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Interventies in de buitenruimte van Presikhaaf. Een retrospectief. 1965-2019
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WIJKNIEUWS
Crowdfundingsactie voor 
Stadsboerderij Presikhaaf
Konijnenhokken dringend aan vervanging toe
Natuurcentrum Arnhem start de komende zes weken een crowdfun-
dingsactie voor haar Stadsboerderij Presikhaaf. De hokken waarin de 
knaagdieren van de boerderij gehuisvest zijn, zijn verouderd en 
dringend aan vervanging toe. Met de campagne hoopt de stichting 
genoeg geld op te halen voor de bouw van een nieuw groepsverblijf met 
veel leefruimte, zowel binnen als buiten. Een plek waar de circa 
40 konijnen en cavia’s van de stadsboerderij naar hartenlust kunnen 
springen, rennen, graven, knagen en schuilen.

Waarom een nieuw verblijf?
Op de stadsboerderijen van 
Natuurcentrum Arnhem kunnen 
stadsgenoten van alles leren en 
ontdekken over natuur en het leven 
op de biologische boerderij. 
Dierenwelzijn en het natuurlijke 
gedrag van dieren hebben voor de 
stichting absolute prioriteit. 
Daarom wil zij in een van de 
weilanden van Stadsboerderij 
Presikhaaf een ‘Konijnenvilla’ 
bouwen: een ruim verblijf, dat is 
ingericht voor groepshuisvesting en 

de dieren veel leefruimte en een 
veilige schuilplaats biedt. Daarnaast 
dient het nieuwe verblijf ook om 
bezoekers een voorbeeld te geven 
van hoe knaagdieren het best 
gehouden kunnen worden.

Relevantie
De nieuwe Konijnenvilla heeft een 
belangrijke educatieve functie. 
Scholen, kinderen en bezoekers 
maken er (letterlijk) contact met de 
dieren en leren hoe je er mee moet 
omgaan. Daarnaast heeft het 
verblijf ook een maatschappelijke 
functie. Het contact met de dieren 
heeft een rustgevend effect op 
(gedrag problematische) kinderen 
en de locatie biedt een prettige en 
zinvolle dagbesteding voor de 
tientallen vrijwilligers die werkzaam 
zijn op Stadsboerderij Presikhaaf. 

Het groene sedumdak, dat het 
nieuwe verblijf krijgt, moet bijdra-
gen aan duurzaamheid en biodiver-
siteit en bezoekers inspireren na te 
denken over groene oplossingen.

Donaties
De totale kosten van de nieuwe 
Konijnenvilla bedragen circa 
€ 25.000 euro. Met de opbrengsten 
van de crowdfundingsactie hoopt 
Natuurcentrum Arnhem een deel 
daarvan te financieren. 
Wil jij graag een steentje bijdragen 
aan de bouw van de Konijnenvilla? 
Alle bedragen, groot of klein, zijn 
welkom! Ga naar 
www.voorjebuurt.nl/konijnenvilla 
voor de actiepagina. De actie loopt 
tot en met 31 december.

Stichting Speeltuin de Regenboog bestaat uit drie bewoners die (vrijwillig) 
voor de speeltuin zorgen. Het lukt de stichtingsleden steeds minder goed 
(mede door leeftijd) om de Regenboog op een goede manier te beheren. 
Hoe moet het verder met de speeltuin als de stichtingsleden ermee stop-
pen? Spelen uw kinderen graag in de speeltuin, vindt u “de Regenboog” 
een belangrijke plek voor de kinderen van Presikhaaf, dan bent u van harte welkom op 18 december a.s. in 
MFC Presikhaven. Samen met de stichtingsleden bespreken we hoe we ervoor kunnen zorgen dat Speeltuin de 
Regenboog ook de komende jaren een fijne plek in de wijk kan blijven.

Meer info: Lies Vonk (Rijnstad opbouwwerk) - telefoon 06-15 96 52 24 - e-mail  l.vonk@rijnstad.nl

Denk mee over de toekomst van Speeltuin de Regenboog
Op dinsdag 18 december a.s. van 18.30 uur tot max. 20.00 uur 
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Advertentie

Vragen over energiebewust wonen?
Vraagt u zich wel eens af wat het voor uw woning zal betekenen 
als minister Wiebes de aardgaskraan in Groningen dicht doet en 
we alleen nog duurzame energiebronnen zullen gebruiken? 

Gebruikt u aardgas voor koken, 
tapwater en de verwarming? 
Of kookt u al op inductie en bent u 
aangesloten op het warmtenet? 
Heeft u zonnepanelen of overweegt 
u het misschien? Heeft u een oude 
cv-ketel en twijfelt u wat te doen 
als hij stuk is? Of huurt u een 
woning en bent u benieuwd wat u 
kunt doen? Al eens aan de buren 
gevraagd of zij zicht hebben op hun 
energierekening? Is uw VvE bestuur 
zich al aan het oriënteren op de 
mogelijkheden? 

De gemeente Arnhem biedt op veel 
manieren ondersteuning voor dit 
soort vragen. Verder op deze pagina 
vindt u diverse websites met 
informatie. 

Sinds kort rijdt een fraai omge-
bouwd VW-busje door de straten 
van Arnhem om met bewoners te 
praten over zaken die in jouw 
buurt belangrijk zijn. Dat kan gaan 
over groen, afval, parkeren, spelen 
maar ook over energie besparen en 
je woning verduurzamen. Vraag 
met een paar mensen een halte aan 
en de bus komt naar je toe. 
Zo’n aanvraag kan je doen via 
www.lijn2030.nl

Voor vragen aan de gemeente is er 
sinds kort een contactpersoon per 
wijk. Voor Presikhaaf is dat Leida 
van den Berg. Zij is te bereiken via 
leida.van.den.berg@arnhem.nl of 
telefoon 377 35 23. Geri Wolkenfelt 
en Ad van Hamond hebben al met 
haar kennis gemaakt. Ze komt 
graag langs als er een thema-avond 
of inloopmiddag georganiseerd 
wordt gericht op energie besparen 
en je woning verduurzamen. 

In buurthuis de Oosthof is 
materiaal beschikbaar. 

Informatieve websites
Voor individuele vragen van 
woningeigenaren is er het 
energieloket: www.elmg.nl 
Voor VvE’s is er het provinciale 
VvE energieloket. 
www.vve-energieloket.nl
Voor acties met buren is er 
ArnhemAAN. 
Op de website www.arnhemaan.nl 
staan veel praktische hulpmiddelen 
(de gereedschapskist) voor gezellige 
acties met uw buren. 
Daarnaast is MilieuCentraal een 
landelijke organisatie met een 
website met veel informatie. 
www.milieucentraal.nl 

En voor huurders heeft de Woon-
bond informatie en aanbod met 
betrekking tot energiebesparing: 
https://www.woonbond.nl/energie-
besparen/hulp-energiebesparing
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WIJKNIEUWS
Op excursie 
met Sterrenwacht 
Presikheaven
Tijdens de Nacht van de Nacht op 
27 oktober boften de bezoekers 
van onze sterrenkijkavond met 
het weer: vanaf het dakterras van 
het MFC waren Maan en Mars 
goed zichtbaar. Maar de sterren 
of de Melkweg...? Door de licht-
vervuiling in Arnhem zie je daar 
maar weinig van. 

Bij een enquête onder de aanwezi-
gen bleek dat iedereen graag eens 
op een écht donkere plek naar de 
sterren wil kijken. En nu is daar 
een mooie aanleiding voor: medio 
december verschijnt de komeet 
Wirtanen aan de avondhemel. Een 

komeet is eigen-
lijk een grote 
vuile sneeuwbal 
van ijs, stof en 
stenen. In de 
buurt van de zon 
verdampt het ijs 
en krijgt de 
komeet een staart.

In onze wijk “verdrinkt” de komeet 
in de lichtvervuilde hemel, maar 
vanaf Natuurcamping De Groenen-
daal is hij veel beter te zien. Deze 
camping ligt precies halverwege 
Arnhem en Apeldoorn naast het 
Park De Veluwezoom en is per fiets 
en auto te bereiken via de ventweg 
die langs de A50 loopt. 

Op donderdag 13 december ben je 
daar hartelijk welkom, van 21.00 

tot 23.00 uur. Let op: bij bewolking 
wordt deze kijkavond één dag 
verschoven naar vrijdag 14 decem-
ber, zelfde plaats en tijd. Is het op 
vrijdag ook bewolkt, dan vervalt 
helaas deze gratis excursie.

Wil je zeker zijn dat deze avond 
doorgaat, kijk dan eerst op 
http://presikheaven.nl 
Daar kun je je ook abonneren op 
onze Nieuwsbrief. Zo blijf je van al 
onze activiteiten op de hoogte!

In gesprek met de wijkcoach 
Vaak weten mensen uit uw 
omgeving al iets van uw situatie 
en de problemen of vragen waar 
u tegenaan loopt. Zij hebben 
misschien al met u meegedacht 
of advies gegeven. 

Als u een gesprek heeft met wijk-
coaches kunt u zelf vragen of deze 
mensen uit uw omgeving bij dit 
gesprek aanwezig willen zijn. 
Zij kunnen aanvullen op uw ver-
haal of verduidelijken. Ook kunnen 
ze meedenken en meeluisteren. 
Zo bent u samen met uw netwerk 
en de wijkcoach oplossingen aan 
het zoeken (vinden) voor uw 
vragen. En kan er samen een plan 
worden gemaakt. 
Dit plan is de basis voor het maken 
van stappen in het verbeteren van 
uw situatie, zodat u weer meer grip 
krijgt. Vanuit het wijkteam kunnen 
we verwijzen naar voorzieningen in 

de wijk. Ook kunnen 
we ondersteuning of 
specialistische zorg inzetten.

U kunt een afspraak maken met het 
wijkteam via 
www.wijkteamsarnhem.nl of bellen 
naar telefoon 088- 226 00 00. 
Als u een wijkcoach heeft, kunt u 
direct met uw eigen wijkcoach 
contact opnemen.
Volgt u ons al op Facebook?
https://nl-nl.facebook.com/
gebiedsteampresikhaaf/

Extra berichtgeving van het 
wijkteam:
Woont u in de Lacombléstraat of 
Karel Doormanstraat en is uw 
woning onlangs gerenoveerd?
Het wijkteam komt op 11 december 
bij u langs om te vragen naar uw 
ervaringen met het wijkteam. 
Graag horen wij uw tips en tops!

Uw medicijnen 
afhalen wanneer 
het u uitkomt!
Apotheek Presikhaaf opende op
26 november het afhaalpunt in 
het winkelcentrum Presikhaaf 
(tegenover de AH op het versplein).

Wat moet u daar voor doen?
Als u gebruikt wilt maken van ons 
afhaalpunt kunt u zich inschrijven 
bij onze apotheek of via onze 
website. 
U ontvangt een sms-bericht of 
e-mail met de vermelding van uw 
afhaalcode, zodra de medicijnen 
voor u klaarliggen.
Met deze code heeft u toegang tot 
uw geneesmiddelen binnen de 
ruime openingstijden van het 
winkelcentrum.
www.apotheekpresikhaaf.nl 
info@apotheekpresikhaaf.nl 
Telefoon 361 22 16. 
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Vitessespelers op basisschool De Werf
In het voorjaar heeft Vitesse geschiedenis geschreven door voor de 
eerste keer de KNVB beker binnen te slepen. 
Daar zijn wij Arnhemmers natuurlijk allemaal heel blij mee.
Om het succes te vieren, koos Vitesse een schoolplein van een basis-
school in Arnhem uit om het als Schoolplein 14 (van de Johan Cruijff 
Foundation) in te richten. Kindcentrum De Werf was de gelukkige!

Om het vernieuwde schoolplein te 
openen, kwamen drie spelers van 
jong Vitesse met hun trainer 
Edward Sturing op 14 november 
langs op De Werf. Tot onze grote 
verrassing kwam hun enthousiaste 
mascotte Vito ook mee.

De opening begon op de speel-
plaats met een kort praatje van 
voetballers en trainer. Daarna 
gingen zij met de kinderen van unit 
3 naar de gymzaal voor een echte 
persconferentie. De leerlingen 
hadden vragen voorbereid die zij 
aan de spelers mochten stellen. 

We hebben van de antwoorden veel 
geleerd. Bijvoorbeeld dat verdedi-
gers niet veel gebruik maken van 
trucjes behalve de sliding. Aanval-
lers gebruiken juist wel veel trucjes, 
zoals de schaar, panna maken en 
achter het standbeen kappen.

De voetballers vertelden ook wat zij 
doen bij een training, wat er 
gebeurt in de pauze bij een voetbal-
wedstrijd en hoe de trainer reageert 
als het team een wedstrijd verloren 
heeft. Maar de belangrijkste uit-
spraak was wel dat Vitesse zo goed 
is omdat de jongens al jaren samen 

spelen en een echt 
team geworden 
zijn. De een weet 
van de ander hoe 
hij aangespeeld wil 
worden, of iemand 
snelheid heeft, of hij goed kan 
passen enzovoort. Het is net zoals 
in een klas: een goed samenwer-
kende groep kinderen presteert 
meer dan ieder kind afzonderlijk.

Na de persconferentie gaven de 
voetballers ook nog een voetbal-
clinic aan groep 7B. Zij hadden de 
sportiviteitschallenge gewonnen. 

De vragen bij deze challenge waren 
onder andere: Wat is sportiviteit? 
Welk effect heeft onsportief gedrag 
op de groep? Waaruit blijkt dat 
kinderen respect hebben voor 
elkaar? De kinderen van groep 7B 
gaven hierop antwoorden als: 
Plezier gaat voor presteren, houd je 
aan de regels, respecteer beslissin-
gen van de scheidsrechter, moedig 
aan en help elkaar.

Het was een bijzondere ervaring 
om de spelers, trainer en mascotte 
Vito van Vitesse te ontmoeten en 
wij hebben er ook nog veel van 
geleerd.

Halloween Verwoldelaan 
Melanie Smulders en Mandy Donderwinkel, beide 
woonachtig aan de Verwoldelaan, hebben het initia-
tief genomen om een leuke Halloween te organiseren.
Door aanvraag te doen voor subsidie bij het wijk-
platform is dit gelukt! En ze hebben er wat moois 
van kunnen maken, getuige de vele blije gezichtjes.
De volgende straten deden mee: Verwoldelaan, 
Overhagenstraat, Onsteinstraat, Biljoenlaan, Kieft-
kampstraat en Ulenpaslaan met veel mooi versierde 
huizen, waar de kindjes snoep konden op halen. 

Fantastisch! We hopen volgend jaar weer op een 
super opkomst.
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WIJKNIEUWS
Interview deelneemster 
Sinds maart 2017 is GO! Gezond Onderweg gestart in
de wijk Presikhaaf. Bij GO! Gezond Onderweg helpen we kinderen en 
jongeren (0-19 jaar) met overgewicht en obesitas om gezonder te leven. 

Zij krijgen twee jaar lang gratis 
begeleiding van een kindergezond-
heidscoach. Die werkt samen met 
alle betrokken zorgverleners in de 
wijk, zoals de huisarts, kinderarts of 
diëtist. Helen van der Meijden is de 
kindergezondheidscoach in de wijk. 
Tijdens de begeleiding op maat 
worden de onderwerpen voeding, 
bewegen en ontspanning, bijvoor-
beeld slapen, besproken. In totaal 
ziet Helen nu 60 kinderen uit de wijk.

Eén van deze kinderen is het meisje 
Renad van 11 jaar. Renad woont 
sinds vier jaar in Nederland. Door 
één van haar jongere zusjes is zij 
ook bij GO! gekomen. Nu, na 
bijna één jaar begeleiding gaat het 
al zo goed dat Helen en Renad 

binnenkort gaan bespreken of 
verdere begeleiding minder vaak kan. 

“GO! heeft mij het meeste geholpen 
bij het aanpassen van mijn eten. 
Helen heeft mij geleerd om rustig 
en gezonder te eten. Dit doe ik 

door de klok bij te houden tijdens 
het eten. Want, als je rustig eet, dan 
zit je sneller vol. Nu eet ik veel 
minder en voel ik me beter.” 

Toegekende budgetten 2018
Bewonersoverleg wijkplatform Presikhaaf kent budget toe aan bewoners en organisaties 
die een financiële aanvraag doen voor een activiteit die bijdraagt aan het verbeteren van 
de leefbaarheid in Presikhaaf. Leefbaarheid vergroot wanneer wijkbewoners mee kunnen 
doen, elkaar kunnen ontmoeten, samen een activiteit uitvoeren, kunnen leren of er iets 
verbeterd is in de woonomgeving. De aanvragers kunnen tijdens het overleg van het wijkplatform hun 
aanvraag komen toelichten.

Renad drinkt nu alleen nog maar 
water op school en eet gezondere 
tussendoortjes, zoals fruit. 
In Nederland heeft ze geleerd om 
tussendoor yoghurt met muesli te 
nemen. Ook eet ze nu meer 
gezonde dingen tijdens het avond-
eten, zoals aardappels met groente. 

“Het drinken van water heb ik wel 
steeds meer opgebouwd, eerst nam 
ik nog limonade mee. Na de gym 
heb ik hier vaak nog wel zin in, 
maar ik weet dat water dan beter is.” 

Ook is ze gaan sporten. “Eerst 
speelde ik alleen buiten, nu doe ik 
aan basketbal, volleybal en jiujitsu.
Ik ben er trots op dat ik nu ge-
zonder leef en heel veel sport. 
Zo zit ik lekkerder in mijn vel en 
passen mijn kleren beter.” 

Wil je in contact komen met GO!? 
Dat kan via Helen van der Meijden, 
helen@go-nl.nl of bel naar
06-20 29 87 71. 

Voor activiteiten in 2018 zijn de volgende budgetten toegekend;
€ 9.300,00 Meerdere voorstellingen en driemaal film in het park
€     755,50  Speelkameraadjes programma 2018
€ 1.000,00  Stichting Jeugdland vakantieactiviteiten 2018
€  1.875,00  Hanging baskets ter hoogte van de Weldam
€ 3.450,00  SIK activiteitenprogramma 2018 
€  1.369,00 Kinderwijkteam 2018
€ 1.000,00  Muziekfestival in winkelcentrum 
 “Kleurrijk Presikhaaf”
€    575,00  Sterrenwacht Presikheaven
€ 3.250,00  Kinderactiviteiten de Werf 2018
€ 2.500,00  Treintje door de wijk, als verbinder tussen   
 diverse Koningsdagactiviteiten
€   248,00  Bewoners (deel) Deltakwartier maken kennis   
 met elkaar

€ 1.500,00  Fietsploeg Presikhaaf in Ome Joop’s Tour 2018
€    399,50  Buurtfeest Van Galenstraat e.o.
€    750,00  Perkbeplanting aan Swartehondtstraat
€ 1.300,00  Multi Cultureel Festival in Park Presikhaaf
€    100,00  Halloween activiteit in Verwoldelaan e.o.
€    500,00 Burendag Aldenhaagstraat 
€ 2.000,00 Cursus reanimatie voor bewoners door    
 EHBO vereniging Presikhaaf

Het eerstkomend overleg van het wijkplatform is op 
woensdag 13 februari 2019.
Aanvragen moeten vóór 30 januari a.s. binnen zijn.
Aanvraagformulieren zijn o.a. te vinden op de website 
www.presikhaafnet.nl 
Info: Rijnstad opbouwwerk Lies Vonk,  tel.  06 15 96 52 24 
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December deals!
Kom naar kappr voor je perfecte december look en pak 35% korting.

Voorwaarden: de korting geld alleen op de “december deals” de actie loopt alleen in december 2018.  De actie is niet inwisselbaar voor geld.  
Niet in combinatie met andere acties. Deze actie bon inleveren om in aanmerking te komen voor de december deal. Bel snel want VOL = VOL     

Deal kort haar
van €88, voor  €57,50

Wassen, knippen+ kleuren met 
kleur accent + treatment + finishen

Deal half lang haar
van €95, voor  61,50

Wassen, knippen+ kleuren met 
kleur accent + treatment + finishen

Deal lang haar
van €103, voor  €67,50

Wassen, knippen+ kleuren met 
kleur accent + treatment + finishen

kappr Arnhem          Waalstraat 4          Bel 026 36 14 86          of ga naar www.kappr.nl en maak online een afspraak!

Update bloembakken in onze wijk
In het voorlaatste wijknieuws hebben we u geïnfor-
meerd over het project bloembakken in onze wijk. 
Deze bloembakken staan op verschillende plekken en 
dienen twee doelen. Zo staan de bakken strategisch 
opgesteld om het foutparkeerders lastiger te maken en 
uiteraard hebben de bakken als doel onze wijk mooier 
te maken. Inmiddels staan er ruim 53 bloembakken 
verspreid over de verschillende buurten in Presikhaaf. 

De bakken worden twee keer per jaar voorzien van 
nieuwe seizoenplanten zodat bewoners het hele jaar 
door kunnen genieten van een mooie bak vol met 
bloemen. Het onderhoud van de bakken wordt gedaan 
door de gemeente Arnhem. Zij bewaakt de kwaliteit 
en zorgt dat alle bloembakken in Presikhaaf dezelfde 

uitstraling hebben. Het onderhouden van de bakken 
kost veel geld. Dit is duur als het bakken betreft die op 
onlogische plekken staan, maar elke euro waard als het 
daarmee de wijk opfleurt.

Het wijkplatform heeft u gevraagd met ons mee te 

denken en wij zijn dan ook trots op het feit dat u daar 
massaal gehoor aan heeft gegeven. Tijdens een wijk-
bijeenkomst in het MFC heeft u gereageerd op ons 
voorstel om op een aantal plekken de bakken weg te 
halen en op een aantal andere plekken de bakken 
anders te plaatsen. 

Op het moment dat u dit artikel leest, heeft de 
commissie uw voorstel ter stemming ingebracht in het 
wijkplatform. Het resultaat hiervan is een mooie wijk 
met bloembakken op de door u gewenste plekken. 
De besparing van bakken, die komen te vervallen, zal 
worden ingezet voor andere prachtige initiatieven in 
onze wijk.
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WIJKNIEUWS
Stut Theater met voorstelling 

“Tikkie” in MFC Presikhaven
Volwassen worden gaat niet zonder slag of stoot

Op vrijdagavond 25 januari 2019 wordt in het MFC de 
eerste culturele avond in het nieuwe jaar georganiseerd. 
De Cultuurgroep Presikhaaf (CgP) is verheugd dat zij 
voor deze avond de nieuwe voorstelling van Stut 
Theater uit Utrecht kan presenteren. Een voorstelling 
voor- en door jongeren over geldzaken.  

Stut Theater is een Utrechts community theatergezel-
schap dat voorstellingen maakt met alle soorten en 
maten inwoners die de stad rijk is. Die voorstellingen 
zijn altijd gebaseerd op de (levens)verhalen en ervarin-
gen van de spelers.

De voorstelling Tikkie gaat over uitdelen en incasseren. 
Zeven jongeren ontdekken wat er allemaal op je af 
komt als je 18 wordt. Vrijheid, je vleugels uitslaan, de 
wereld ontdekken! Maar ook volwassen worden, jezelf 
kunnen redden en een heleboel dingen regelen. 
Een DigiD, bankrekening, zorgverzekering…
Maar het meemaken van deze voorstelling is niet alleen 

voor jongeren. Ook ouders, 
grootouders, ooms en tantes 
zullen veel in dit spel herkennen.
De spelers tonen naast hun eigen 
ervaringen ook verborgen 
verhalen. 
Dit resulteert in een eigenzinnige 
en authentieke voorstelling die je recht in je hart raakt. 

Tijdens de avond zal er weer een mini-expositie zijn 
van één van de kunstenaars van Stichting Kunstroute 
Presikhaaf. Voor en na de voorstelling is het werk van 
deze kunstenaar te zien in de ‘zitkuil’ onder de tribune 
in het MFC. De kunstenaar zal zelf ook aanwezig zijn 
om vragen te beantwoorden.

Kaarten à € 3,00 zijn vanaf 1 januari a.s. te bestellen 
via cultuurgroeppresikhaaf@gmail.com of te koop in 
de bibliotheek in het MFC. Ook aan de kassa zijn op 
vrijdagavond 25 januari a.s. vanaf 19.00 uur kaarten te 
koop. Aanvang voorstelling om 19.30 uur.
Het kopje koffie voor en de consumptie na de voor-
stelling zijn inbegrepen.
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Heroes of the Cruyff Court 
Stel, je bent een voetbalgroep met allemaal vrienden uit de wijk en je 
speelt elke week een leuk potje voetbal in de zaal of op het Cruyff 
Court. Maar je zou ook wel eens iets meer willen.

Bram Langelaar is de buurtsport-
coach op Cruyff Court Presikhaaf. 
Hij daagde Ibrahim Arab, Bilal 
Boazzati, Amin Mohamed en Mo 
Ando uit om zelf een voetbaltoer-
nooi te organiseren. Bram is opge-
leid als Cruyff Foundation Coach 
en begeleidt in die rol jongeren in 
Presikhaaf om een sportevenement 
te organiseren, zoals bijvoorbeeld 
Heroes of the Cruyff Courts.

Bij Heroes of the Cruyff Courts 
zijn de jongeren een rolmodel voor 
hun wijk. Door het organiseren 
van evenementen krijgen ze de 
kans hun talenten te ontdekken en 
ontwikkelen en worden ze uitge-
daagd iets te ondernemen wat 
nieuw voor hen is. De jongeren 
zijn in dit project leidend en 
mogen zelf bepalen hoe het evene-
ment eruit komt te zien. De vraag 
van de jongens paste hier dus goed 

in. De Presikhaaf United Cup 2018 
was een feit! 
Het toernooi werd gehouden in de 
herfstvakantie. Ondanks dat het 
evenement draaide om voetbal, 
werd er op deze dag vooral inge-
speeld op de verbindende factor 
van verschillende doelgroepen die 

meededen aan het toernooi en naar 
het evenement kwamen. Ze kregen 
acht teams op de been: vanuit het 
Sociaal Wijkteam, Rijnstad, 
Presikhaaf University (huiswerk-
begeleiding), twee teams van buiten 

de wijk en teams van jongeren uit 
de wijk Presikhaaf. In totaal zo’n 
70 jongeren.  

De organiserende jongeren zijn ook 
zelf op zoek gegaan naar vrijwilli-
gers voor het evenement. Ze kregen 
het voor elkaar dat er nog veel 
jongeren uit de wijk Presikhaaf op 
de dag zelf meehielpen met ver-
schillende taken als: scores bijhou-
den, side-events, scheidsrechters, 
opzetten/opruimen, broodjes 
smeren, foto’s en limonade maken. 
Via de Nationale Jeugdraad en het 
project ‘Ik ben geweldig’ kregen ze 
geld voor hun toernooi.

Iedereen was welkom en behalve 
het toernooi waren ook allerlei 
activiteiten georganiseerd. Met een 
springkussen, rodeo-stier, panna-
veld, schotmeter en boksbal was er 
keuze voor iedereen. Marcel 
Legerstee stond met Ome Joop’s 
tourbus langs het veld en zorgde 
voor de prijzen. 
Na een fanatiek toernooi was het 
team van Presikhaaf University 
uiteindelijk de grote winnaar. 
De fair-play beker was voor het 
team van Rijnstad. 

De sfeer was goed en de organisa-
toren kunnen terugkijken op een 
geslaagd toernooi. Er zijn al gelui-
den voor een oliebollentoernooi.
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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

Nieuwjaarsbijeenkomst 
in de Oosthof
Het bewonersoverleg “Over het Lange Water” en de stichting 

“Bewonersbedrijf de Oosthof” organiseren op zaterdag 5 januari 
2019 van 16.00 uur tot 18.00 uur een nieuwjaarsbijeenkomst in 
buurthuis “de Oosthof”.

Alle kleine bedrijfjes, ZZP-ers, vrijwilligers van stichtingen en 
verenigingen, actieve groepen in de Oosthof, maar ook alle 
buurtbewoners zijn welkom.

De bedoeling is om onder het genot van een hapje en drankje 
met elkaar kennis te maken en verbindingen te leggen in een 
ontspannen sfeer.
  

Ook wordt stil gestaan bij de ontwikkelingen die in onze buurt 
in 2019 gaan plaatsvinden zoals status, ontwikkelingen en 

activiteiten “Bewonersbedrijf de Oosthof” en de door het 
bewonersoverleg te organiseren thema-avonden. 

Noteer zaterdag 5 januari 2019 
alvast in uw agenda. 

    Freddy Sikkes, namens “Bewonersbedrijf de Oosthof”, 
    Gerie Wolkenfelt, namens Bewonersoverleg
        “Over het Lange Water”.
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Nieuwsbrief Werkgroep AGA

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

of www.ageena.nl

Uitspraak Raad van State opnieuw uitgesteld
Begin oktober 2018 ontvingen wij bericht van de Raad van State dat zij voor het doen 
van een uitspraak in zake het gecoördineerde bestemmingsplan Windpark en zonneveld Koningspleij Noord, 
omgevingsvergunning en vergunning- en ontheffing Wet natuurbescherming de termijn opnieuw met 
zes weken heeft verlengd. 

Tijdens de zitting op 20 juli 2018 gaf de staatsraad al 
aan dat het ging om een complexe procedure. Door dit 
uitstel wordt de uitspraak nu in de tweede helft van 
november verwacht.
Ondanks dat is op 6 november 2018 de procedure 
voor een Waterwetvergunning gestart. Een procedure 
die nodig is om te beoordelen of er windturbines 
gebouwd kunnen worden zo dicht bij het dijklichaam 
van de Pleijroute. Een procedure die gelijktijdig beoor-
deeld had moeten worden met het bestemmingsplan, 
omgevingsvergunning en vergunning- en ontheffing 
Wet natuurbescherming waarover de Raad van State 
binnenkort al een uitspraak gaat doen!

Doortrekking A15 in gevaar 
Een uitspraak van het Europese Hof over de PAS 
(Programmatische Aanpak Stikstof ) brengt de door-
trekking van de A15 in gevaar. De PAS is een plan 
waarin een plafond voor de uitstoot van stikstof voor 
landen in de EU is vastgelegd. Teveel stikstof is slecht 
voor de natuur. 
Nederland zit ver boven dat plafond. De uitstoot van 
stikstof veroorzaakt door de boeren, verkeer en 
industrie, moet omlaag. Nederland dacht dat o.a. te 
bereiken door betere stallen te bouwen. Dat vindt de 
Europese rechter niet reëel. 

Het wachten is nu op de uitspraak van de Raad van 
State begin volgend jaar.
Als de A15 niet doorgetrokken zou worden heeft dat 
veel consequenties voor de wegen rondom Arnhem. 

Stikstofuitstoot in Nederland Emissieregistratie.nl

Nu al lopen die wegen vol. Op de A12 en de Pleijroute 
staan dagelijks files. En wat hebben deze files voor 
invloed op de stikstofuitstoot?

Workshop Muziek op Schoot
Muziekles voor de allerkleinsten 
De werkgroep Speelkameraadjes Presikhaaf 
organiseert weer een workshop ‘Muziek op 
Schoot’. Een workshop van drie lessen 
waarin dreumesen en peuters zelf muziek 
ontdekken. 
De lessen zijn speels, zeer afwisselend en 
ontzettend leuk. 
De nadruk ligt op het plezier en zelf 
meedoen, samen met papa of mama.   

Wil je meedoen? Meld je dan vóór 19 januari 

aan via speelkameraadjes@gmail.com 
of bel naar Gisou, 06-52 28 79 86. 
Er is slechts een beperkt aantal 
plekken beschikbaar!
 
Wie: voor alle kinderen tot 4 jaar
Waar: MFC Presikhaven, Laan van 
Presikhaaf 7
Wanneer: 24 en 31 januari en 
7 februari van 9.45 uur tot 10.45 uur
Kosten: € 6,00 per kind voor 3 lessen. 

Komt er een broertje of zusje mee, 
dan betaalt u voor dat kind € 3,00. 
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Honigkamp 82 
telefoon 362 18 18

Kapsalon 
Apart

Dames en Herenkapsalon

Kom langs of bel 
voor een afspraak. 

U kunt vrij parkeren 
voor de deur!!!

www.kapsalonapart.nl

Advertentie

Alles wat je moet weten over afval 
rond de feestdagen in Arnhem
Sommigen van ons kunnen het 
vuilnis aan de straat zetten. 
Anderen hebben een container in 
de wijk waar ze het in kunnen 
gooien. Hoe jij ook van je huis-
vuil af komt, het is elk jaar weer 
een vraag hoe dat ook alweer zit 
rond de feestdagen. 

Met de feestdagen
Op 25 en 26 december wordt er 
geen vuilnis opgehaald door SUEZ. 
In plaats daarvan komen ze eerder 
of juist later langs. Hetzelfde geldt 
voor 1 januari, dan wordt ook geen 
afval opgehaald en wordt de datum 
verschoven.

De ophaaldag op maandag 
25 december (Eerste Kerstdag) ver- 
schuift naar zaterdag 23 december.
De ophaaldag op dinsdag 
26 december (Tweede Kerstdag) 
verschuift naar zaterdag 
30 december.
De ophaaldag op dinsdag 1 januari 
(Nieuwjaarsdag) verschuift naar 
zaterdag 6 januari.
Deze gewijzigde inzameling geldt 
voor het restafval, PMD en GFT.

Containers
Alle ondergrondse containers 
worden afgesloten van 31 december 
10.00 uur tot 1 januari 09.00 uur. 

Dit om brandstichting te voor-
komen. Breng je afval dus voor of 
na die tijd weg. Zet geen vuilnis-
zakken naast de container. 
Niet alleen omdat je een boete kan 
krijgen, maar om te voorkomen dat 
afval in brand wordt gestoken.

Kerstbomen
Van dinsdag 9 januari 2019 t/m 
maandag 15 januari 2019 worden de 
kerstbomen ingezameld. 
Er is wel een aantal regels waar je je 
aan moet houden als je de boom op 
de straat zet:

wHaal alle versiering en verlich- 
 ting uit de boom.

wVerwijder de pot en/of standaard  
 van de boom.

wDe boom mag niet langer dan  
 2,5 meter zijn.

wDe boom moet schoon zijn   
 omdat er compost van wordt  
 gemaakt.

Op welke dag 
bij jou de 
bomen 
worden 
opgehaald 
kun je opzoe-
ken in de 
afvalwijzer. 
Je kunt de 
kerstboom 
ook bij de 

ondergrondse container zetten. 

Vanaf 9 januari kun je de boom 
klaarzetten om opgehaald te 
worden. Je kunt de kerstboom ook 
altijd zelf wegbrengen naar een van 
de afvalbrengstations in Arnhem.

Door Brechtje van Dam

De kracht 
van moeders

We zijn gestart met een nieuwe 
activiteit voor moeders 

uit Presikhaaf! 
Elke donderdagochtend komen we 
van 9.00 tot 11.00 uur samen in de 

Overkant. Er worden leuke 
activiteiten en thema’s georgani-

seerd die wij als moeders belangrijk 
vinden voor onze kinderen en onze 
wijk. Denk aan ontmoeten, samen 
koken, opvoedvragen, onderwijs, 

puberteit, social media. Eigen 
inbreng wordt zeer gewaardeerd! 
Lijkt het je leuk om aan te sluiten? 

Je bent meer dan welkom! 
Er is oppas aanwezig. 

Voor vragen kan je contact opnemen 
met Lovijah Veldt, 

tel. 06- 41 85 59 80 of Fatiha 
Taraghini-Chikri, tel. 06-44 12 91 77.

i.v.m.
de feestdagen
zijn wij extra 

geopend 
op maandag 
24 december

tot 15.45 uur.
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Verwoldelaan gepimpt
Na een gesprek tussen team Leefomgeving Presikhaaf 
en bewoners werd de speeltuin aan de Verwoldelaan 
voorzien van nieuwe toestellen en op 29 april feestelijk 
geopend. Kinderen konden, naast spelen in de speel-
tuin ook springen in een springkussen, zich laten 
schminken, met een Minion op de foto en genieten 
van een suikerspin. 
 
Dit najaar werd ook de groenstrook onder handen 
genomen, gesnoeid en voorzien van nieuwe beplanting.
Onze dank gaat uit naar Team Leefomgeving Presik-
haaf, Burgerkracht, Bewonersoverleg Presikhaaf en 
allen die hieraan hebben meegewerkt.

Namens de bewoners 
van Verwoldelaan e.o.
Jasper Wolfs

foto´s Mandy Donderwinkel

Zomer 2018 - die zal ons lang 
heugen. Wat een geluk dat wij, 
mensen uit Presikhaaf dichtbij 
het prachtig opgeknapte park 
Presikhaaf wonen. 

Jarenlang hebben gemeente en 
schouwgroep zich ingespannen ons 
park aan de behoeften van de 
mensen van tegenwoordig aan te 
passen.
Ouders en kinderen, sporters, 
zonaanbidders, wandelaars, filmlief-
hebbers, picknick- en barbecue- 
liefhebbers, terrasbezoekers, hon-
denbezitters, en nog veel meer 

mensen weten het park te vinden. 
Op mooie dagen is het extra druk, 
dat hebben we afgelopen jaar 
gezien.

Heel jammer is het dat het aantal 
leden van de Schouwgroep als 
gevolg van o.a. verhuizing, behoor-
lijk is uitgedund; wij zoeken dus 
versterking! 

Een andere reden dat wij nu aan de 
bel trekken is het volgende: recent 
werden in de Gelderlander de 
zorgen van buurtbewoners over het 
drukbezochte park Sonsbeek 
gepubliceerd. Het zou kunnen dat 
ons park bij de spreiding van 
evenementen niet ontzien wordt. 
Het lijkt ons op dit moment extra 
belangrijk vanuit de wijk te blijven 
meedenken over het gebruik van 
park Presikhaaf. Rust en recreatie 
moeten in evenwicht blijven. 

Wij nodigen dan ook iedereen uit 
Presikhaaf, met een hart voor groen 
en ons mooie park, uit om zich aan 
te sluiten bij de schouwgroep. 
Meldt u aan als u regelmatig in het 
park komt. Er zijn slechts twee, 
hooguit drie vergaderingen per jaar. 
Tussendoor kunt u uw opmerkin-
gen altijd melden bij de groep of de 
gemeente. 
Voor informatie kunt u bellen naar 
Iet Harderwijk, telefoon 361 86 78.

Schouwgroep Park Presikhaaf zoekt versterking 
Ons park een groene oase
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Kinderkoor Presikhaaf 
zoekt nieuwe kinderen
Kinderkoor Presikhaaf bestaat 
uit enthousiaste jongens en 
meisjes van 7 tot en met 12 jaar, 
die met veel plezier zingen en 
regelmatig optreden. 

Samen zingen we liedjes uit ver-
schillende landen van de wereld, in 
verschillende talen. Gezelligheid en 
saamhorigheid vinden we belang-
rijk. De kinderen, die op les komen, 
leren de basistechnieken van zang. 

Je hoeft geen noten te kunnen lezen.
Wil je graag zingen en vind je het 
ook leuk om op het podium te 
staan, dan zijn we op zoek naar jou.
Kinderkoor Presikhaaf staat onder 
leiding van dirigent 
Bram Versteegen.

De lessen zijn op de woensdagmid-
dag van 15.00 uur tot 16.00uur bij 
EL ELE Wereld Dans en 
Muziekschool.

Wil je een keer komen kijken en 
een proefles draaien, dan kan je je 
aanmelden via EL ELE Wereld 
Dans en Muziekschool in 
Presikhaaf, info@elele.nl of bel naar 
telefoon 848 41 82.

Ga jij er binnenkort ook weer op uit?
Voor Arnhem is het een nieuwe 
aanpak waarbij vrijwilligers met 
hun eigen auto minder mobiele 

‘buren’ vervoeren binnen de 
wijken.

Wat is het?
Er even uit voor een boodschap of 
bezoek is niet voor iedereen van-
zelfsprekend. Vanaf september 2018 
vervoeren vrijwilligers minder 
mobiele ‘buren’ in Arnhem met 
hun eigen auto.  
Door AutoMaatje kunnen mensen 
langer mobiel en actief blijven. 
Dit kan zijn naar de kapper of de 
huisarts, maar ook weer lekker op 
de koffie bij een vriendin. Auto-
Maatje brengt je overal naar toe, 

dus niet alleen het ziekenhuis of 
een therapeut. Je kunt AutoMaatje 
ook gewoon voor leuke dingen 
inschakelen zoals een bezoekje of 
een boodschap doen.

Hoe werkt het?
Aanmelden voor AutoMaatje is 
gratis. Voor het gebruik betaal je 
alleen een kleine onkostenver-
goeding van 30 cent per kilometer 
per rit aan de vrijwilliger.
Je kunt je aanmelden via telefoon-
nummer 026-384 66 90 of per mail 
automaatje@swoa.nl. 

Links:
www.swoa.nl
http://www.anwb.nl/automaatje

Heel de Moers-
bergenlaan bakt 
Voor het tweede jaar was “Heel 
de Moersbergenlaan bakt” weer 
een enorm succes. 

De weergoden waren ons weer goed 
gezind en dus konden we heerlijk 
buiten zitten. Er was flink uitge-
pakt door de buren. Zoete, hartige 
en vooral prachtige creaties stonden 
op de tafel. Nadat de buren hun 
kritische blik over de baksels 
hadden geworpen en een nummer 
een, twee en drie hadden gekozen 
op uiterlijk, kon het feest beginnen. 
Onder het genot van koffie en thee 
werd van de baksels genoten. 
Dit jaar werd er ook een aan-
moedigingsprijs uitgereikt aan 
Henny Lubbers voor zijn eerste 
baksel in 70 jaar! 
De buren van de Moersbergenlaan 
blikken terug op een geslaagde 
middag. Het is niet alleen leuk, 
maar het verbindt ons ook als straat. 
We kijken nu alweer uit naar de 
wijkborrel op 28 december a.s., 
waar onze straat ook weer van de 
partij is. En niet te vergeten de 
straat BBQ in juni volgend jaar die 
we straks weer gaan organiseren.”

Clémence, Henny en Sylvia (Feest-
commissie Moersbergenlaan)



P R E S I K HA A F

16

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

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
Vitanos, Allon Cheng   06-45 87 86 00
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

Advertentie

Er zijn nog enkele huurwoningen 
in fase 2 beschikbaar aan Het Zwin 

en De Keten! Kijk op de website 
voor meer informatie en kom a.s. 

zaterdag naar het Open Huis!

Open Huis15 december12.00-13.00 uur
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Wintermarkt 

Op 20 december a.s. wordt van 17.00 uur tot 20.00 
uur de Wintermarkt gehouden door Leerpark 
Presikhaaf. Net als vorig jaar zal deze wintermarkt op 
het parkeerdek van het Leerpark gehouden worden. 

De opbrengst van de wintermarkt is bedoeld voor een 
Goed Doel dichtbij “huis”, het liefst in de wijk 
Presikhaaf. Op de markt worden veel producten 
verkocht die door de leerlingen zijn gemaakt, er is veel 
te eten en te drinken en u kunt ook een gokje wagen 
bij het Rad van Avontuur! 

Het Goede Doel is bij het uitkomen van dit bericht 
nog niet bekend. De leerlingen kiezen het Goede Doel. 
De wintermarkt is bedoeld voor alle buurtbewoners uit 
de wijk en voor de familie van de leerlingen. 

Zo mogelijk zullen ook mensen uit de wijk deelnemen 
aan de markt. Dan wordt het een markt van school 
door leerlingen en buurtbewoners. Kom kijken! Er is 
vast iets voor u bij waarmee u alvast in de winterstem-
ming kunt komen, al is het alleen maar het warmen 
van de handen bij een vuurkorf! 

U bent van harte welkom. Yohoho! 

Tijdens de feestdagen kunnen bezoekers in winkelcentrum Presikhaaf 
terecht voor verse producten en een warme kerstsfeer. Op verschillende 
zaterdagen in de maand december worden bezoekers van het 
winkelcentrum verrast met muzikale optredens en worden er (gratis) 
hapjes uitgedeeld door de ondernemers van het vernieuwde Versplein. 
Daarnaast worden er via social media de komende weken overheerlijke 
recepten gedeeld.

In de maand december is winkelcentrum Presikhaaf extra vaak en lang 
geopend. Voor meer informatie zie www.presikhaaf.nl/openingstijden

zoekt vrijwilligers 
Pleyade is op zoek naar enthousiaste, betrokken, 
gepassioneerde vrijwilligers.
Als vrijwilliger bij Pleyade bent u waardevol. Voor ons 
en zeker voor onze cliënten. Door uw persoonlijke 
kwaliteiten, talenten en levenservaring levert u een 
bijdrage aan het welzijn van cliënten. Of u nu veel tijd 
heeft, of enkel een paar uurtjes per week beschikbaar 
bent, u bent van harte welkom. De belangrijkste 
voorwaarden om als vrijwilliger bij Pleyade aan de slag 
te gaan zijn enthousiasme, betrokkenheid en een hart 
voor mensen, in het bijzonder ouderen. Als vrijwilliger 
kunt u uiteraard rekenen op passende begeleiding en 
waardering vanuit Pleyade. 

Bent u enthousiast en wilt u meer weten of u 
aanmelden? Stuur een mail naar 
vrijwilligerswerk@pleyade.nl 
of bel met telefoon 751 72 85.
Neem ook eens een kijkje op onze website: 
www.pleyade.nl
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K E R S T

zaterdag 15 december

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: 
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De bingo wordt gehouden in de Parkschool, 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 er 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 
levensmiddelen mand 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 2019!

* Onder voorbehoud 
van wijzigingen *

www.sikpresikhaaf.com
U kunt ons ook vinden op facebook: 

https://www.facebook.com/sikpresikhaafoost
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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 58 59 60

61 62 63 64 65 66 67

68 69 70 71 72 73

74 75 76

77 78 79 80

Horizontaal
1 Advies; 4 gierigaard; 7 gezellig; 11 meervoud van serum; 15 heffen; 18 zeer vermoeien; 20 groter worden; 22 waskuip; 24 land in Afrika; 
25 mager; 26 Europees kampioenschap (afk.); 27 uitbouw; 29 Tennessee (officiele afk.); 30 voorzetsel in oud-Nederlandse spelling; 
31 persoonlijk voornaamwoord; 32 voegwoord (bijkeuzes);  33 engerd; 35 boom; 37 achter; 38 overblijfsel; 40 zelfzuchtigheid; 43 zintuig; 
44 familielid; 45 dopingmiddel; 46 ijzerhoudende grond; 48 grote vrucht; 51 leveren; 54 getij;  56 bergplaats; 57 plaats in Gelderland; 
59 brandrest; 60 rivier in Italië; 61 spinwebdraad; 63 aanstaande (afk.); 65 verlangen; 66 voorzetsel; 67 voertuig; 68 gekruid en gegrild vlees; 
71 sterrenbeeld; 72 waddeneiland; 74 fundamenteel; 76 idee fixe; 77 Arabische vorst; 78 uurwerk; 79 schoon; 80 vacht.

Vertikaal
1 Regering; 2 koraaleiland; 3 aanwijzend voornaamwoord; 4 smet; 5 uitloopruimte voor kippen; 6 voegwoord; 8 voorzetsel;  9 vliegende 
schotel; 10 vlek; 11 haltbevel; 12 vulkaan in Europa; 13 verklaring; 14 tropische vrucht; 16 afsluitende groet in liefdesbrief; 17 rijstwijn; 
19 meisjesnaam; 21 hert; 22 Europeaan; 23 aanwijzend voornaamwoord; 27 aangrenzend; 28 besturen; 32 Europees gebergte; 33 soort 
garnaal; 34 wandelen; 36 voorwendsel; 38 kledingstuk; 39 bijwoord; 41 geladen deeltje; 42 lidwoord; 47 winnaar; 49 schoeisel; 50 kerstboom; 
51 heester; 52 geeuwen; 53 verhoogde stoep voor de ingang van een gebouw; 55 uitroep van afkeer; 58 geestdrift; 60 forum; 62 woestijn in 
China; 64 volle kus; 66 land in West Azië; 67 aanlegplaats; 69 deel van een graanplant; 70 paling; 72 streling; 73 deel van het gezicht; 
75 lichamelijke oefening; 76 persoonlijk voornaamwoord.

Als de kruiswoordpuzzel goed is ingevuld, kan de slagzin worden opgelost 
door de letters te zoeken die in de overenkomstige genummerde hokjes staan.

67 27 13 68 39 4 42 79 68 25 58 1 41 8 52

KRUISWOORDPUZZEL

D e  w i n n a a r  v a n  S U D O K U  u i t  w i j k n i e u w s 
n u m m e r  5  i s  M i k o  A m r o i a n ,  W i j e n b u r g l a a n


