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KANNIEWAARZIJN!

Met ingang van week 44 zijn de 
bewoners van Elsweide aan het 

“omgekeerd inzamelen”. 
Half november stond de vuilcontai-
ner op de hoek Drakensteinlaan / 
IJssellaan nog steeds boven de 
grond. Het is voor de buurtbewo-
ners dus nog even zoeken naar de 
dichtstbijzijnde vuilcontainer, want 
zelfs met een trap erbij lukt het niet.

Pleegzorg, iets voor jou?
Ieder kind verdient een veilige, 
kansrijke toekomst. Dat is helaas 
niet vanzelfsprekend. Gelukkig 
zijn er pleegouders, die -tijdelijk- 
bij willen springen voor minder 
fortuinlijke kinderen.
 
Het aantal pleegouders daalt echter 
de laatste jaren. Landelijk en ook in 
Arnhem. En zo kan het gebeuren 
dat er op dit moment in onze stad 
kinderen zijn die met smacht 
wachten op een passend pleeggezin. 

Misschien kun jij helpen. Want 
kinderen horen thuis en als dat niet 
kan: zo thuis mogelijk. 
Gaat het wel eens door je hoofd om 
pleegouder te worden? Dan is het 
goed om een aantal zaken te weten:
 

• Rijk of arm, samenwonend of  
 alleen, hetero of homo, iedereen  
 kan in principe pleegouder   
 worden. Wat vooral telt is dat je  
 een kind structuur, warmte en  
 veiligheid kan bieden.

• Pleegzorg is mogelijk in verschil- 
 lende vormen. Je kunt pleeggezin  

 zijn waar een kind zo lang ver- 
 blijft als nodig is, maar als pleeg- 
 ouder ook enkele dagen per   
 maand ondersteuning bieden of  
 kortdurend inspringen bij acute  
 nood. 

• Ook goed te weten: als pleeg-
 ouder sta je er nooit alleen voor.  
 In Arnhem kun je altijd rekenen  
 op de hulp en ondersteuning van  
 jeugdzorginstelling Lindenhout. 

Lijkt het je iets om pleegouder te 
worden? 
Dan kun je bij Lindenhout terecht 
voor meer informatie. 

Kijk eens rond op hun website 
(www.ikwilpleegouderworden.nl), 
vraag een informatiepakket aan of 
bezoek een van de (maandelijkse) 
informatieavonden, waar je met 
pleegouders kunt praten. 

Op de site kun je ook lezen voor 
welke Arnhemse kinderen er op dit 
moment onderdak wordt gezocht.
 
Al vast dank voor het overwegen. 

KOM JIJ ONS STEUNEN?
“VV ELSWEIDE 1Club 1Familie”
Voetbalvereniging ELSWEIDE 
investeert in de toekomst, 
de JEUGD!

Wij zijn flink aan het groeien, 
waardoor de behoefte aan trainers / 
begeleiders is gegroeid!

Voor diverse elftallen zijn we op 
zoek naar begeleiders tussen de 
18 en 45 jaar.
Er kunnen toekomstplannen 
gemaakt worden voor een eventuele 
trainersopleiding jeugd etc.
Alle spelers worden intensief bege-

leid door onze trainers, 
waarbij onze kinderen 
spelenderwijs worden voorbereid 
op hun toekomst. 
De ontwikkelingen worden door 
trainers bijgehouden en geëvalueerd 
met de ouders. 

Wil jij onderdeel uitmaken van de 
Elsweide familie? Aarzel niet en 
neem snel contact op met onze 
jeugdcoördinator Tuncay Varışlı, 
telefoonnummer 06-46 79 48 03.
VV Elsweide, Zuilesteinlaan 40
www.elsweide.nl

CADEAUTIP 
PRESIKHAAF  
het verhaal van een landgoed 
Door Piet Schreuder, 350 pagina’s 
Uitgeverij Kontrast Oosterbeek        
                                                       
VAN HUIS EN HAARD 
VERDREVEN 
Dagboek van een evacuee tijdens de 
Slag om Arnhem 
DoorPiet Schreuder, 280 pagina’s 
Uitgeverij Boekscout 

verkrijgbaar bij de boekhandel en 
Bol.com Zie ook  
www.pietschreuder.blogspot.com

Advertentie 
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Nieuwjaarsborrel 
Ook dit jaar wil het bewonersoverleg “Over het Lange Water” 
u uitnodigen voor een nieuwjaarsborrel met het thema: 
sociale cohesie vergroten en verbindingen leggen.

Naast onze bewoners geldt de uitnodiging in het bijzonder 
voor al onze vrijwilligers, bedrijfjes en kleine zelfstandigen 
in “Over het Lange Water”.

Wanneer:  op woensdag 3 januari 2018.
Tijdstip:  van 19.00 tot 22.00 uur
Locatie:  buurthuis “de Oosthof” (Kinderkamp 9)

Het bewonersoverleg wil zich ook komend jaar weer inzetten voor 
een fijn woon- en leefklimaat. We gaan ervan uit dat u als bewoner, 
vrijwilliger en ondernemer op een zo prettig mogelijke manier in een 
mooie, rustige en gezellige buurt wilt wonen en werken.
Dit kunnen we niet alleen, daarvoor hebben we elkaar nodig. 
Met name al onze vrijwilligers van verenigingen/stichtingen,  de kleine 
bedrijfjes/zelfstandigen nodigen wij uit, om met elkaar en ons kennis te 
komen maken.
   

Bij vragen kunt u ons bereiken 
   op ons ons mailadres:  
   bo.ohlw@gmail.com  

   Namens het bewoners(buurt)overleg 
   “Over het Lange Water”

Mw. Loes van Kroonenburg,  telefoon 06-57 78 58 90
Dhr. Henk van Duuren, telefoon 06- 22 79 26 92
Dhr. Gerie Wolkenfelt, telefoon 06-29 23 81 36

BRIDGERS gezocht 
 

In de Weldam, Middachtensingel 39, wordt elke woensdag-
avond vanaf 19.00 uur gezellig gebridged.

We zouden graag ons clubje willen uitbreiden.
Ben je geïnteresseerd, kom dan langs.

 
Ter geruststelling: 

we spelen niet met het mes op tafel, dat laten wij thuis.
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Afvalcoaches in de wijk
In (een deel van) de wijk is Omge-
keerd Inzamelen van start gegaan. 
Het succes van Omgekeerd Inza-
melen hangt voor het grootste 
deel van u af. De gemeente zorgt 
voor de containers en SUEZ zorgt 
voor de inzameling maar u 
maakt het verschil. U moet het 
afval daadwerkelijk scheiden!

De afvalcoaches kunnen u daarbij 
helpen. U kunt bij ze terecht met 
uw vragen en opmerkingen over 
Omgekeerd Inzamelen. Zij kunnen 
u over de nieuwe afvalregels vertel-

len. Andersom kunnen zij u ook 
aanspreken over de manier waarop 
u uw afval aanbiedt. 

Schone wijk 
De afvalcoaches controleren of 
afval op de juiste manier wordt ge-
scheiden en vertellen u graag welke 
stoffen in welke bak moeten. 
Zij weten waar de grootste pro-
blemen in de buurt zijn en zullen 
daar extra aanwezig zijn. 
Soms organiseren zij opruimacties. 
Ze werken samen met u aan een 
schone wijk.  

De afvalcoaches zijn duidelijk 
herkenbaar aan hun gele jassen. 

U komt ze binnenkort vast een keer 
tegen. Zo niet, en heeft u wel een 
vraag over Omgekeerd Inzamelen? 
Misschien vindt u het antwoord op 
www.arnhem.nl/0mgekeerdinzamelen  
U kunt uw vraag ook mailen naar: 
omgekeerdinzamelen@arnhem.nl 

Een Green Bag voor 
uw bladafval 
Losse bladeren horen in de GFT 
container. Nu er meer bladafval 
ligt dan normaal, kunt u ook 
gebruik maken van een Green 
Bag, een grote vierkante zak, 
waarin u 1m3 fijn blad- en snoei-
afval kwijt kunt. U kunt de 
bladeren ook gratis wegbrengen 
naar het afvalbrengstation.

Green Bag
• De Green Bag bestelt u via 
 www.afvalbalie.nl 

• Een zak kost 17,50 euro. 
 Bij afname van twee zakken kost  
 de tweede zak 3,50 euro. 

• De Green Bag wordt bij u thuis  
 afgeleverd. Daarvoor hoeft u niet  
 thuis te zijn.

• Dit geldt ook als u aangeeft dat u  
 een volle zak wilt laten ophalen.  
 Dit doet u via www.afvalbalie.nl 

Grof tuin- en snoeiafval
• De Green Bag is alleen bedoeld  
 voor bladeren en kleine takjes. 

• Is uw tuin- en snoeiafval groter of  
 zwaarder, dan hoort het niet in de  
 Green Bag. 

• Dit grof tuin- en snoeiafval kunt  
 u gratis aan huis laten ophalen.

• Dit kan niet in week 45 tot en  
 met week 9 (6 november 2017 tot  
 en met 4 maart 2018). 
 Dan kunt u het alleen zelf gratis weg-
 brengen naar de afvalbrengstations.

GFT in de winter
• Omdat er in de winter minder  
 tuinafval is, haalt SUEZ  in   
 december, januari en februari het  
 GFT-afval één keer in de vier  
 weken op. 

• Vanaf maart leegt SUEZ de   
 GFT-containers en citybins weer  
 één keer in de twee weken. 

• U vindt de actuele ophaalge-
 gevens voor uw adres in de   
 digitale afvalwijzer op 
 www.arnhem.nl/afvalwijzer 

• Alle informatie over GFT vindt u  
 op www.arnhem.nl/gft
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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

Groengroep park Kinderkamp
Een nieuwe start
Nu de bladeren zijn gevallen, 
planten en dieren in ruststand 
komen is er nieuws over de groen-
groep park Kinderkamp. 

Vanaf de zomer, toen veel planten 
nog rijkelijk in bloei stonden, is de 
groengroep begonnen aan een 
nieuwe start. Een vernieuwde kijk op 
het parkonderhoud samen met 
gemeente en wijkbewoners geeft 
meer duidelijkheid welke verant-
woordelijkheden er zijn. 

Dit zijn besproken resultaten na een 
parkschouw in oktober. Belangrijk 
schouwpunt was en is de communi-
catie tussen de partijen en het par-
konderhoud in het algemeen. Hier-
over waren veel onduidelijkheden. 
Inmiddels wordt hard gewerkt om 
samen met de gemeente Arnhem, 
groengroep park Kinderkamp en 
wijkbewoners beter te communiceren 
en goede afspraken te maken over het 
groenbeheer in het park. Voor alle 
duidelijkheid: De gemeente Arnhem 
is verantwoordelijk voor de hele 

communicatie en groenonderhoud 
omtrent park Kinderkamp. Alle 
vragen en aanbevelingen worden 
door de gemeente Arnhem 
afgehandeld.

Op verzoek van de groengroep heeft 
de gemeente Arnhem ingestemd met 
het door de groengroep onderhou-

den van een aantal groenvakken 
langs de Kinderkamp. Ook de al 
ingerichte groentetuin en aan de 
voorkant gelegen vlindertuin (niet de 
vlinderidylle) vallen onder het 
onderhoud van de groengroep. Hier 
staan veel vlinderplanten en eetbare 
vruchtdragende planten die goed 
onderhouden moeten worden. 

De groengroep wil dit graag op haar 
nemen door kennis te delen en 
vooral samen te werken. Natuurlijk 
met een gezamenlijke afsluiting 
onder het genot van een drankje. 
De groengroep heeft nu een vaste 
club van enthousiastelingen en wil 
graag uitbreiden. Daarom zoekt zij 
naar nieuwe, enthousiaste vrijwilli-
gers die vooral met passie en plezier 
komen meehelpen. Zo kunnen weer 

nieuwe uitdagingen ontstaan betref-
fende het parkonderhoud en nog 
belangrijker: nieuwe contacten. 

We werken op alle donderdagen 
vanaf 13.00 uur vanuit buurtcentrum 
De Oosthof. 

U bent welkom!!!
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Culture avond: goede combinatie van eten en muziek
Eind oktober vond in Leerpark Presikhaaf een door de Cultuurgroep 
Presikhaaf georganiseerde speciale, culture avond plaats. Het was een 
combinatie van eten en muziek.

De ruim 100 aanwezigen kregen 
een heerlijk driegangenmenu 
voorgeschoteld bestaande uit een 
pittige kerriesoep, grootmoeders 
draadjesvlees met puree, salade 
en rodekool en als toetje Griekse 
yoghurt met walnoten. 

De drie gangen werden “aaneen 
gezongen” door smartlappenkoor 

“Troostrijk”. Sommige levensliedjes 
werden uit volle borst meegezongen 
door de aanwezigen.

Heel bijzonder was dat een aantal 
hypotheekadviseurs van een grote 
Nederlands bank de drie gangen 
hadden bereid onder leiding van 
Allon Cheng van Resto van Harte 
en ook meehielpen met het serve-
ren van de gerechten.

Rond de klok van 
achten ging men  
met een voldaan 
gevoel naar huis.

Tweede prijs Jeugd Cultuur Awards voor 
Theatergroep van Kwatta uit Presikhaaf
Op dinsdagavond 24 oktober zijn 
onder grote publieke belangstel-
ling de Jeugd Cultuur Awards 
2017 uitgereikt. 

De Jeugd Cultuur Award is een 
stimuleringsprijs voor het meest 
vernieuwende initiatief rond actieve 
cultuurparticipatie en -productie 
met jeugd en jongeren van 4 tot 18 
jaar in één of meerdere wijken in 
Arnhem. De award wordt georgani-
seerd door Kunstbedrijf en Jeugd-
cultuurfonds Arnhem.

De tweede prijs van de 
jury was voor Thekla 
Wildekamp en de 
Theaterclub van Kwatta. 
Kinderen in Presikhaaf 
maken, geïnspireerd op 
een theaterstuk van 
Kwatta, zelf een voor-
stelling en weten niet 
meer van ophouden. 
Inmiddels is er zelfs een 
theaterclub in de wijk. 

De prijs, een trofee met een 
bedrag van € 250,00, kan besteed 
worden aan de verdere ontwikke-
ling van het initiatief. Van alle 
initiatieven is een wervend 
filmpje gemaakt, te bekijken op 
de Facebookpagina’s van Kunst-
bedrijf en Jeugdcultuurfonds. 

De waardering van de initiatie-
ven is gebaseerd op een bezoek 
van de juryleden aan de ‘Artist 
Educator’ van het project, het 

één minuten-filmpje dat daarna is 
gemaakt, en een gesprek van de 
voltallige jury over alle bevindingen. 

Onder de ‘Artist Educator’ verstaan 
we de persoon die de regie heeft op 
de artistieke en educatieve kwaliteit 
van het project en daaraan met veel 
persoonlijke inzet en maatschappe-
lijk engagement vorm en inhoud 
geeft. 
De prijs is een waardering voor de 
inzet en kwaliteit van deze 
‘Artist Educators’.
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Jong geleerd, 
is oud gedaan 
Wat vond Tygo van Doeveren het 
mooi om de eerste keer dat opa de 
Presikhaafkrant ging bezorgen hem 
mee te helpen.

Waar hij niet bij kon, heeft opa 
hem geholpen. En alle kranten 
heeft hij keurig net in de brieven-
bussen gedaan, onder toeziend oog 
van opa.
Zo zie je maar dat je met vrijwilli-
gers niet vroeg genoeg kunt 
beginnen. 

Trotse opa van Doeveren 

Activiteiten in SWOA-locatie 
Waalstaete, Waalstraat 36
Op maandagochtend is er een leuke 
en gezellige schilderclub voor 
50-plussers uit de wijk en om-
streken. De groep kan nog wel 
enkele nieuwe leden gebruiken. 

Schilderclub
Bent u creatief en vindt u het 
gezellig om in een groepje bezig te 
zijn met tekenen en schilderen, dan 
bent u bij de SWOA-schilderclub 
aan het juiste adres. 
Iedere maandag van 10.00-12.00 
uur in de SWOA- locatie in 
Waalstaete. Kosten € 5,00 per 
maand, inclusief koffie en thee en 
limonade.

Studiekring 50-plus in Waalstaete 
zoekt ook nieuwe deelnemers. 
Op een ontspannen manier praten 
over je interesses, hobby, om 
toerbeurt, dus iedere deelnemer 
komt aan de beurt. Interessant om 
ook de verhalen van anderen te 
horen. Bovendien goed voor de 

gezondheid want u blijft op deze 
manier fit. 
Iedere twee weken in de SWOA-
ruimte in Waalstaete op donderdag-
ochtend van 10.00-12.00 uur. 
Heeft u interesse stuur dan een 
mail naar whazeleger@swoa.nl of 
bel 06-54 29 23 32. Geen kosten, 
alleen koffie en thee voor eigen 
rekening.

Theatergroep GRAY
Op woensdag 13 december heeft 
SWOA een prachtige, interessante 
en humoristische voorstelling van 
homotheatergroep GRAY. De 
voorstelling heet “Oude Wijn” en 
gaat over een oudere homo, die 
huishoudelijke hulp krijgt van een 
jongere homo. In eerste instantie 
lijken de leefwerelden voor de twee 
heel erg verschillend, maar dan 
blijkt dat dit niet zo is en komen de 
twee nader tot elkaar. Erg boeiend 
met veel humor. Een aanrader en 
GRATIS. Dit is een stedelijke 

activiteit en dus ook voor mensen 
uit Presikhaaf, van 18 tot 100! 
Het is in de SWOA-locatie de 
Gaanderij, Driemondplein 1 in 
Arnhem Zuid. Zaal open 19.00 uur 
en aanvang 19.30 uur.
Opgeven bij whazeleger@swoa.nl 
of 06-54 29 23 32.
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Ontbijten bij de burgemeester

Tijdens de week van het Natio-
naal schoolontbijt mocht groep 
6a van Kindcentrum De Werf 
ontbijten bij de burgemeester. 
Een heel speciale ervaring en de 
kans om de burgemeester te 
bestoken met vragen. Onder-
staand leest u het verslag van Alisa.

“Eerst gingen we naar de parkeer-
plek van de school. We gingen met 
de auto`s van een paar ouders. 
We waren bij het gemeentehuis. 
Daar mochten we naar een speciale 
parkeerplaats.

Het ontbijt was in het Duivelshuis. 
Toen we binnenkwamen, zagen we 
een heel mooie tafel vol met 
lekkere dingen. We gaven de 
burgemeester een hand. Hij droeg 
zijn ambtsketting.

Daarna moesten we zitten en de 
burgemeester ging een soort van 
speech houden. 
Daarna gingen we lekker eten en 
interessante vragen stellen. 

We maakten toen leuke foto’s en 
toen gingen we naar school.”

Kabouterdans – dansles voor peuters
In januari wordt een workshop van 
twee danslessen gegeven voor peuters 
in het MFC. De kleintjes krijgen dan 
een introductie in dansen en bewe-
gen op muziek. 
De lessen zijn speels opgezet en voor 
elk niveau te volgen, zolang de 
kindjes zelfstandig kunnen lopen. 
Dit is een ouder-kind activiteit, wat 
betekent dat papa, mama, oppas of 
oma erbij blijft om het kind te 

helpen. Op vrijdagen 12 en 19 januari 
verzamelen we om 10.00 uur voor de 
les en we eindigen om 11.00 uur.
Workshop: Kabouterdans
Locatie: MFC, Laan van Presikhaaf 7
Data: 12 en 19 januari 2018
Kosten: € 2,00 per kind voor twee 
lessen
Aanmelden: 
speelkameraadjes@gmail.com 
of bel naar 06-10 34 39 43.

Jeugdvolleybal 
in Presikhaaf
Vanaf 28 november is volleybal-
vereniging AVF Volar gestart met 
een nieuwe trainingsgroep in 
Presikhaaf. 

De lessen worden van 15.30 tot 
16.45 uur verzorgd door de 
gediplomeerde trainers: 
Kim Wolswijk en Gizem Oguz in 
gymzaal Presikhaven. 

Deze nieuwe trainingslocatie is 
onderdeel van het project 
‘Joinvolleybal Presikhaaf!’. Volar zal 
tot september 2019 extra activitei-
ten organiseren om het volleybal in 
de wijk te promoten, waaronder 
kennismakingslessen volleybal op 
de basisscholen.

Kinderen die geïnteresseerd zijn, 
kunnen gratis en geheel vrijblijvend 
drie kennismakingslessen volgen. 
Voor meer informatie kunt u kijken 
op de website www.volar.nl, 
bellen met Kim Wolswijk, 
telefoon 06-28 53 09 37 of mailen 
naar  info@volar.nl
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Op donderdag 2 november bezocht de nieuwe 
burgemeester Marcouch Presikhaaf. Om een goede 
indruk van de wijk te krijgen, werd een rondrit op 
de fiets gemaakt. Hierbij informeerden bewoners en 
functionarissen de burgemeester. 

Verzamelpunt voor de fietstocht was stichting “De 
Klup” aan de Vrij Nederlandstraat in Presikhaaf 1. 
Om 10.00 uur ging de burgemeester - onder het genot 
van een kopje koffie - het gesprek aan met bewoners 
die aan de slag gegaan zijn met de wens hier een 
speelplek in te richten. Ook werd gesproken met 
jongeren die buiten voetballende tieners aanspreken en 
begeleiden (next step). Een van deze tieners was zelf 
ook aanwezig om zijn verhaal te doen, dapper! 

Bezoek van burgemeester 
Marcouch aan Presikhaaf 

Om 11.00 uur startte de fietstocht door de wijk via 
Presikhaaf 1, 2 en 3 naar Over het Lange Water. 
Onderweg kon de burgemeester vragen stellen over de 
veiligheid in de wijk en de problemen en zorgen die 
functionarissen en bewoners daarbij zien. 

Rond 12.00 uur werd de fietstocht afgerond met een 
lunch bij de Gastronoom aan de Middachtensingel. 

De heer Deniz en zijn vrouw ontvingen het gezelschap. 
Onder meer werd gesproken over het belang van een 
winkelstrip in de buurt Over het Lange Water en wat 
de heer Deniz als ondernemer allemaal doet in Presik-
haaf en daarbuiten.

Waalstraat

Het Lange Water
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Honigkamp 82 
telefoon 362 18 18
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Kapsalon 
Apart

Dames en Herenkapsalon

Kom langs of bel 
voor een afspraak. 

U kunt vrij parkeren 
voor de deur!!!

www.kapsalonapart.nl

Dubbelglas, hoogrendementsketel en mechanische 
ventilatie geven veel wooncomfort
In april schonken we in onze wijk-
krant aandacht aan de renovatie 
van de 102 appartementen aan de 
Karel Doormanstraat en Lacom-
bléstraat. Begin september konden 
de huurders terugkeren en nieuwe 
huurders hun appartement betrek-
ken. Een van deze nieuwe huurders 
is mevrouw Carmen Vanenburg. 

De redactie ging bij haar op bezoek 
om haar mening te peilen.

Carmen: “Ik weet goed hoe het 
vroeger was omdat ik 45 jaar gele-
den aan de Karel Doormanstraat 
woonde. Het was een flat met nog 
een lavet. Wegens vochtproblemen 
(mijn zoon is astmatisch) ben ik 
verhuisd en na veel omzwervingen 

in Arnhem en Westervoort heb ik 
hier mijn plekje gevonden. 
Heel blij ben ik met de mooie 
keuken, badkamer, toilet en inde-
ling. Vochtproblemen zijn er niet 
meer en de cv geeft een heerlijke 
warmte.”

Ondanks deze positieve berichten 
laat Carmen toch ook een negatief 
geluid horen. Als nieuwe huurder 
moest zij het huurderscontract in 
de keuken ondertekenen zonder de 
rest van het appartement te hebben 
gezien, alleen de modelwoning.

“Bij binnenkomst in de woonkamer 
schrok ik erg. Ik heb drie lagen 
behang van de muur moeten halen. 
Op het plafond zit beschilderd 

behang, dat loslaat. In een van de 
slaapkamers moet ik nog een aantal 
lagen behang weghalen en daar zie 
ik als 71-jarige erg tegenop. Ik vind 
het jammer dat de woningbouw-
vereniging het appartement zo 
heeft opgeleverd met onbeschil-
derde deuren en posten en kieren. 
Er moet dus nog veel gebeuren,” 
verzucht Carmen.

Toch is ze blij met haar plekje en 
wil ze hier niet meer weg. 

“Carmen, bedankt voor je eerlijke 
verhaal en sterkte met het klussen.”

Wonen in een gerenoveerd en 
energiezuinig appartement 

Prettige

Kerstdagen en

Gelukkig Nieuwjaar

Agenda 
werkgroepen 
Presikhaaf
februari

08-02  Wijkplatform   
  Presikhaaf in MFC

13-02  BO Elsweide in 
  De Oosthof

21-02  BO Over het Lange  
  Water in De Oosthof

De vergaderingen zijn openbaar 
en beginnen om 19.30 uur.
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afdeling 
Presikhaaf

Een kwart eeuw geleden zag Mimi Hendriks een adverten-
tie in de Weldam voor een secretaris bij de Zonnebloem, 
afdeling Presikhaaf. Jannie Mentink woonde een avond 
bij waar vrijwilligers werden gecharterd. Nu, 25 jaar later, 
zijn beide dames nog steeds heel actief voor de afdeling. 
Jannie als voorzitter en Mimi thans als toegevoegd 
bestuurslid. 
Tijd voor een interview in Presikhaaf wijknieuws.

Notuliste gevonden
Mimi: “Ik heb door mijn fysieke 
gesteldheid helaas een aantal secre-
tariële taken moeten laten vallen. 
Gelukkig hebben we een enthousi-
aste notuliste gevonden die deze 
taak van mij heeft overgenomen en 
is mijn echtgenoot Henk bereid de 
ledenadministratie bij te houden. 
Gelukkig blijft er voor mij nog 
genoeg over om te doen.”

Huisbezoeken en 
Zonnebloem-loten
Jannie: “Regelmatig vergaderen we 
als bestuur bij een van ons thuis 

om activiteiten uit te werken. 
Samen met een aantal vrijwilligers 
worden huisbezoeken afgelegd aan 
mensen die hieraan behoefte 
hebben. De adressen krijgen we van 
het hoofkantoor in Breda of via 

“mond-op-mond reclame”.

Ieder jaar wordt de verkoop van 
Zonnebloem-loten met volle inzet 
gedaan en vaak met een prachtig 
resultaat. “Een klein deel van de 
opbrengst is bestemd voor de 
afdeling. We kunnen hiermee weer 
leuke dingen organiseren zoals een 
bingo of een stamppottenbuffet. 

Uitjes naar verschillende plaatsen in 
ons land staan ook op het pro-
gramma. Om dit te bekostigen is er 
wel een bijdrage van de deelnemers 
nodig.” 
Presikhaaf wijknieuws feliciteert 
beide dames met hun jubileum en 
wenst hen nog veel succesvolle 
jaren in dit mooie werk.

Philadelphia zoekt 
vrijwilligers
Vlak bij winkelcentrum Presikhaaf staat een huis 
waar 24 mensen met een beperking wonen. 
Misschien kent u het gerenoveerde gebouw wel 
onder de naam “de Korenmaat”. Het ligt aan de 
Twikkelstraat naast het zorgcentrum de Weldam.

De bewoners worden dagelijks ondersteund door 
professionele begeleiders, maar door alle bezuinigingen 
wordt de betaalde zorg steeds ‘efficiënter’ ingezet. Voor 
even een kopje koffie drinken, een wandelingetje door 
de wijk, een spelletje of bezoek aan een winkel worden 
de bewoners steeds meer afhankelijk van vrijwilligers. 
Gelukkig hebben we al een flink aantal enthousiaste 
vrijwilligers die ervaren dat een beetje extra ‘aandacht’ 
veel betekent voor de bewoners. De positieve uit-
straling van de bewoners is uw inzet zeker waard. 
Voor een 61-jarige dame zoeken we iemand die twee 
keer per maand met haar wil koken of bakken. Deze 

dame geniet er enorm van als iemand speciaal voor 
haar komt en met haar in de keuken iets lekkers 
bereidt. Andere activiteiten waarvoor wij vrijwilligers 
zoeken variëren van bakken, knutselen, fietsen tot aan 
een simpel kletspraatje. Ook zou u kunnen helpen 
met het bereiden van de avondmaaltijden of misschien 
heeft u zelf nog leuke, andere ideeën.
Kom een keertje bij ons kijken, u bent van harte 
welkom, de koffie staat altijd klaar. 

Voor meer info neem contact op met Maarten via 
m.vermeulen@philadelphia.nl of bel naar 363 82 04.
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Nieuwsbrief Werkgroep AGA
Tolheffing en kilometerheffing op A15

Heeft u vragen? 
Laat het ons weten.

Dat kan via 
ageena@hetnet.nl 

of 
via www.ageena.nl

In het regeerakkoord van het nieuwe kabinet is een landelijke kilometerheffing voor 
vrachtwagens opgenomen. Wat betekent dit voor de tolheffing op de A15?

In april 2015 heeft de ministerraad 
ingestemd met het wetsvoorstel om 
tijdelijk tol te heffen op de A15. 
Het toltarief werd vastgesteld op 
€ 1,18 voor personenauto’s en € 7,11 
voor vrachtauto’s. Tolheffing is 
noodzakelijk om de aanleg van de 
verlengde A15 te betalen en stopt 
als de benodigde € 840 miljoen bij 

elkaar is. Volgens planning gaat de 
weg in 2023 open.
Onduidelijk is wat de consequen-
ties zijn van de landelijke kilome-
terheffing voor vrachtwagens voor 
de tolheffing. Kunnen beide heffin-
gen naast elkaar worden ingevoerd? 
Gaan de vrachtwagens straks 
gebruik maken van de A15 of 

vrachtverkeer
 op de A15

GALAXY BIKE

GALAXY BIKE
TWEEWIELERS

Actie! Winterbeurt nu bij ons € 69,-
Reparatie en onderhoud voor alle fietsen. Ook voor fietsen die niet bij 
ons gekocht zijn. Altijd afspraken omtrent prijs van reparatie. Wij zijn 

officiele dealer van Kreidler. Kom kijken voor de Kreidler collectie 2018. 
Wij zijn

gediplomeerd en hebben meer dan 25 jaar ervaring in de fiets branche. 

Nieuwe en gebruikte fietsen
Inruil mogelijk
Reparatie
Onderhoud

Middachtensingel 135
6825 HK Arnhem
06 280 657 89 - 026 361 93 22

Uw fietsenmaker
www.galaxybike.nl

Advertentie

Zorgt u :
Meer dan drie maanden per jaar op 
vrijwillige basis voor iemand?
Doet u dat meer dan 8 uur per 
week? Dan heeft u recht op een 
mantelzorgcompliment!!

Als degene voor wie u zorgt in-
woner van Arnhem is, kan hij/zij 
dat mantelzorgcompliment voor u 
aanvragen.
Aanvragen mogelijk tot en met 
31 december 2017!
U kunt voor of namens uw mantel-
zorger het mantelzorgcompliment 
2017 aanvragen t/m 31 december 
2017. Meer informatie op

www.presikhaafnet.nl

zoeken zij een weg over secondaire 
wegen om de beide heffingen te 
ontwijken? 
Heeft het gevolgen voor de ver-
keersstromen door Arnhem, 
Presikhaaf?  

Het Gelderse provinciebestuur, in 
de persoon van gedeputeerde Jan 
Markink, wil daarover duidelijk-
heid krijgen van Den Haag. 

Mantelzorgcompliment 
Arnhem 2017
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Herinrichting speelplek P1
Het is gelukt en daarop zijn we als bewoners super trots!

Wij hebben als bewoners van 
Presikhaaf 1 de handen ineen-
geslagen om de speelplek tussen 
Maaslaan, Dintelstraat, Laan van 
Presikhaaf en Geleenstraat aan te 
passen voor de doelgroep (jonge 
kids) waarvoor hij bestemd is, door 
een nieuw inrichtingsplan te maken.
Zo hebben we bij de medebuurt-

bewoners en buurtkinderen wensen 
geïnventariseerd en zijn we tot 
plannen gekomen. 

Deze zijn uiteindelijk op locatie 
gepresenteerd aan de bewoners 
onder het genot van een kopje 
koffie. Door goed naar de wensen 
en bezwaren te luisteren, hebben 

we met hulp van de gemeentelijk 
ontwerper het plan weer aangepast.

Toen er een “go” kwam, moesten 
we natuurlijk zorgen dat dit plan 
financiële draagkracht kreeg. 
Daarom hebben we budgetaan-
vragen gedaan bij verschillende 
organisaties. Dat betekende formu-
lieren invullen, presentaties geven 
over waar we tegenaan liepen en 
wat we graag zouden willen voor 
onze wijk. Met hulp van Rijnstad 
opbouwwerk, dat ons heeft onder-
steund in dit traject, kwamen we 
steeds verder.

En nu is het dan zover! We zijn er 
verschrikkelijk blij mee. Bij het 
eerste bezoek van burgmeester 
Marcouch aan de wijk mochten we 
hem over onze actie vertellen. 

Zijn we nu klaar? Nee, we gaan aan 
de slag met het organiseren van een 
openingsfeestje, want de speelplek 
is een prachtige aanvulling voor 
Presikhaaf 1 en dat moet gevierd 
worden.

Marga, Ton, Soraya, Justine en Ans 
(bewoners Blauwe Weide/ Presikhaaf 1) 

Gezocht waardeloos materiaal
De Kinderclub van MFC Presikhaven is 
op zoek naar allemaal waardeloos materiaal 
(kleding, stof, sigarendoosjes, ect.).  

Ook Playmobiel voor in de kinderhuis-
kamer is zeer welkom. 
Kun je wat missen, breng het naar de 
Kinderclub in het MFC, 
Laan van Presikhaaf 7.
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BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS

Alarmnummer 
(politie, brandweer, ambulance)  112
Bibliotheek Presikhaaf   354 31 11
Burenhulp ,,Voor Elkaar”  06-44 37 83 28 
Burgernet    0800-0011
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
Politie (niet bedreigend)   0900-8844
Reserveren Resto VanHarte  
van 9.00-12.30 uur (€ 0,10 p.m.)  0900-9003030
Suez, grofvuil (via internet gemeente Arnhem)  
STMG (Stichting Thuiszorg  
Midden Gelderland)   376 22 22
SOS Hulpdienst   443 60 00
Stadsboerderij Presikhaaf  702 90 00
Thuiszorg Groot Gelre   363 92 23
Thuiszorg Vreedenhoff     384 65 15
Woningstichting/-corporatie:
 - Portaal   0318 898 989
 - Vivare    088-0541111
 - Volkshuisvesting Arnhem 371 27 12
 - DrieGasthuizenGroep  354 94 15
Woonzorgcentrum Waalsteate  751 73 00
Wijkteam Leefomgeving  06-46 73 74 08
Wijkteams zorg    088-2260000
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

zie ook: www.presikhaafnet.nl/belangrijke-telefoonnummers

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

Het kunstwerk dat altijd naast het 
gebouw van Rijkswaterstaat heeft 
gestaan is terug op zijn plaats. De 
beeldend kunstenaar Nicolaas “Nic” 
Jonk was de schepper van het beeld 
uit 1968, genaamd De Nereïden.
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K E R S T
B I N G O

zaterdag 16 december  
De bingo wordt gehouden in: 

de Dr. W. Dreesschool, Kinderkamp 7.
Aanvang van de bingo is om 

20.00 uur, de zaal is open vanaf 19.30 uur.
De eerste kop koffie of thee 

met een snee kerstbrood is gratis. 
Tussen de rondes door worden hapjes geserveerd.

De eerste prijs per ronde* is een levensmiddelenmand 
t.w.v. € 20,00. De laatste ronde is een superronde met 

als prijs een levensmiddelenmand t.w.v. € 50,00.

*Een bingokaartje kost € 1,00 per stuk per ronde, een 
bingokaartje voor de superronde kost € 2,00 per stuk.

Het bestuur en de vrijwilligers van de S.I.K. 
wensen u prettige feestdagen 

en een voorspoedig 2018!

TOnder voorbehoud van wijzigingenT 
    www.sikpresikhaaf.com
    U kunt ons ook vinden op 
    facebook https:
    www.facebook.com/sikpresikhaafoost

    De geplande kerstmarkt van 
    16 december gaat helaas niet 
    door vanwege te weinig animo.

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 364 80 76
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.

Inzenden kopij vóór
12 januari 2018

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:
5 februari 2018



16

KRUISWOORDPUZZEL

HORIZONTAAL: 1 spinsel; 4 open ruimte; 8 wapen; 11 grote bijl; 14 weken; 15 Chinese deegwaar; 
16 woonschip; 17 oogvocht; 19 geestdrift; 21 groot hert; 23 wachthuisje; 24 waakzaam; 26 Spaanse titel; 
29 smaldeel; 31 dierlijk; 33 Turks heer; 34 deel van een geweer; 36 wees gegroet; 40 wedstrijdslee; 
43 rangtelwoord; 45 eenstemmig; 47 plavuis; 50 wondvocht; 52 rivier in Italie; 55 doopgetuige; 56 span; 
58 scheepsuitruster; 59 zelfkant; 60 aquariumvis; 62 vochtbehoefte; 63 grappenmaker; 64 in het jaar; 
65 stroombron; 66 varkenshok.

VERTICAAL: 1 opstootje; 2 staat in amerika; 3 erfelijkheidsdrager; 5 in memoriam; 6 beest; 7 verharde 
huis; 8 ritmische beweging; 9 regelmaat; 10 maanstand; 11 papegaai; 12 herrie; 13 plaaggeest; 
14 zuigspeen; 18 niemandal; 20 Engels bier; 22 vaartuig; 24 gravinvan Holland; 25 jaartelling; 27 keurig; 
28 opschudding; 30 vetplant; 32 grasveld; 35 deel van een viool; 36 aantekenboek; 37 takje; 38 verdwenen; 
39 voordeel; 40 drinkgelegenheid; 41 eethuis; 42 muggenlarve; 44 duinvallei; 46 ontkenning; 48 plaats in 
Limburg; 49 speelgoed; 50 echtgenoot; 51 handigheid; 53 snelle loop; 54 ijzerhoudende grond; 
56 kledingstuk; 57 Europeaan; 59 de onbekende; 61 personal computer.

Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met het corresponderende nummer en stuur of mail de 
oplossing naar het redactieadres onder vermelding van naam, adres  en telefoonnummer .           

w
w
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uz
ze
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ro

.n
l

De winnaar  van SUDOKU uit  wijk nieuws nummer 5  is  de fam.  Blom,  v.  G alenstraat

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 38 39 40 41 42

43 44 45 46

47 48 49 50 51

52 53 54 55 56 57
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63 64 65 66


