaafnet.nl

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 10 november 2017
Onder de goede inzenders wordt een cadeaubon verloot ter 

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

S U D O K U

Inzenden kopij vóór
10 november 2017

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:
4 december 2017

De winnaar van de WOORDZOEKER
uit wijknieuws nummer 4  jrg. 19
is  J. Willemsen, Krammerstraat
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‘s Ochtends werd door een aantal bewoners de straat onkruidvrij gemaakt.  
‘s Avonds hebben we met 45 buren gezellig gebarbecued. Zo leer je elkaar 
toch allemaal wat beter kennen, vooral ook de nieuwe buren die er de 
afgelopen jaren bij zijn gekomen. We hebben gelijk een whatsapp buurt-
preventie groep aangemaakt, voor eventueel verdachte situaties.

Zaterdag 23 september vierde 
de Aldenhaagstraat burendag


