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Kom……. Doe mee 
in het Bewonersoverleg 
Wijkplatform Presikhaaf 
Bewonersoverleg Wijkplatform Presikhaaf vergadert 
vijf keer per jaar. Het wijkplatform bespreekt onder-
werpen die te maken hebben met de wijk Presikhaaf. 
Voorbeelden zijn: veiligheid, samen leven, groen, 
verkeer, wijkcommunicatie.
Ook wijkorganisaties en wijkpartners, zoals het wijk-
team LeefOmgeving, delen informatie. 

Wijkbewoners en -organisaties kunnen bij het platform 
geld aanvragen voor activiteiten voor wijk en wijk-

bewoners. Deze aanvragen worden in het overleg 
besproken. 
Dit jaar komt het platform nog bij elkaar op 13 juni, 
19 september en 18 november. 
Het platform is dringend op zoek naar wijkbewoners 
die willen meedoen. U bent van harte welkom!

Wilt u meer informatie neem dan contact op met 
Lies Vonk, telefoon 06-15 06 52 24 of mail naar
l.vonk@rijnstad.nl

In de afgelopen maanden zijn onderstaande budgetten toegekend:
Bewoners Presikhaaf 1   Herinrichting speelplek P1  € 27.500,00
Speelkameraadjes Presikhaaf  Activiteitenaanbod 2018  € 755,50
Cultuurgroep Presikhaaf  Cultuurprogramma 2018  € 9.300,00
Bewoners Verwoldelaan  Oppimpen speelplek   € 3.600,00
Stichting Jeugdland   Kick off en paspoort 2018  € 1.000,00
Bewoners WCP en P3   Juridische bijstand   € 5.445,00
Aynur Ozturk    Sportmateriaal t.b.v. MFC  € 495,00
José Roelofs    Hanging baskets   € 1.875,00
    (Midachtensingel/Weldam)
St. Initiatiefgroep Kinderkamp  Activiteiten 2018   € 3.450,00
Mike Hoose    Kinderwijkteam 2018   € 1.369,50
Rijnstad Kinderwerk   Activiteiten 2018   € 3.250,00
Sterrenwacht Presikheaven  Onderzoek naar locatie  € 575,00

Wandel Challenge
Huisartsenpraktijk Presikhaaf 
organiseert vanaf maandag 7 mei 
een Wandel Challenge. 

Onder begeleiding van zorgprofes-
sionals wordt er in groepsverband 
elke maandag van 12.45 uur - 13.45 
uur gewandeld, startpunt: huis-
artsenpraktijk Presikhaaf. 
In 20 weken wordt er op deze 
manier in kleine stappen aan je 
conditie en gezondheid gewerkt. 

Aan het eind van deze Wandel 
Challenge kun je in september 
deelnemen aan de Nationale 
Diabetes Challenge (NDC) van de 
Bas van de Goor Foundation. 

Afhankelijk van je persoonlijke 
voorkeur en trainingsopbouw is de 
doelstelling om tijdens de NDC 
vier dagen achter elkaar te 
wandelen. Heb je interesse om 
deel te nemen? 

Kom dan naar de voorlichtings-
bijeenkomst op 16 april om 
19.00 uur bij huisartsenpraktijk 
Presikhaaf of schrijf je in via 
diabetes.presikhaaf@ezorg.nl. 

Kijk voor meer informatie op  
www.nationalediabeteschallenge.nl
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Koningsdag
PROGRAMMA 2018

Onder voorbehoud van wijzigingen 

Van 10.30 tot 13.30 uur diverse gratis activiteiten voor de kinderen: 
stokvangen, kopgooien, doelschieten, stormbaan, gyro-space, 
octopus, springkussen etc.  Ook kermisactiviteiten met o.a. een 
bungy-trampoline, draaimolen, grabbelton, touwtje-trek-kraam, 
blikgooien, en dat alles tegen kindvriendelijke prijzen.

Van 14.00 tot 16.00 uur kunnen de kinderen een ritje maken op 
een pony. Er is de hele dag een rommelmarkt en u kunt een gokje 
wagen bij het rad van avontuur, waarvoor wij weer fantastische 
prijzen hebben.

Om een kraam voor de rommelmarkt te huren (zolang de voorraad 
strekt), kunt u bellen naar: Ingrid Sijnen, 
telefoon 06-15 86 83 68 of mail naar ingridsijnen@gmail.com
Kinderen (geen volwassenen) kunnen gratis met hun kleed van 
1,50 x 1,50 meter een plekje uitzoeken op een aangegeven plaats. 
Je hoeft je hiervoor niet aan te melden.

Aan de inwendige mens wordt natuurlijk ook gedacht. 
U kunt lekkere hapjes (friet, snacks, poffertjes, ijs) en drankjes bij 
onze haphoek bestellen.

Wij hopen u ook dit jaar weer te zien, zodat we er samen een 
fantastisch feest van kunnen maken!

Bestuur en vrijwilligers SIK

Locatie: Buitenterrein van de Dr. W. Dreesschool, Kinderkamp 

www.sikpresikhaaf.com
www.facebook.com/sikpresikhaafoost

Vrijdag 27 april van 10.00 – 16.00 uur

VOOR DE

24e KEER
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Thema-avond 
Veiligheid en 
huiselijk geweld
Voor buurtbewoners 

“Over het Lange Water” en 
“Elsweide” op dinsdag 24 april 
2018 om 19.30 uur in buurthuis 

“de Oosthof” Kinderkamp 9.

In het bewonersoverleg hebben we 
afgesproken dit jaar voor buurt-
bewoners twee thema-avonden te 
organiseren.
Op de eerste thema-avond worden 
de onderwerpen “Veiligheid” en 

“Huiselijk geweld” gepresenteerd.
In september wordt een tweede 
thema-avond gehouden met in 
ieder geval het onderwerp “Diftar”. 

Het onderwerp “Veiligheid” wordt 
gepresenteerd door wijkagent Suzan 
Husken.

Enkele items die de revue passeren:
*  Hoe om te gaan met verdacht  
 gedrag c.q. verdachte situaties. 

* Hoe herken je gevaarlijke   
 situaties.

* Wat doe je met deze informatie,  
 hoe kun je dat het beste melden.  
 Suzan zal daarvoor ook de beno 
 digde tips geven.

* Burgernetzaken en misdaad   
 anoniem.  

Het onderwerp “Huiselijk geweld” 
wordt begeleid door Lisette Pouls 
van Moviera, aanpak huislijk 
geweld (www.moviera.nl)
Huiselijk geweld is de meest voor-
komende vorm van geweld in 

Nederland. Bijna de helft van alle 
Nederlanders krijgt er in hun leven 
mee te maken. Dan kan het gaan 
om partnergeweld, kindermishan-
deling, geweld naar ouderen of 
ouders. We zijn nergens zo onveilig 
als achter de voordeur. 
Ook in Presikhaaf. 

Deze avond gaat over de betekenis 
en impact van geweld en over in 
welke vormen huiselijk geweld 
voorkomt. Maar ook over hoe we 
geweld in gezinnen kunnen herken-
nen en signaleren. En wat u in dat 
geval kunt doen. 
Want hoe eerder we geweld stoppen 
hoe minder ernstig de gevolgen 
zullen zijn. 

U wordt geïnformeerd over geweld 
in gezinnen, we kijken filmpjes en 
er is ruimte voor uitwisseling.

We hopen op een grote opkomst.  
Mis het niet!!

Namens het bewonersoverleg 
“Over het Lange Water”
Marjan Appelhof, 
Ernst van der Weerd en 
Gerie Wolkenfelt

Huishoudelijke hulp
Heeft u al van voor 2014 huis-
houdelijke hulp? 
Dan wordt u binnenkort gebeld 
door het wijkteam om een 
afspraak te maken. 

Om kennis te maken met elkaar en 
te bespreken wat uw ervaringen zijn 
met uw huishoudelijke hulp. 

Is het aantal uren nog passend bij 
uw situatie of kan dit minder of 
juist meer zijn onderwerpen van 
gesprek. 

Bent u al bekend bij 
het wijkteam? 
Dan neemt uw wijk-
coach contact met u op. 

Als u denkt huishoudelijke hulp 
nodig te hebben dan kunt u een 
afspraak maken voor een 
keukentafelgesprek. 

Aanmelden kan telefonisch, 
nummer 088-226 00 00 of via de 
website www.wijkteamsarnhem.nl
We gaan hierover dan in gesprek. 
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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

Samen maken we Presikhaaf 
klimaatbestendig! 
Wil je graag dat kinderen fijn buiten kunnen spelen? Of wil je juist meer vogels en 
bijen in je tuin, of misschien juist minder onderhoud aan je tuin? Willen jij en je 
buren minder wateroverlast in Presikhaaf? Arnhem Klimaatbestendig helpt je hierbij! 

Het veranderende klimaat zorgt 
ervoor dat zomers warmer en 
droger worden en dat we te maken 
krijgen met steeds meer piekbuien. 
Piekbuien leiden tot schade door 
wateroverlast en extreme warmte 
leidt tot vermindering van comfort, 
van het functioneren van mensen 
en brengt gezondheidsrisico’s met 
zich mee. Arnhem is gevoelig voor 
deze risico’s. Binnen de heuvelach-
tige bebouwde kom zijn grote 
oppervlakten verharding aanwezig 
waardoor wateroverlast ontstaat 
tijdens hevige regenval, verdroging 

tijdens droge periodes en hittestress 
tijdens warme dagen. Daarom is 
het tijd om in actie te komen en de 
stad weerbaar te maken, oftewel: 
klimaatbestendig. 

Er zijn veel eenvoudige kleine en 
grote oplossingen om hitte te 
verminderen en regenwater op te 
vangen. Minder tegels en meer 
groen helpt bijvoorbeeld al enorm. 
Met het aanleggen van een groen 
dak blijft je huis in de zomer koeler 
en in de winter warmer. Een andere 
effectieve manier voor het voor-
komen van wateroverlast is je 
regenpijpen niet meer te laten 
aansluiten op het riool. Dit noem 
je afkoppelen. Je kunt het schone 
regenwater via een gootje door je 
tuin in de grond laten infiltreren. 
Of het opvangen in een regenton 
en je plantjes mee watergeven of de 

wc doorspoelen. Buiten het voor-
komen van schade leveren deze 
oplossingen ook andere voordelen 
op; de stad wordt groener en 
aantrekkelijker, de luchtkwaliteit 
verbetert, biodiversiteit neemt toe, 
je voelt je gezonder en gelukkiger.

Samen kunnen we de stad meer 
klimaatbestendig maken! Laat je op 
onze website www.arnhemklimaat-
bestendig.nl of Facebookpagina 
inspireren door voorbeelden, 
makkelijk toepasbare maatregelen 
en achtergrondinformatie. 
Heb je een idee of wil je meer 
weten? Neem contact met ons op. 
Wij van Platform Arnhem Klimaat-
bestendig staan klaar om je te 
helpen bij aanpassingen in je wijk 
en zoeken hierbij de juiste partijen 
en subsidies. Er is meer mogelijk 
dan je denkt!
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Boerderijwinkel Presikhaaf
zoekt vrijwilligers
Natuurcentrum Arnhem is op zoek 
naar vrijwilligers (m/v) die in het 
weekend willen helpen in de 
boerderijwinkel op stadsboerderij 
Presikhaaf. 
Ben jij klantvriendelijk? Heb je 
affiniteit met natuur, biologische 
producten en horeca? Dan is deze 
klus echt iets voor jou. 
Kijk voor meer informatie op 
www.natuurcentrumarnhem.nl 

11 april: Lentefeest 
Het is lente en dat wordt woens-
dagmiddag 11 april groots gevierd 
op stadsboerderij Presikhaaf met 
een middag vol leuke kinderactivi-
teiten en demonstraties. En natuur-
lijk kan er geknuffeld worden met 
de pasgeboren dieren! Toegang is 

gratis. Deelname aan activiteiten 
kost € 4,00 per persoon. Kijk voor 
tijden en meer info op 
www.natuurcentrumarnhem.nl

30 mei: Schaapscheerdersfeest 
op stadsboerderij Presikhaaf.
De schapen worden geschoren en 
te zien is hoe de hoeven traditio-
neel bekapt worden. 

Ook zijn er allerlei leuke activitei-
ten voor jong en oud. Toegang is 
gratis. Deelname aan activiteiten 
kost € 4,00 per persoon. 

Kijk voor tijden en meer info op 
www.natuurcentrumarnhem.nl

Rondje Werf op 
Kindcentrum De Werf
Wat hebben we op woensdag 
14 maart een ontzettend 
geslaagde ochtend gehad op ons 
Kindcentrum, waar een kinder-
dagverblijf, peuterspeelzaal, 
basisschool en de Kinderclubs 
zijn gevestigd. 

We hebben kinderen veel te bieden 
met ons professionele team. Er 
wordt niet alleen veel geleerd en 
hard gewerkt, ook vinden we sport, 
spel en creativiteit heel belangrijk.

Dat was ook te merken tijdens ons 
‘Rondje Werf ’: een knutselcircuit 
waarbij de leerkrachten en allerlei 
kunst- en cultuurexperts de kinde-
ren met prachtige creatieve technie-
ken lieten kennis maken. De 
workshops waren ingedeeld voor de 
groepen 1-2 en de groepen 3-8. 

De volgende workshops werden 
gegeven: loomen, pompons maken, 
theater, poppetjes maken, portret-

ten maken van klei, kaart borduren, 
koekjes bakken, yoga, fotolijstje, 
slijm maken, een verhaal spelen 
(egeltjes), dans, bootcamp, theater, 
vingerverven, stroomkring maken 
met fruit, muziekles, knikkerbaan 
met spijkers, professionele slijm 
maken, proefjes doen, driedimen-
sionale knikkerbaan, Donald Duck 
tekenen en schilderen, musical, 
waxinehouders kleien en versieren.

Wat een gezellige en creatieve sfeer 
hing er in de groepen en wat 
hebben de kinderen genoten. 
Prachtige creaties zijn er gemaakt. 
De nevenstaande foto’s zijn daar 
getuige van. 

En… heel fijn om te merken dat 
ouders dit ook belangrijk vinden en 
een aantal van hen ook fijn heeft 
geholpen.

Op de foto’s kunt u een aantal van 
de workshops zien.
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Afscheid van 
Helen Magré
Aan het eind van de eerste 
wijkplatformvergadering van 
dit jaar is afscheid genomen 
van wijkplatformlid 
Helen Magré. 

Vertrek uit de wijk en 
Arnhem is de aanleiding voor 
dit afscheid. Helen was vier 
jaar lid van het wijkplatform 
Presikhaaf en daarnaast een 
betrokken persoon in de wijk.
De redacties van de wijk-
krant en website wensen 
Helen en haar gezin veel 
voorspoed in haar nieuwe 
woonplaats Apeldoorn. Foto: Hans van Dulkenraad

Knutselactiviteit 
voor peuters
De lente komt er aan. 
Wij, van de werkgroep Speelkame-
raadjes Presikhaaf, organiseren 
daarom op 4 mei een knutselactivi-
teit in dit thema. 
De knutselactiviteit is bedoeld voor 
kindjes vanaf ongeveer 2,5 jaar tot 
en met 3 jaar.
Samen met uw (klein-) kind gaat u 
een superleuke rups of een prachtig 
schaap maken. 
Allebei mag natuurlijk ook. 

De activiteit zal aangeboden 
worden in MFC Presikhaven van 
13.00 uur tot 14.30 uur. 
Aanmelden kan tot 1 mei via 
speelkameraadjes@gmail.com of 
via Gisou (telefoonnummer 
06-52 28 79 86). 
Ook voor vragen kunt u bij haar 
terecht.

Agenda werkgroepen Presikhaaf

april
04-04 Wijkplatform Presikhaaf 19.30 uur MFC
25-04 Bewonersoverleg 
 Over het Lange Water   19.30 uur  De Oosthof

juni
05-06 Bewonersoverleg Elsweide 19.30  uur De Oosthof
13-06 Wijkplatform Presikhaaf 19.30 uur MFC
20-06 Bewonersoverleg 
 Over het Lange Water  19.30 uur De Oosthof

De vergaderingen zijn openbaar

Haren knippen 
Er gaat weer een cursus (kinder)
haren knippen beginnen op woens-
dag 25 april van 9.00-11.00 uur. 

Je leert recht knippen, pony knip-
pen, laagjes knippen en werken met 
de tondeuse. De cursus is vijf keer 
(niet in de vakantie) en eindigt op 
woensdag 6 juni. De cursus wordt 
gegeven in MFC Presikhaven en 

kost € 12,50 voor de hele 
cursus, dit is inclusief 
kapperskop. Je moet zelf 
een schaar en kam meenemen. 
Inschrijven kan tot 20 april bij 
i.sieljes@rijnstad.nl of 
06-52 71 07 66 (spreek altijd je 
telefoonnummer in). 
Er zijn acht plekken. Als er meer 
inschrijvingen zijn, wordt geloot 
wie mee mag doen. 

Agenda Kunstroute 
(exposities en 
presentaties)

* 11 april: 13.30-16.30 uur  
 lentefeest Stadsboerderij 

* 20 april: 19.30 uur culturele   
 avond in het MFC 

* 21 april: 14.30-16.00 uur   
 Vreedenhoff: ontmoeting met   
 exposerende kunstenaars 

* 30 mei: 14.30-16.30 uur 
 schaapscheerdersfeest   
 Stadsboerderij 
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Attentie! Oproep! 
Aan huurders van woningbouwcorporatie Vivare!

‘De Brug’ huurdersbelangen-
vereniging (HBV) vraagt uw 
aandacht!
We hebben interesse in u, wij zijn 
op zoek naar: personen die hand 
en spandiensten willen verrichten, 
leden en bestuursleden om ons 
team te versterken.

Wat is De Brug HBV:
Een vereniging die opkomt voor de 
belangen van de huurders van 
woningcorporatie Vivare vestiging 
Arnhem en bestaat uit vrijwilligers 
die huurder zijn van Vivare!

Wat doet De Brug HBV:
We komen niet alleen op voor de 
belangen van de Vivare huurders, 
maar we vertegenwoordigen deze 
belangen ook, dit in overleg met de 

vestigingsmanager en de raad van 
commissarissen (RvC) van Vivare 
Arnhem.
Dan kunt u denken aan: 
Onderhoudsbegrotingen, plaatselijk 
huurbeleid, huurverhogingen, 
sloop/renovatie projecten, prestatie-
afspraken met gemeente en nog 
meer.

Wie en wat zoeken we:
• Hand- en spandiensten; Personen  
 die ons willen helpen met o.a.  
 administratieve zaken, PR en  
 ledenvergaderingen.

• Leden; Lid worden van De Brug  
 HBV kost u € 0,50 per maand,  
 dit wordt samen met de huur  
 afgeschreven. 
 Met deze maandelijkse contribu- 
 tie ondersteunt u o.a. de Project-  

 en bewonerscommissies. Voor  
 elke vereniging geldt; 
 “Samen sta je sterk.” 

• Bestuursleden; Ons bestuur is  
 onderbezet en er rust veel werk op  
 de schouders van deze vrijwilligers.  
 Om die reden kunnen we niet  
 alles realiseren wat we graag   
 zouden willen en moeten we   
 prioriteiten stellen! Bijvoorbeeld,  
 het maken van ons informatieblad  
 voor huurders, De Brugwachter,  
 schiet er dan bij in terwijl het erg  
 belangrijk is om te laten weten  
 wat de plannen zijn en wat we  
 hebben bereikt.

Heeft u vragen of wilt u meer 
informatie over HBV De Brug, 
dan vindt u deze op 
www.debrug-arnhem.nl of mail 
naar info@debrug-arnhem.nl 

Uw huurdersbelangenvereniging 
De Brug.

Op zaterdag 10 maart (NLdoet) hebben de groengroep van buurtcen-
trum De Oosthof en bewoners van Over het Lange Water een aantal 
werkzaamheden uitgevoerd op het terrein van het buurtcentrum.  

Een afvalcontainer werd gevuld met overbodig materiaal, een oppottafel 
voor de moestuin opgebouwd, vlinderstruiken geplant en een hekwerk 
rond het plantsoen gemaakt. 
Door het mooie weer was het mogelijk om de dag gezellig af te sluiten 
rond een kampvuurtje met muziek en een hapje en drankje.

NL doet

foto: Hans van Dulkenraad
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Firma Smaak biedt  veel
wijk b ewoners  gezel l igheid
Prettige omgang, luisterend oor en mensen verbinden 
staan hoog in het vaandel

“Maart roert zijn staart”.  
Dat gezegde ging zeker op vorige 
maand. Na een periode van strenge 
vorst kon de firma Smaak in maart 
haar vitrine met ijs in diverse 
smaken weer openen en liep het 
storm. Een week later dook de 
temperatuur weer flink onder nul 
en werd de ijsverkoop tot later 
gestaakt. 

Menigeen laat zich de koffie met 
slagroom en likeurtje goed smaken. 
Mischa Smaak is een echte gastheer 
en biedt zijn gasten een luisterend 
oor. Je ziet hier dan ook veel 
dezelfde wijkbewoners.

De redactie van Presikhaaf 
wijknieuws had na het winkelen 
wel zin in een “bakkie”. Aan een 
van de tafeltjes trof zij wijkbewoner 
Wim Janzen aan die hier dagelijks 
over de vloer komt. 

“Altijd komt Wim de zaak binnen 
met een langgerekt “goedemorgen” 
net als Gaston en even waan je je 
dan winnaar van de loterij,” aldus 
Mischa. 

Wim Janzen, “met een Z, van de 
rijke tak”, woont al lang in 
Presikhaaf. Hij kan daarover veel 
verhalen. Meer hierover misschien 
in een latere uitgave van de 
wijkkrant.

Wim: “Ik kom dagelijks bij 
“Mario”. Het praatje voor iedereen, 
de aandacht en de manier waarop 

met klanten wordt omgegaan, dat 
verbindt mensen en is bijzonder. 
Ik zie hier veel dezelfde mensen. 
Het is net een sociaal café.”

Op dit moment (medio maart) is 
het door het plaatsen van bijver-
warming vanwege de kou nog wat 
behelpen in de tijdelijke zaak aan 
de westkant van het winkelcentrum. 
In mei hoopt Mischa weer terug te 
verhuizen en zijn nieuwe zaak te 
openen vlakbij zijn “oude stekkie”.

Presikhaaf wijknieuws wenst hem 
daarbij veel succes en hoopt dat de 
koffie net zo lekker blijft 

“SMAAK”en.

Multiculturele lunch 
in MFC Presikhaven
Op dinsdag 24 april 
houdt de activiteiten-
groep Presikhaaf een 
multiculturele lunch. 

Er wonen veel verschillende cultu-
ren in Presikhaaf. De dames van de 
activiteitengroep, zelf afkomstig uit 
verschillende culturen, willen u 
graag kennis laten maken met 
lekkere gerechtjes uit hun cultuur. 

Gezellig samen lunchen. Daarnaast 
is de lunch bedoeld om kennis met 
medewijkbewoners en andere 
culturen te maken. Samen lunchen 
met een leuk ontmoetingspro-
gramma dus.
U kunt kaartjes voor dit ontbijt 
kopen in MFC Presikhaven bij het 
participatie-/opbouwwerk. 
Er zijn maximaal 50 plaatsen 
beschikbaar, een kaartje kost € 3,00. 
De lunch begint om 12.30 uur en 
duurt tot ca. 13.45 uur. U kunt aan 
tafel vanaf 12.15 uur. 

Voor meer informatie: 
i.sieljes@rijnstad.nl of 
bel met 06-52 71 07 66.
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AFVAL ESTAFETTE 
Landelijke Opschoondag

Help ook mee 
om Presikhaaf 

schoon te houden!!!! 
Het wijkplatform stelt 
knijpers beschikbaar; 

afhalen kan bij 
Rijnstad Opbouwwerk, 

MFC Presikhaven,
telefoonnummer 

06-15 96 52 24.

In Park Presikhaaf staat sinds 
september 2012 het oude stations-
koepeltje, dat aan de Sonsbeek-
zijde van het Centraal Station 
Arnhem stond. Hierin huist nu het 
T-HUIS een sfeervolle horeca-
gelegenheid waar mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt een 
fijne leer- en werkplek vinden.
Het T-HUIS is onder andere 
ingericht met meubels die zijn 
gemaakt in de ambachtelijke 
werkplaatsen van Siza en bij Siza’s 
Atelier23. 

Op zondag 15 april wordt gestart 
met een nieuwe maandelijks 
terugkerende activiteit. 
Het T-HUIS serveert dan een 
heerlijke, versbereide brunch. 

Tussen 10.30 uur en 12.00 uur kunt 
u aanschuiven voor de brunch, die 
o.a. zal bestaan uit diverse soorten 
brood, eiergerechten, kazen, vlees-
waren, warme hartige hapjes, huis-
gemaakte granola met boeren-
yoghurt, een glaasje verse jus en een 

lekker kopje koffie of thee, dit alles 
voor € 12,50.

U kunt hiervoor vóór vrijdag 
13 april reserveren per mail via 
info@t-huisarnhem.nl, telefonisch 
op 362 23 92, of kom gezellig even 
binnenwandelen!
De volgende brunches vinden 
plaats op zondag 13 mei, 10 juni en 
8 juli.

Vanaf woensdag 4 april is het 
T-HUIS weer tot 18.00 uur 
geopend en staat van woensdag 
t/m zondag ook het terras weer 
voor u klaar. Buiten openingstijd is 
het mogelijk om bij het T-HUIS 
uw feest, borrel of buffet te 
reserveren.

Nieuwe activiteit bij het T-HUIS
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Bestuur Stichting Kunstroute 
Presikhaaf weer compleet

Ons nieuwe bestuur: Jolanda Verstegen, 
Paula Mak, Jacqueline Brincker en 
Ellie Roor.

Alleen voorzitter Jacqueline Brincker ontbrak toen de redactie van 
Presikhaaf wijknieuws op bezoek ging bij het nieuwe bestuur van de 
stichting Kunstroute Presikhaaf. Enthousiast vertellen Jolanda 
Verstegen (penningmeester), Ellie Roor (secretaris) en Paula Mak 
(bestuurslid en contactpersoon bij de Culturele Werkgroep Presikhaaf) 
over de plannen voor het komend jaar.

Mies Frijling, een van de oprichters 
van de kunstroute, destijds Kunst-
route 7, was gedurende tien jaar 
een onvermoeibare spil van de 
organisatie en heeft het bestuur 
onlangs verlaten. “Zij heeft veel 
voor de kunstroute betekend,” 
aldus de bestuursleden.

Ellie: “We zijn nu bezig met de 
organisatie van het lentefeest op 
11 april a.s. op Stadsboerderij 
Presikhaaf. 
Tijdens het feest kunnen bezoekers 
kennis maken met de kunstenaars. 
We gaan een activiteit aanbieden 
voor de kinderen. Daarnaast heb-
ben we de leden van de Gelderse 

groep Urban Sketchers uitgenodigd. 
Ter plekke nemen zij potlood en 
papier ter hand om de omgeving, 
die zij voor zich zien, te tekenen: 
het zogenaamde “urban sketchen” 
waarbij tekenniveau minder belang-
rijk is, maar het contact tussen de 
tekenaars des te meer. Wie zin heeft, 
neemt wat tekenspullen mee en 
sluit zich die middag bij hen aan. 

Ook bij het schaapscheerdersfeest 
op de stadsboerderij op 30 mei a.s. 
zijn kunstenaars present.”

In de maanden april en mei expo-
seert een aantal kunstenaars uit 
Presikhaaf hun werken in zorgcen-

trum Vreedenhoff aan de Esperan-
tolaan. De expositie is te bezichti-
gen tijdens de openingstijden van 
het zorgcentrum. Op zaterdag 
21 april is er van 14.30 tot 16.00 uur 
een borrel georganiseerd waar 
kunstenaars in gesprek gaan met 
bewoners en bezoekers.

Paula: “We hebben ook contact 
gezocht met de Cultuurgroep. 
Daarbij kan gebruik worden 
gemaakt van elkaars ervaringen. 
We hebben afgesproken dat onze 
kunstenaars zich met hun werk 
mogen presenteren op de culturele 
avonden.”

Jolanda vult aan: “Er is ook contact 
met buurtcentrum de Overkant, 
waar we cursussen en workshops 
willen geven. Kunstenaars uit 
Presikhaaf kunnen zich bij ons 
melden wanneer zij interesse 
hebben om ook iets aan te bieden.”

Voor meer informatie en wetens-
waardigheden zie 
www.kunstroutepresikhaaf.nl

“Kleuren en geuren”
Dit schilderij is van Marie 
Brunings: “Mijn inspiratiebronnen 
voor het schilderen zijn mijn 
kleurrijke afkomst en de omgeving 
waar ik nu woon, Presikhaaf is ook 
heel kleurrijk!”

Tijdens de culturele avond van de 
Cultuurgroep Presikhaaf zullen 
Marie Brunings (schilderijen) en 
Enny Mayer (beeldhouwwerk) op 
vrijdag 20 april hun werk tentoon-
stellen. Hierna zal het werk in de 
bibliotheek te zien zijn.

Woensdagmiddag 11 april zal Kunst-
route Presikhaaf aanwezig zijn op 

de stadsboerderij en zal o.a. Marie 
Brunings zelfgemaakte tassen, 
penseelopbergzakjes en beren te 
koop aanbieden.
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Cursus Muziek
op schoot 

Busreis naar 

Op veler verzoek gaan we op 
zaterdag 21 april opnieuw naar de 
markt in Den Haag. De Haagse 
Markt is één van de grootste 
multiculturele markten van Europa 
en een ontmoetingsplek van vele 
culturen. Antiek, uitheems, 
modern, goedkoop, uniek: hier 
weerspiegelt de koopwaar de 
multiculturele bevolking van de 
stad Den Haag. Loop door het 
food-gedeelte waar de Hollandse 
bloemkool gemoedelijk naast verse 
ketoembar, baklava, Sharon fruit, 
verse vis of kousenband ligt. Laat je 
verrassen op de uitgebreide bloe-
menmarkt en kijk je ogen uit op 
het kleding- en schoenengedeelte. 

Op zaterdag kun je van 9.00 tot 
17.00 uur gezellig rondstruinen op 
de Haagse Markt aan de Herman 
Costerstraat. U wordt zo dicht 
mogelijk in de buurt van de markt 
afgezet, maar het kan zijn dat u een 
stukje moet lopen. U kunt de 
markt bezoeken, maar bent ook 
vrij om Den Haag te gaan 
ontdekken.
Het busreisje kost € 13,50 euro. 
Kaartjes zijn te koop in MFC 
Presikhaven bij opbouwwerk/ 
participatiewerk. Wees er snel bij, 
vol is vol! De busreis is voor vol-
wassenen (18+) uit Presikhaaf.

De bus vertrekt ’s ochtends om 
8.30 uur vanaf de hoek Honig-
kamp-Laan van Presikhaaf, vertrek 
uit Den Haag om 17.00 uur. U 
bent dan rond 19.00 uur terug in 
Arnhem.

Muziekles voor de allerkleinsten

Voor de allerkleinsten (1-3 jaar) en 
hun (groot)ouders wordt vanaf 
19 april drie keer op donderdagoch-
tend een cursus Muziek op Schoot 
georganiseerd. De lessen zijn speels, 
zeer afwisselend en ontzettend leuk. 
De nadruk ligt op het plezier en 
zelf meedoen, samen met papa of 
mama. Kosten € 6,00 per kind 
voor drie lessen (broertje of zusje 
tegen gereduceerd tarief ). De 
activiteit is van 10.00 tot 10.45 uur 
in MFC Presikhaven en bestemd 
voor kinderen vanaf 1 t/m 3 jaar. 
Wil je meedoen, geef je dan op via 
speelkameraadjes@gmail.com
Graag aanmelden vóór 12 april.

Dit is een activiteit van de werk-
groep Speelkameraadjes in 
Presikhaaf. De werkgroep Speel/
kameraadjes organiseert activiteiten 
voor de allerkleinsten in de wijk 
Presikhaaf. Doel hierbij is dat 
ouders met elkaar kennis kunnen 
maken in Presikhaaf. De werk-
groep zoekt nog uitbreiding! Wil je 
meedoen, meld je dan aan via 
speelkameraadjes@gmail.com

Eenmalige 
workshop
‘Durf te vragen’
Op woensdag 18 april van 10.00-
12.00 uur wordt er een themabij-
eenkomst voor vrouwen gegeven in 
MFC Presikhaven met als onder-

werp ‘durf te vragen’.  Durven te 
vragen heeft te maken met beter 
voor jezelf opkomen, steun durven 
vragen en beter voor jezelf zorgen.

Vrouwen bij wie assertief reageren 
niet vanzelf gaat, voelen zich vaker 
schuldig, minderwaardig, somber 
of angstig. Dat levert ze onnodig 
veel spanning en stress op. 
Wat helpt om wel informatie of 
steun te vragen?  Hoe kun je dit op 
een goede manier doen? En aan wie 
in jouw omgeving vraag je dit?

Na deze workshop:
* kom je meer voor jezelf op en  
 kun je beter voor jezelf zorgen
* heb je meer zelfvertrouwen om  
 iets te vragen
* doorzie je hoe angst, gedachten  
 en overtuigingen bepaald gedrag  
 in de hand werken
*  weet je aan wie je steun kunt  
 vragen
* durf je steun te vragen aan   
 anderen

Deze themabijeenkomst is een 
samenwerkingsactiviteit van Indigo, 
Activiteitengroep Presikhaaf en 
Rijnstad. 
Deze workshop is alleen voor 
vrouwen uit Presikhaaf. 
Deelname is gratis. Er is plaats voor 
maximaal twaalf vrouwen. 
Geef je op via i.sieljes@rijnstad.nl 
of 06-52 71 07 66 (spreek altijd je 
telefoonnummer in). Als er meer 
aanmeldingen dan plekken zijn, 
wordt geloot wie mee mag doen.
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Na een zeer geslaagd optreden in maart van de Limelight Ladies, zal 
op de volgende culturele avond een heel ander muzikaal genre ten 
gehore worden gebracht. Op vrijdagavond 20 april a.s. geven celliste 
Hanneke Rouw en pianiste Eva van den Dool een uitvoering.

Hanneke Rouw (1987) is op acht 
jarige leeftijd begonnen met cello 
spelen. Met veel plezier heeft ze 
lessen gevolgd bij Rata Kloppen-
burg en Maria Hol. Op haar 
zestiende speelde ze solo met het 
Jeugd Strijk Orkest Constantijn. 
In hetzelfde jaar won ze een 
eervolle vermelding op het Prinses 
Christina Concours. 

Hanneke speelt op een Duitse cello 
(begin 20e eeuw), mogelijk 
gemaakt door het Prins Bernhard 
Cultuurfonds en de Stichting 
Eigen Muziekinstrument.

Eva van den Dool (1980) volgde 
haar bachelor- en masterstudie 
klassiek piano bij Sepp Grotenhuis 
en Frank van de Laar aan het 
ArtEZ Conservatorium van Zwolle. 

Zij heeft een grote affiniteit met 
kamermuziek. Tijdens en na haar 
conservatoriumstudie heeft zij zich 
hierin ontwikkeld, wat resulteerde 
in vele concerten in kamer-
muziekverband. 

Op het programma staan deze 
avond: Saint-Saëns, Cello Sonate I 
in c klein, Op. 32, Saint-Saëns, 
Cello Sonate II in F groot, 
Op. 123 en Johann Sebastian Bach 
(1685 – 1750), Suite I in G majeur 
(BWV 1007).

Ook houdt, in samenwerking met 
St. Kunstroute Presikhaaf, een 
tweetal Presikhaafse kunstenaars in 
de pauze en na afloop een expositie 
van hun (kunst)werken. 
Elders in dit blad meer hierover.

Kaarten à € 3,00 zijn te bestellen 
via cultuurgroeppresikhaaf@gmail.
com of te koop in de bibliotheek in 
MFC Presikhaven. Ook aan de 
kassa zijn op deze avond vanaf 
19.00 uur kaarten te koop. Aan-
vang voorstelling is om 19.30 uur.

Het kopje koffie in de pauze en na 
afloop een consumptie zijn 
inbegrepen.

Klassieke muziek op 
culturele avond

Vacature Vrijwilliger

 Gastvrouw/Gastheer MFC

Wij zijn voor MFC Presikhaven op 
zoek naar nieuwe, enthousiaste 
vrijwilligers in de functie gast-
vrouw/gastheer die ons team willen 
komen versterken. 

We zoeken specifiek mensen voor 
zowel de ochtend als de middag! 
Lijkt het jou leuk om in een 
bruisend gebouw te werken, 
reageer dan nu!

Korte taakomschrijving:
Beheren van de receptie, ontvan-
gen van bezoekers, wegwijs maken 
van bezoekers, ondersteunen bij 
vergaderingen en recepties (koffie/
thee zetten, klaarzetten van appara-
tuur, opruimen van de ruimtes), 
bijhouden van bestellingen.

Kennis en vaardigheden:
Gastvrij, dienstverlenend, represen-
tatief en een goede beheersing van 
de Nederlandse taal. De werkplek 
is niet rolstoeltoegankelijk.
De werkzaamheden zijn zeer divers, 
je krijgt de ruimte om te werken 
naar eigen inzicht en je hebt 
dagelijks te maken met veel 
verschillende mensen en culturen. 
Daarnaast is er ruimte om te 
werken aan je persoonlijke ontwik-
keling en werk je in een gezellig 
team.

Contactpersoon:
Naam: Nairobi Panneflek 
Tel: 06-40 71 70 28
Email: nairobi@guidoinarnhem.nl 
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Wil je zingen, zing dan mee!
Welzijn is lekker in je vel zitten 
en doen wat je leuk vindt. 
Muziek maken, zingen, is iets 
waar veel mensen plezier aan 
beleven en wat erg fijn is om met 
anderen samen te doen.

Dirigent José Brands en de mede-
werkers van de dagbesteding op de 
Weldam hebben de handen ineen 
geslagen en gaan zich enthousiast 
inzetten voor de oprichting van 

“WelZang”, een koor voor iedereen!  

- Een koor waar het repertoire breed  
 is en aangepast kan worden aan  
 de behoefte van de koorleden.
- Waar je andere wijkbewoners kunt  
 ontmoeten en aan het eind van de  

 repetitie nog even na kunt kletsen  
 bij een kop thee.
- Waar ook voor de deelnemers van  
 de dagbesteding ruimte is, omdat  
 muziek iets is wat altijd in je   
 hoofd blijft zitten.
- Waar geen strenge eisen worden  
 gesteld maar wel serieus gewerkt  
 wordt!

Wat betekent dit praktisch:
* Om de week op vrijdagmiddag  
 van 14.00 tot 15.00 uur zingen in  
 de grote zaal van de Weldam,  
 Middachtensingel 39. 

* Kosten p.p. € 8,00 per maand.
* Aanmelden kan via de Weldam,  
 telefoon 361 17 41 of via 
 mvanbuuren@swoa.nl

Enthousiast geworden? Je bent van 
harte welkom bij “WelZang”.

Vrijwilligerswerk bij SWOA
Wil je graag bijdragen aan een mooier Arnhem? 
Woon je in of vlakbij Arnhem en heb je tijd om je in 
te zetten voor iemand die het tijdelijk niet alleen 
redt? Informeer naar onze vele mogelijkheden voor 
vrijwilligerswerk! 

Welzijn is lekker in je vel zitten. Doen wat je leuk 
vindt, geeft energie en balans in je leven. 
Wij stimuleren je te ontdekken wat je nog wél kan en 
je talent te gebruiken. Zelf zoveel mogelijk uit het 
leven halen. Dat is waar SWOA voor staat.

We bieden (oudere) mensen ondersteuning in de vorm 
van het organiseren van activiteiten, ontmoetingsplek-
ken, hulp bij praktische zaken (b.v. knoppenhulp of 
administratie), dagbesteding en maatjes. 

We vinden het belangrijk dat mensen zo lang mogelijk 

Bridge in de Weldam
Speelt u graag een spelletje bridge, of bent u totaal 
nieuw in het spel en wilt u uw geluk beproeven?
Iedere dinsdagmiddag bridgen wij. 
Kom gerust eens langs in de Weldam, 
Middachtensingel 39. 
Voor informatie, bel naar telefoon 361 17 41.

zelfstandig hun leven invullen en stimuleren deelne-
mers om actief deel te nemen aan de samenleving.

Vele handen maken licht werk
Ben jij iemand die graag zijn/haar handen uit de 
mouwen steekt voor anderen en word je blij wanneer 
je iemand vooruit kan helpen? 
Neem een kijkje op www.swoa.nl of neem contact op 
met Silvio de Brito Caio. Bel met 06-11 78 10 70 of 
mail naar vrijwilliger@swoa.nl
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Soms zijn uitdagingen te leuk om te laten lopen. 
In het Pinksterweekend (19 en 20 mei 2018) is 
voetbalvereniging Eendracht Arnhem 
een van de gastheren van een groot 
Internationaal jeugdtoernooi. 

Deze speciale dagen 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 belangrijk 
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 

een spoedcursus voetbal geven. 
Samen met een zeer ervaren trainer 
worden ze klaargestoomd om als 
Eendracht Arnhem team aan het 
toernooi mee te doen. Al wat ze 
nodig hebben zijn trainingsspullen, 
voetbalschoenen, een stuk enthou-
siasme en tijd om te trainen.

En nu het nog leukere! We zijn ook 
op zoek naar meiden die als 
vlogster of fotografe van het ver-
loop van de Challenge op sociale 
media verslag willen doen. Een 
unieke combinatie van voetbal en 
media, voor en door meiden. 

Interesse, meld je aan via 
secretaris@eendrachtarnhem.nl 
Vergeet niet je naam, leeftijd, 
telefoonnummer en wat je wilt 
gaan doen te vermelden. 
Gaan we snel met elkaar om de 
tafel zitten om de Meisjesvoetbal 
Challenge tot een succes te maken.

activiteiten plaatsvinden zoals 
voetbaltoernooien, voorstelling 
kickboksen, haren vlechten, henna 
tatoeage, schminken, muziek, 
diverse kinderactiviteiten en 
uiteraard kunt u genieten van 
verschillende lekkernijen. 

Iedereen is op deze dagen vanaf 
11.00 uur van harte welkom.

NOTEER DE DATA ALVAST 
IN UW AGENDA!

www.elsweide.nl

Nu heeft de organisatie bij de 
meisjes Onder 13 inschrijvingen 
(speciaal tijdens dit toernooi 8 tegen 
8, half veld) gevraagd of wij ook een 
team willen afvaardigen. 
En hoewel we zelf geen meisjesvoet-
bal binnen de vereniging hebben, 
willen we dat brutaalweg wel 
proberen te doen. 

We zijn dan ook op zoek naar 
meiden in de leeftijdscategorie van 
11 en 12 jaar die in principe geen 
lid van een andere voetbalvereni-
ging zijn. Meisjes die heel graag 
willen voetballen, maar daar om 
wat voor reden dan ook nooit aan 
toegekomen of misschien wel 
gestopt zijn. We gaan die meiden 

Meer informatie 
over sport

 in Presikhaaf 
vindt U op

www.presikhaafnet.nl/sport-vrijetijd
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Nieuwsbrief Werkgroep AGA
Windturbines naderen woonwijken
Vastgoedbedrijf Unitgroep BV heeft plannen om op Industrieterrein Arnhem Noord 
aan de Hondiusstraat drie verticale-as windturbines te bouwen. De turbines zijn onderdeel van het project 
Werkplaats West dat verder bestaat uit drie bedrijfsverzamelgebouwen. 

De drie windturbines bij de bedrijfsverzamelgebouwen 
krijgen een hoogte van 24 meter. Te vergelijken met 
een flatgebouw van acht verdiepingen. De rotordia-  
    meter is 11 meter en de  
    rotorbladen hebben een  
    lengte van 12 meter.  
    Naast energie opgewekt  
    met windturbines   
    willen de initiatief-  
    nemers gebruik gaan 

maken van zonnepanelen. De opgewekte energie die 
zijzelf niet gebruiken wordt opgeslagen in een accu 
met een capaciteit van 1 megawatt. De verwarming van 
de gebouwen gebeurt door middel van een 
warmtepomp.
De bouwlocatie ligt aan de Westervoortsedijk en grenst 
aan de noordkant aan het spooremplacement op een 
afstand van hemelsbreed 1 km tot de woonbebouwing 
in Presikhaaf 2. 

Het gebied waar de bouwlocatie deel van uit maakt 
wordt heringericht tot woon- en werkgebied met 
gemengde bedrijvigheid waar ruimte is voor gecombi-
neerde kantoor- en bedrijfsruimte en bedrijven tot en 
met milieucategorie 3. Wat de consequenties van deze 
windturbines voor Presikhaaf zullen zijn is nog niet 
duidelijk. De gemeente beoordeelt op dit moment de 
aanvragen voor zowel de bouw van het bedrijfsver-
zamelgebouw als voor de bouw van de windturbines.
De bouw zal naar verwachting in april van dit jaar van 
start gaan.

Foto: Links een horizontale as windturbine, 
rechts een verticale as windturbine

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

Bijeenkomst voor 
werkende mantelzorgers
Op dit moment is één op de vijf 
werknemers mantelzorger. In de 
zorgsector is dit zelfs één op de vier. 

Door o.a. de toenemende vergrij-
zing groeit dit aantal snel. 
Werkende mantelzorgers worden 
geconfronteerd met langdurige 

zorgtaken en de wens deze te 
kunnen blijven combineren met 
hun werk. 

Daarom organiseren Mantelzorg & 
Vrijwillige Thuishulp Arnhem 
(MVT Arnhem) en Zorgverzekeraar 
VGZ een informatieve middag-/

avond rondom het thema “Hoe 
combineer ik werk en mantelzorg?” 
Hiervoor worden alle werkende 
mantelzorgers in Arnhem uitge-
nodigd. De bijeenkomst 
vindt plaats op 
dinsdag 24 april a.s. 
van 16.00-19.30 uur bij 
VGZ in Arnhem (naast het centraal 
station). 
Men kan vrij binnenlopen en de 
entree is gratis.
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Advertentie

Er komt iets nieuws in Arnhem: 
de Geluksroute. In het weekend 
van 9 en 10 juni staat de stad in 
het teken van Geluk. De Geluks-
route gaat uit van de kracht van 
met elkaar delen en brengt ons in 
contact met kwaliteiten van veel 
mensen. 

Het idee is simpel: 
we willen mensen, initiatieven en 
locaties in de stad met elkaar 
verbinden, op een manier waar 
iedereen blij van wordt. 
Vertel een verhaal, kook soep en 
serveer dit bij jou thuis op de bank, 
plak een gedicht achter elk raam in 
de straat, ga samen wandelen, geef 
een workshop mindfulness of lezing 
over geluk in je werk, organiseer 
een leuk concert of een mooie 
dansvoorstelling, zet een blote-

voetenpad uit, ga samen breien of 
kleuren of deel een heel andere 
passie.

De eerste editie van de Geluksroute 
vond plaats in Leiden in 2012. 
Inmiddels trekt de Geluksroute 
door het hele land en zijn er al 
16 edities geweest in verschillende 
steden.

Voor de eerste editie in Arnhem op 
9 en 10 juni zijn we op zoek naar 
Geluksbrengers met ideeën en 
daadkracht. 
Op www.geluksroute026.nl vind je 
meer informatie over dit weekend. 
Je kunt je er aanmelden als Geluks-
brenger. Via www.geluksroute.nu 
kun je bekijken wat Geluksbrengers 
in andere steden aangeboden 
hebben.

Wil je geen geluksbrenger zijn 
maar Geluk plukken? 
In het weekend van 9 en 10 juni 
ben je meer dan welkom om één of 
meerdere Gelukspunten te be-
zoeken. Naast de site is er ook de 
Geluksroute-App die te down-
loaden is in de Appstore en in 
Googleplay.

Geluksteam Arnhem,
Netty Sommeling, Goga Saric, 
Helma de Bont en 
Stella Cornelissen

Evenementen

Oranjemarkt 
Vrijdag 27 april 09.00 – 17.00 uur.
Kom op Koningsdag naar winkel-
centrum Presikhaaf! Er is een echte 
kleedjesmarkt met bubbles & beats, 
een kids corner en walking acts. 
Ook de winkels zijn tussen 12.00 en 
17.00 uur geopend. 
Oranjeverkopers opgelet. Pak je 
kleed en meld je nu aan! 
Dit kan via online@presikhaaf.nl

Proef Presikhaaf 
Kom naar de opening van hét 
versplein van Arnhem! In mei 2018 
wordt het versplein van Arnhem 
officieel geopend in winkelcentrum 
Presikhaaf. Dit wordt gevierd met 
een spetterend openingsweekend 
vol entertainment en staat volledig 
in het teken van verse en heerlijke 
producten die aan het versplein te 
verkrijgen zijn in samenwerking 
met lokale ondernemers! Vooraf-
gaand aan de opening maakt een 
foodtruck een roadtrip door het 
gebied om de opening en het 
versplein te promoten!

Huiskamerconcert 
Zondag 27 mei 12.00 – 17.00 uur.
Geniet tijdens het winkelen van een 
huiskamerconcert. Verschillende 
muzikale artiesten betreden het 
podium en laten hun talenten horen.

Op reis! 
Zondag 24 juni 12.00 – 17.00 uur.
De zomervakantie nadert! Het 
winkelend publiek wordt vermaakt 
door een walking act met als thema 
‘Ik ga op reis en ik neem mee’. De 
act bestaat uit een tweetal animato-
ren die met een grote hutkoffer 
door het winkelcentrum trekt.
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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
Buurtbemiddeling Arnhem  351 99 41
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

Altijd al willen weten hoe het nou écht zit 
met voeding en welke oefeningen voor 
behoud van uw fitheid essentieel zijn? 
Kom dan naar de cursus Voeding en 
Bewegen die start op dinsdag 4 april in 
de Bethlehemkerk aan de Honigkamp. 
De cursus wordt gegeven door Sylvia 
van Daalen, diëtiste en Monique Donder-
winkel, oefentherapeute Cesar. 
Een gezonde voeding is op elke leeftijd 
belangrijk. Maar des te meer bij het 
ouder worden. Ouderdomsprocessen 
zorgen er voor dat lichamelijke en 
geestelijke vermogens veranderen. De 
meeste van deze processen zijn nauwe-
lijks te beïnvloeden, helaas. Die gaan 
vanzelf. Daarom is het belangrijk om dat 
wat je nog wel kunt beïnvloeden, je 
voeding en je beweging, zo goed moge-
lijk in te zetten. Wat is goede voeding? 
Welke beweging zorgt er voor dat ik sterk 
en fit blijf? Hoe fit ben ik eigenlijk? Welke 
risico’s neem ik bij het dagelijks bewegen 
in mijn huis? Daar gaat deze cursus over.

De cursus bestaat uit vijf bijeenkomsten 
op dinsdag van 10.30 tot 11.30 uur. Eerst 
30 minuten theorie over voeding door de 
diëtiste, gevolgd door een korte uitleg 
over beweging en valpreventie door de 
oefentherapeute. Daarna actief aan de 
slag met de oefeningen. Alle deelnemers 
krijgen een voedingsdagboek. Verder 
ontvangt u wekelijks een mail met de 
informatie uit de les, voor de naslag. 
Natuurlijk is er ruimte voor vragen en 
eigen inbreng. 

Voor informatie: Sylvia van Daalen, 
diëtiste, telefoon 443 47 22
Monique Donderwinkel, 
oefentherapeute Cesar, telefoon 361 40 05

Voeding en bewegen in 
balans geeft ouderen 
meer kans
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Onder de goede inzenders wordt een cadeaubon verloot ter 

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

De winnaar van de sudoku
uit wijknieuws nummer 1 jrg. 20

is  Tilly Jammers

W  E  R  K  E  N  R  E  E  S

I  G  O  E  L  L  N  M  S  E

N  E  T  H  C  I  R  E  B  J

D  A  I  T  L  I  A  G  A  T

O  Z  N  N  E  A  E  M  T  E

W  N  O  R  E  U  P  S  G  L

S  I  M  E  S  P  T  T  P  L

A  S  F  I  K  U  Y  Z  O  E

N  E  U  I  N  E  E  K  M  P

E  M  U  I  Z  E  N  N  S  S

W O O R D Z O E K E R

BERICHTEN
GMAIL
LAPTOP
MONITOR

MSN
MUIS
MUIZEN
ONLINE

SKYPEN
SPELLETJES
TABS
WERKEN

WIFI
WINDOWS
ZOEKEN

meer wijknieuws vindt u op . .  .  .  .
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We weten het tegenwoordig eigenlijk allemaal wel: energie 
besparen is belangrijk voor het milieu en onze toekomst. 
We willen best veranderen. En we kunnen het ook. Maar ja.
 Zie het dan ook maar eens te doen, want in actie komen is niet 
makkelijk. Toch is de oplossing kinderlijk eenvoudig. Want wat 
blijkt? De snelste route naar gedragsverandering is: je gedrag 
aanpassen. Een tijdlang, zodat de veranderingen onderdeel 
worden van je gewoontes. En dat is nu precies de kracht van de 
Energy Battle: deelnemers een maand lang laten ervaren dat 
het nemen van kleine maatregelen en het aanpassen van je 
eigen gedrag prima te doen is.

Energy Battle
Bewustwording en gedragsverandering. Dat is volgens Natuur-
centrum Arnhem de sleutel naar een duurzame samenleving. Om die 
reden begeleiden we dit jaar een aantal scholen die meedoen aan 
de Energy Battle: een landelijke energiebesparingswedstrijd voor 
gemeenten. Het doel? In korte tijd zo veel mogelijk energie besparen. 
Vorige maand ging de plusklas van Kindcentrum de Werf uit Arnhem 
de uitdaging aan. Vier weken lang deden juf Miranda en haar 
leerlingen thuis en op school hun uiterste best om zo min mogelijk 
energie te verbruiken. Dat bleek niet alleen heel leerzaam, maar ook 
heel leuk!

Bewustwording
Thuis ging iedereen eerst op zoek naar de meterkast en werden de 
Wattchers geïnstalleerd. Dankzij deze energiemetertjes kregen de 
kinderen inzicht in de energie die wordt verbruikt met dagelijkse 
handelingen als het koken van water, het gebruik van de magnetron 
en tandenpoetsen. Dat leidde tot bijzondere inzichten. Zo begon de 
11- jarige Huysin sinds zijn deelname aan de wedstrijd niet alleen 
héél kort, maar zelfs koud te douchen. En dat is volgens zijn moeder 

‘echt geen leugen!’ 
Ook op school gingen 
de kinderen aan de 
hand van opdrachten 
op ontdekking. Zo 
mochten ze de 
conciërge aan de 
tand voelen. Want 
hoe zat het eigenlijk 
met de verlichting in 
de school? Was deze 
wel energiezuinig? En 
stonden de lampen 

Energy Battle
Kleine verbeteringen, grote veranderingen

niet onnodig aan? Ook gingen de leerlingen de overige klassen rond 
om te vertellen waarom energie besparen zo belangrijk is. Daarbij 
lieten ze overal pictogrammen achter, om leerkrachten en leerlingen 
te helpen herinneren de lampen uit te doen en de wc niet te lang 
door te spoelen.

Volgens Jahliyah (11) heeft haar deelname 
thuis veel in gang gezet: “Ik denk dat we ook na afloop 
van de wedstrijd bewuster met energie blijven omgaan. We hebben 
geleerd dat er zoveel kleine dingen zijn die je anders kunt doen. 
Zoals afwasjes met de hand in plaats van met de vaatwasser. 
Eten bij kaarslicht. Minder water in de waterkoker. Of je apparaten 
niet op stand-by laten staan. We hebben thuis afgesproken dat we 
elkaar gaan helpen om onszelf daaraan te herinneren.” 

Belangrijke les
Door mee te doen aan de Energy Battle leerden juf Miranda en haar 
leerlingen een belangrijke les: grote veranderingen zitten in kleine 
verbeteringen. Natuurcentrum Arnhem hoopt met de positieve 
ervaringen van scholen als de Werf volgend jaar nog veel meer 
scholen te kunnen enthousiasmeren om deel te nemen. 

Miranda: “Ik vond het een super leerzaam project om met mijn 
klas aan mee te werken. Het leuke is dat je de opdrachten op 
zoveel andere lessen kan laten aansluiten. Mijn leerlingen 
waren nieuwsgierig en enorm betrokken. Ik heb al mijn collega’s 
aangeraden om volgend jaar ook mee te doen. Ik hoop dat meer 
scholen zullen volgen, want hoe fantastisch zou het zijn als we er 
samen voor kunnen zorgen dat de gedachte achter de Energy Battle 
zich als een olievlek over onze stad verspreidt?!”
Volgend jaar ook meedoen met jouw school? 
Neem dan contact op met onze collega Eugenie Walraven via 
eugenie.walraven@natuurcentrumarnhem.nl


