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Goed bezochte nieuwjaars-
bijeenkomst in de Oosthof

Op zaterdagmiddag 5 januari hebben de Stichting Buurtbedrijf de 
Oosthof en het bewonersoverleg “Over het Lange Water” een nieuw-
jaarsbijeenkomst georganiseerd, die door meer dan 50 personen werd 
bezocht. Het werd een gezellig samenzijn in een ontspannen sfeer.

Bij binnenkomst was er voor 
eenieder koffie of thee met iets 
lekkers erbij. Zowel de voorzitter 
van het bewonersoverleg als de 
stichtingsvoorzitter van de Oosthof 
hielden een korte toespraak (dit op 

nadrukkelijk verzoek). Op de 
nieuwjaarsbijeenkomst vorig jaar 
hadden wij gezegd dat verbindin-
gen leggen, samenwerken en 
communicatie belangrijke punten 
zouden worden in het jaar 2018. 

Dat is goed gelukt en het resultaat 
daarvan is dan ook deze gezamen-
lijke nieuwjaarsbijeenkomst. 
Ook zijn het afgelopen jaar een 
aantal verbindingen en samenwer-
kingen ontstaan, zoals de contacten 
met de schooldirecteuren van de 
Parkschool en het Rijn IJssel 
college. Ook aan communicatie is 
aandacht geschonken.
Met de gemeente en afgevaardigden 
van VvE’s Middachtensingel zijn 
afspraken gemaakt en t.a.v. Park 
Kinderkamp zijn de afspraken 
vastgelegd en gecommuniceerd.
Verder zijn er twee thema-avonden 
georganiseerd, wat we dit jaar ook 
weer zullen doen. Binnenkort zal er 
definitief een nieuw stichtings 
bestuur zijn voor ons buurthuis de 
Oosthof. Het bestuur gaat zich 
inzetten om de Oosthof een brui-
send geheel te laten zijn van en 
voor de buurt. We nodigen jullie 
uit om ook daaraan je steentje bij te 
dragen. Applaus voor de redactie-
leden van het wijknieuws voor hun 
geweldige inzet. Het is hen in 2018 
weer gelukt een mooie wijkkrant 
uit te brengen.
  
Stichting Buurtbedrijf de Oosthof, 
Freddy Sikkes
Bewonersoverleg “Over het Lange 
Water”, Gerie Wolkenfelt.

fotografie: Hans van Dulkenraad

Optreden              in T-Huis
In december gaf dans- en muziek-
school El Ele een voorstelling in het 
T-huis. Docenten en leerlingen van 
de school brachten mooie muziek 
ten gehore. Ook werd tussen de 
optredens een verhaal verteld met 
een boodschap: vertrouwen. De 
aanwezigen konden genieten van 
een kopje koffie of thee, chocolade-
melk met slagroom en heerlijk 
kerstbrood of banket.  
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Nieuw bestuur 
Bewonersoverleg Elsweide
Met ingang van 2019 hebben wij 
de bestuursleden Conny en 
Eef  Bloemendaal in het bewo-
nersoverleg Elsweide opgevolgd. 
Op 28 december 2018 hebben wij 
tijdens een goed bezochte oude-
jaarsbijeenkomst op gepaste wijze 
afscheid van hen genomen.

Het bestuur van het bewonersover-
leg is nu: 
-  Ton Dicke, voorzitter 
 (tonavanti@live.nl / 06-22 46 11 15)
-  Desiree Welling, secretaris 
 (wv.elsweide@gmail.com)
-  Trudy van Well, bestuurslid.
-  Willem van Roekel, bestuurslid.

In 2019 staan de volgende data van 
het bewonersoverleg Elsweide in de 
Oosthof gepland: 

5 februari, 4 juni en 8 oktober, 
alle om 19.30 uur in de Oosthof.
U bent van harte welkom!      

Aandachtspunten voor 5 februari 
zijn o.a. : 

*  Verslag bewonersoverleg 
 9 oktober 2018.

*  Presentatie van Leida van den  
 Berg, gemeente Arnhem, inzake  
 duurzaamheid.

*  Energietransitie.
*  Verkeersveiligheid.

*  Diftar - gescheiden afval - onder- 
 grondse containers.

*  Groen onderhoud.
*  AED in de wijk.
*  Laadpalen in de wijk.

De redactie wenst de groep veel 
succes!

FACT kind en jeugd Arnhem van start
Begeleiding en behandeling bieden aan kinderen tot 
18 jaar met psychiatrische problemen: dat is de 
ambitie van het nieuwe FACT team kind en jeugd. 
In het team werken specialisten samen van Pro 
Persona, Karakter en RIBW Arnhem Veluwe Vallei. 

FACT staat voor ‘Function Assertive Community 
Treatment’. 

Dat betekent in de praktijk dat medewerkers van het 
team naar het kind toekomen. Hulp vindt dus zoveel 
mogelijk in de eigen woonomgeving plaats. 
Ander belangrijk uitgangspunt is dat de omgeving van 
het kind intensief wordt betrokken. 
Denk dan aan familie, vrienden, school en 
sportvereniging.

Belangrijkste doelgroep van het FACT zijn kinderen 
en jongeren tot 18 jaar met psychiatrische problemen, 
die niet uit zichzelf een beroep doen op de zorg. Ook 
hebben ze problemen op meerdere gebieden. Denk aan 
schooluitval, problemen met emoties, schulden, 
relaties en verslavingen.  

De eigen kracht van de jongere staat voorop. De zorg 
is dus nooit zwaarder dan nodig. De aanpak van het 
FACT-team is ook preventief: het kan zwaardere zorg 
in een kliniek en uithuisplaatsingen voorkomen.
Het werkgebied van het team bestaat uit Arnhem en 
de regiogemeenten. 
 
Vragen en aanmelding 
Mail: fact.kind.en.jeugd.arnhem@propersona.nl
Telefoon (026) 312 46 00.fotografie: Shutterstock
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Gezellig samen eten 
met wijkgenoten
Op verschillende locaties in Presikhaaf organiseert 
Vitanos wekelijks een wijkdiner. Met steun van o.a. 
leerlingen van het Leerpark (Praktijk Onderwijs), 
vrijwilligers en samenwerkingspartners zetten wij 
een driegangenmenu op tafel.

Dinsdag 26 maart Leerpark Presikhaaf
Dinsdag 2 april de Klup/Burenhulp VoorElkaar
Dinsdag 9 april Bethlehemkerk
Dinsdag 16 april Leerpark Presikhaaf

Kosten 
Voor een driegangen diner € 7,00 (met GelrePas 
€ 4,00), kinderen t/m 10 jaar € 2,00).

Tijd 
Bethlehemkerk: 
Start diner 17.30 uur. Inloop vanaf 17.00 uur. 
Alle andere locaties: 
Start diner 18.00 uur. Inloop vanaf 17.30 uur. 

Wij houden rekening met dieetwensen. 
Graag van tevoren aangeven.
Wij maken gebruik van HALAL-producten.

Reserveren kan via
◊ Contactformulier op onze site www.vitanos.nl
◊ Mail: info@vitanos.nl S.v.p. duidelijk uw voornaam,  
 achternaam, datum, locatie, het aantal personen en   
 evt. dieetwensen vermelden. U ontvangt altijd een   
 bevestigingsmail.        
◊ Bel naar 06-45 87 86 00 (voicemail inspreken s.v.p.).

Reserveren is mogelijk tot 11.00 uur op de dag van de 
maaltijd, mits op dat moment nog voldoende plaatsen 
beschikbaar zijn.

Vitanos wil samen met wijk- en buurtbewoners aan de 
slag voor een sociale, actieve en vitale wijk! Jouw 
deelname is al een meerwaarde voor anderen!

Datum/Locatie
Dinsdag 5 februari de Klup/Burenhulp VoorElkaar 
Dinsdag 12 februari Bethlehemkerk
Dinsdag 19 februari de Overkant, huis van en door de wijk
Dinsdag 26 februari Leerpark Presikhaaf
Dinsdag 5 maart de Klup/Burenhulp VoorElkaar
Dinsdag 12 maart Bethlehemkerk
Dinsdag 19 maart de Overkant, huis van en door de wijk

Vrijwillige chauffeurs 
gezocht voor de Weldam!
Er zijn ouderen die niet meer zo 
mobiel zijn als ze vroeger waren. 
Om te zorgen dat zij toch onze 
dagbesteding kunnen bezoeken, 
zijn wij voor onze locatie de 
Weldam op zoek naar 
enthousiaste chauffeurs.

Als chauffeur haal en breng je 
deelnemers (kwetsbare ouderen) 
van en naar Fier, dagbesteding op 

maat, met je eigen auto. Je beschikt 
over een geldig rijbewijs en een 
inzittendenverzekering.  Uiteraard 
krijg je een kilometervergoeding 
zodat het werk je niets kost. 

Vind je het leuk om met mensen in 
contact te blijven? Help je anderen 
graag en is autorijden iets wat je 
graag doet? Dan ben jij onze 
nieuwe vrijwilliger! 

Voor aanmelding of voor meer 
informatie kun je contact opnemen 
via (026) 327 22 66 of 
vrijwilliger@swoa.nl

fotografie: Simon Schutter
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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
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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

* Heeft U last van artrose? Door beter te bewegen en spieren sterker te maken 
worden uw gewrichten minder belast. U ontdekt hoe u een goede lichaams-
houding en gezond bewegingspatroon kunt ontwikkelen.  

Per 01-01-2018 worden er 12 behandelingen vergoed vanuit de 
basisverzekering voor heup- en knie-artrose. 

* Oefentherapie kan de oplossing zijn bij onder meer hoofdpijnklachten, rug-, 
bekken- en schouderklachten, osteoporose, hernia, ademhalingsklachten, span-
ning gerelateerde klachten en houdingafwijkingen. Samen maken we een plan 
om van uw klachten af te komen en weer balans in lijf en leden te vinden!  

* Kunt u thuis moeilijker bewegen, bent u bang om te vallen of wordt het steeds 
lastiger om zelfstandig te blijven? Oefentherapie  kan een belangrijke rol spelen 
op het gebied van behoud van zelfredzaamheid. 

Ik kom aan huis om uw dagelijkse bewegingen te trainen.

Bel voor een gratis houding- en bewegingscheck ! 

Ome Joop’s Tour 2019 
in het spoor van Market Garden
De inschrijving voor Ome Joop’s Tour 2019 is geopend. 
De 69e editie van de jeugdwielerronde vindt plaats vanaf 
zondag 21 juli (verzameldag) tot en met woensdag 31 juli. 
De geplande fietsroute voert dit jaar grotendeels door 
Gelderland en vooral langs plaatsen die een rol hebben 
gespeeld tijdens Market Garden. In 2019 is het 75 jaar 
geleden dat operatie Market Garden (1944) heeft plaats 
gevonden.

Het motto van Ome Joop’s Tour is sinds jaar en dag 
‘Vrede, vrijheid en respect’. Verbinding met de herden-
king van Market Garden sluit perfect aan bij de gedachte 
waarmee Joop Legerstee ooit in 1950, in de jaren na de 
oorlog en in de jaren van de wederopbouw, het idee van 
Ome Joop’s Tour bedacht.

De inschrijving voor Ome Joop’s Tour 2019 staat open 
voor kinderen die voldoen aan twee voorwaarden:

* je zit in groep 5, 6, 7 of 8 van de basisschool;

* op het moment van deelname moet je minimaal 9 en 
mag je maximaal 13 jaar zijn of met andere woorden: 
je moet geboren zijn tussen 31 juli 2006 en 21 juli 2010.

Op de site van OJT staat een kant-en-klaar aanmeldfor-
mulier waarmee je kunt laten weten of je wilt meedoen: 
https://www.omejoopstour.nl/kinderenouders/
aanvraag-deelname

Lees goed de voorwaarden en vul alle gegevens in, dan 
kan Ome Joop’s Tour jouw inschrijving snel in orde 
maken. Kinderen van ouders met een GelrePas kunnen 
voor € 20,00 mee met Ome Joop’s Tour. Voor dat bedrag 
krijgen de kinderen een geweldige vakantie met leuke en 
sportieve uitstapjes, eten, drinken en snoep.
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Ontdek zelf het adembenemende 
heelal met Sterrenwacht Presikheaven
Tien jaar geleden riep de 
Verenigde Naties het jaar 2009 uit 
tot Internationaal Jaar van de 
Sterrenkunde. In dat kader 
begonnen enkele amateursterren-
kundigen in onze wijk met 
bijeenkomsten en sterren kijk-
avonden voor het grote publiek.

Ook in dit jubileumjaar kun je voor 
ruimtevaart- en sterrenkunde-
nieuws terecht in de bibliotheek 
Presikhaaf op iedere eerste zaterdag 
van de maand, van 14.30 tot 15.30 uur. 

Op zaterdag 2 maart kan je weer 
prachtige foto’s en films bekijken 
waarmee de laatste ontdekkingen in 
het universum worden geïllustreerd.
En wil je met je eigen ogen de 
kraters op de Maan bekijken of 
sterren geboren zien worden in de 
Orionnevel? 
Ga dan op zaterdag 16 maart naar 
het dakterras van MFC Presikhaven. 
Vanaf 19.30 uur kan je daar door 
verschillende telescopen de 
avondhemel verkennen. 
Ook heel geschikt voor kinderen 

vanaf tien jaar. Is het 
bewolkt, dan zijn er 
binnen interessante 
films en presentaties. 
Ook zie en hoor je 
Brian May met een 
lied speciaal voor New Horizons, 
de ruimtemissie die dwergplaneet 
Pluto en begin dit jaar de ijzige 
wereld Ultima Thule bezocht. 
Brian May is niet alleen de bekende 
gitarist van de rockgroep Queen, 
maar ook een sterrenkundige!

Dankzij ondersteuning van het 
Bewonersplatform Presikhaaf en 
het Team Leefomgeving zijn alle 
publieke activiteiten van 
Sterrenwacht Presikheaven gratis te 
bezoeken.

Nieuwsgierig naar wat de 
Sterrenwacht verder organiseert? 
Abonneer je dan op hun nieuwsbrief. 

Ga daarvoor naar 
http://presikheaven.nl, 
of stuur een berichtje naar 
presikheaven@gmail.com

vernieuwt!
Het Financieel Café: een inloop-
spreekuur voor alle inwoners in 
Arnhem die vragen hebben over 
brieven, formulieren, aanvragen 
of andere financiële en admini-
stratieve vragen. De locaties de 
Wasplaats, de Beijer, MFC 
Klarendal, MFC Presikhaaf en 
het Bruishuis zijn per 1 januari 
2019 vervallen. 

In plaats daarvan zijn wij te vinden 
op twee nieuwe locaties. Heb je een 
vraag? Loop gerust eens binnen! 

Het Financieel Café is gratis. 
Je vindt het Financieel Café op de 
volgende locaties: 

√  Iedere woensdag van 09.00 tot 
 12.00 uur, Waalstaete 
 (Waalstraat 36)

√  Even weken op vrijdag van 10.00  
 tot 12.00 uur, De Petersborg  
 (Slochterenweg 40)

Nu ook op aanvraag!
Het Financieel Café komt op 
verzoek ook naar locaties toe. 
Wanneer een organisatie een 
geschikte locatie en meerdere 
aanvragers heeft, kan het mobiele 
Café op afspraak langs komen voor 

een inloopspreekuur, een vragen-
uurtje of een informatiebijeenkomst. 
We komen graag naar je toe!

Wil je meer weten? 
Kijk op https://swoa.nl/fc of neem 
contact met ons op via mail 
financieelcafe@swoa.nl of 
telefoon (026) 327 22 66.
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Donatie aan Voedselbank Arnhem 
door Leerpark Presikhaaf 
Op donderdag 20 december werd 
door Leerpark Presikhaaf de 
jaarlijkse Wintermarkt 
georganiseerd. 

De Wintermarkt werd geopend 
door de heer de Vroome (wet-
houder van de gemeente Arnhem) 
door middel van het leegspuiten 
van een schuimblusser, als zijnde 
een sneeuwbui. Bezoekers konden 
deelnemen aan activiteiten en 
zelfgemaakte spullen kopen. 

Er was volop keuze om wat te eten 
of te drinken. Er was voor ieder wat 
wils! De leerlingen van Leerpark 
Presikhaaf kozen gezamenlijk het 
lokale goede doel, dit jaar de 
Voedselbank Arnhem. Aan het 
einde van de avond kon de balans 
opgemaakt worden. 

De totale opbrengst kwam uit op 
€ 1.135,00. Een prachtig resultaat na 
een mooie avond. Op vrijdag 
21 december is de cheque overhan-
digd aan de Voedselbank Arnhem.

Marokkaanse 
kookles 
voor vrouwen
In MFC Presikhaven gaat weer 
een nieuwe reeks kooklessen voor 
vrouwen van start. Dit keer staat 
Marokko centraal. Samen met 
andere wijkbewoners leer je van 
alles over de Marokkaanse 
keuken en de Marokkaanse 
(eet)cultuur.

De kooklessen starten op woensdag 
13 februari. Er is vijf keer kookles 
(van 9.00 tot 12.00 uur) tot woens-
dag 13 maart (niet in de voorjaars-
vakantie op 27 februari). 

Na de les wordt er samen gegeten. 
De lessen kosten € 2,50 per keer 
excl. koffie en thee (€ 0,50).

Wil je je opgeven of meer informa-
tie? Bel met Ingrid/participatiewerk 
Presikhaaf 06-52 71 07 66 of geef je 
op via i.sieljes@rijnstad.nl

We streven naar een multiculturele 
samenstelling van de groep, er is 
een maximum aantal van acht 
vrouwen. Er wordt samen gekookt, 
samen gegeten en nadien samen 
opgeruimd.

Vind je het leuk om zelf kookles te 
geven vanuit je eigen cultuur, geef 
je dan ook op bij Ingrid.

Gezellige Bingo 
in MFC Presikhaven
Op vrijdag 15 februari  van 
19.00 tot 21.30 uur is er bingo in 
MFC Presikhaven. 
Gezellig samen een bingootje 
draaien met leuke prijsjes. Het gaat 
vooral om de gezelligheid. 
Deze activiteit is voor alle wijk-
bewoners uit Presikhaaf. 
Een kaartje kost € 2,50 en is inclu-

sief bingokaartjes voor twee rondes 
bingo en twee drankjes. 
Kaartjes voor deze activiteit zijn tot 
13 februari te koop in het MFC 
’s ochtends bij het koffiedrinken of 
bij het participatiewerk. 

Het aantal kaartjes is 
beperkt, wees er dus snel 
bij! Voor informatie kunt 
u bellen naar 
06-52 71 07 66.

Dit is een activiteit van stichting 
Rijnstad 

Agenda 
werkgroepen 
Presikhaaf
februari
05-02 BO Elsweide 
 in de Oosthof
13-02 Wijkplatform Presikhaaf
 in MFC
20-02 BO Over het Lange Water
 in de Oosthof

april
10-04 BO Over het Lange Water  
 in de Oosthof

De vergaderingen zijn openbaar 
en beginnen om 19.30 uur.
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Een jubileum jaar, een mooi 
moment om bij stil te staan. 
Waar is SIK een afkorting van? Voor 
degenen die dit niet weten, het 
staat voor Stichting Initiatiefgroep 
Kinderkamp en is opgericht omdat 
in de buurt “Over ’t Lange water” 
niets te doen was voor de bewoners 
en hun kinderen. In de statuten van 
de SIK staat dat het doel is: het 
bevorderen van de eenheid in de 
wijk Presikhaaf en het opvangen 
van jongeren en ouderen in deze 
wijk, dit alles in de ruimste zin des 
woords. De stichting tracht haar 
doel onder meer te verwezenlijken, 
door het organiseren van recreatieve 
activiteiten, ten behoeve van een 
zinvolle besteding van de vrije tijd 
door jongeren en ouderen.

In 2019 bestaat de SIK 25 jaar 

De naam is niet veranderd, alleen 
zijn de activiteiten uitgebreid naar 
heel Presikhaaf. Nog steeds organi-
seren wij activiteiten voor de 
kinderen en volwassenen in de wijk. 
Voor de kinderen zijn dat verschil-
lende activiteiten zoals, bingo’s, 
spelmiddagen, Halloween, paasfeest 
enz. Voor de volwassenen beperken 
wij ons tot de maandelijkse bingo.
De activiteiten worden al die jaren 
in en rondom de Parkschool (voor-
heen Dr. W. Dreesschool) georgani-

Daar begon het ook allemaal mee, 
het opknappen van een speeltuin 
door een groep vrijwilligers. 
De groep ging verder, er werden 
kindermiddagen georganiseerd en 
avonden voor volwassenen. Van het 
een kwam het ander en zo ontstond 
de gedachte het feest tijdens 
Koninginnedag nieuw leven in te 
blazen. Op 30 april 1994 werd 
Koninginnedag voor het eerst door 
de SIK in onze wijk georganiseerd.

seerd. De 
directie van 
de school 
geeft ons alle 
ruimte deze 
activiteiten uit 
te voeren.
Koningsdag is het hoogtepunt van 
onze activiteiten. Dit alles kunnen 
wij natuurlijk alleen maar organise-
ren dankzij de hulp van 
vrijwilligers. 

Dit wordt wel elk jaar lastiger 
omdat het aantal vrijwilligers 
terugloopt. Wilt u dat de SIK nog 
jaren kan doorgaan, meldt u dan 
aan. Alle hulp is welkom.

Dit jaar bestaan we dus 25 jaar. 
We zullen hieraan extra aandacht 
geven op Koningsdag en bij onze 
andere activiteiten. De SIK doet dit 
alles zonder subsidies. 

Alles wordt bekostigd uit eigen 
inkomsten en bijdragen uit fondsen 
en van het Wijkplatform Presikhaaf. 

Kom gerust eens bij een van onze 
activiteiten kijken. 

Bestuur SIK

www.sikpresikhaaf.com
sik.presikhaafoost@live.nl

Voorjaarsmarkt “het Pleijwerk”
Vrijdag 5 april opent Dagbeste-
ding Het Pleijwerk, onderdeel 
van Elver, haar deuren voor de 
jaarlijkse (voorjaars)markt. 

Dagelijks werken hier zo’n 80 
verstandelijk beperkte mensen 
binnen diverse werkgroepen, 
bijvoorbeeld in de “timmerij” of de 

weverij. Zij presenteren die dag 
met trots hun zelfgemaakte pro-
ducten en lekkernijen die kunnen 
worden verkocht en opgegeten. 

“Zeg het met bloemen” is dit jaar 
het thema van de markt. Kom die 
dag tussen 9.30 uur en 14.30 uur 
naar de Vlamoven 22 waarmee uw 
dag zal worden “opgefleurd”.

Tot dan!
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www.afvalwijzer-arnhem.nl
Gemeente Arnhem: 0900-1809 SUEZ servicelijn: 0800-3666999 2Switch: 0900-0205

2019

Uitleg
Ophaaldag GFT

Ophaaldag
Kerstbomen

Ophaaldag Plastic,
Metalen en
Drankkartons(PMD)

Ophaaldag Papier en
Karton

Ophaaldag Restafval

Ophaaldag Textiel

Feestdag

JANUARI
wk M D W D V Z Z

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

1

2

3

4

5

FEBRUARI
wk M D W D V Z Z

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

5

6

7

8

9

MAART
wk M D W D V Z Z

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

9

10

11

12

13

APRIL
wk M D W D V Z Z

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

14

15

16

17

18

MEI
wk M D W D V Z Z

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

18

19

20

21

22

JUNI
wk M D W D V Z Z

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

22

23

24

25

26

JULI
wk M D W D V Z Z

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

27

28

29

30

31

AUGUSTUS
wk M D W D V Z Z

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

31

32

33

34

35

SEPTEMBER
wk M D W D V Z Z

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

35

36

37

38

39

40

OKTOBER
wk M D W D V Z Z

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

40

41

42

43

44

NOVEMBER
wk M D W D V Z Z

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

44

45

46

47

48

DECEMBER
wk M D W D V Z Z

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

48

49

50

51

52

53

PRESIKHAAF OOST
POSTCODE 6825

A F VA LW I J Z E R
2 0 1 9
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www.afvalwijzer-arnhem.nl
Gemeente Arnhem: 0900-1809 SUEZ servicelijn: 0800-3666999 2Switch: 0900-0205

2019

Uitleg
Ophaaldag GFT

Ophaaldag
Kerstbomen

Ophaaldag Plastic,
Metalen en
Drankkartons(PMD)

Ophaaldag Papier en
Karton

Ophaaldag Restafval

Ophaaldag Textiel

Feestdag

JANUARI
wk M D W D V Z Z

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

1

2

3

4

5

FEBRUARI
wk M D W D V Z Z

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

5

6

7

8

9

MAART
wk M D W D V Z Z

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

9

10

11

12

13

APRIL
wk M D W D V Z Z

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

14

15

16

17

18

MEI
wk M D W D V Z Z

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

18

19

20

21

22

JUNI
wk M D W D V Z Z

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

22

23

24

25

26

JULI
wk M D W D V Z Z

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

27

28

29

30

31

AUGUSTUS
wk M D W D V Z Z

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

31

32

33

34

35

SEPTEMBER
wk M D W D V Z Z

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

35

36

37

38

39

40

OKTOBER
wk M D W D V Z Z

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

40

41

42

43

44

NOVEMBER
wk M D W D V Z Z

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

44

45

46

47

48

DECEMBER
wk M D W D V Z Z

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

48

49

50

51

52

53

PRESIKHAAF WEST
POSTCODE 6826

A F VA LW I J Z E R
2 0 1 9



P R E S I K HA A F

12

 

      Méér in Administratie.  
 
BELASTINGAANGIFTE 2018. 

U heeft.. 
 …GEEN TIJD, 

...GEEN ZIN, 

…GEEN COMPUTER, 

…GEEN INTERNET. 

Ik help U. Bel snel 06-53879071 

€ 30,- per persoon.  
Samen met fiscaal partner 35,- 

      Helma van Veen. 

BEL ASTINGAANGIFTE
2018

U heeft...
 ... GEEN TIJD,
 ... GEEN ZIN,
 ... GEEN COMPUTER,
 ... GEEN INTERNET.
IK HELP U.

Bel snel 06 - 538 79 071
€ 30,00 per persoon.

Samen met
fiscaal partner € 35,00

Helma van Veen

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

***ACTIE*** 

Fiets accu reviseren voor  

alle merken en typen 

Vanaf €199, incl BTW. 

• Nieuwe en tweedehands fietsen 
• Elektrische fietsen (Bosch middenmotor) 
• Inruil mogelijk 
• Reparatie 
• Onderhoud voor alle merken fietsen 
• Ook reparatie aan fietsen die niet bij ons 

gekocht zijn 

GALAXY BIKE TWEEWIELERS 
***UW FIETS SPECIALIST*** 

Middachtensingel 135 6825HK Arnhem 

Tel:026-3619322 

KvK nummer:09202560 

Email:info@galaxybike.nl 

AdvertentieAdvertentie

De Werf gaat voor de doorgaande lijn
Een van de doelstellingen van Kindcentrum De Werf is het realiseren van 
doorgaande lijnen. Hierdoor kan een kind zich optimaal ontwikkelen op 
cognitief en sociaal-emotioneel gebied. Een intensieve samenwerking 
tussen onderwijs en opvang is hiervoor nodig. Vanuit het onderwijs wordt 
meegewerkt aan activiteiten na schooltijd tijdens de Verlengde Schooldag 
(VSD) en vanuit de kinderclubs is er een aanbod onder schooltijd. Er zijn 
nu doorgaande lijnen voor muziek, bewegen en burgerschap. Dit school-
jaar wordt ingezet op het ontwikkelen van de doorgaande leerlijn techniek. 
Hieronder een voorbeeld.

Juf Vanity van basisschool De Werf vertelt
“Tijdens schooltijd mochten vier groepen naar het Ixperium. Zij hebben 
daar leuke activiteiten gedaan, zoals een speelgoedauto programmeren, 
muziek maken op de Ipad, een tekenfilm inspreken en de stripfiguren laten 
bewegen. Dit zijn prachtige opdrachten waarbij de kinderen spelenderwijs 
via ICT bezig geweest zijn met muziek, kunst & cultuur en techniek.

Na deze lessen mochten acht 
kinderen onder mijn leiding tijdens 
de VSD mee naar het Ixperium. 
Nu werd een verdiepingsslag 
gemaakt. Zo hebben de kinderen 
een film gemaakt met behulp van 
een green screen. Ook mochten zij 
een omgeving bouwen om het 
daarna met een VAR-bril te 
bekijken. Het is net of je er dan 
doorheen loopt.
Het autootje moesten zij nu door 
een maanlandschap laten rijden. 
Van tevoren moest de snelheid en 
het bochtenwerk berekend worden. 
Naast een technische was het ook 
een prachtige samenwerkingsop-
dracht. Het is niet alleen een leuk 
maar ook leerzaam traject waarover 
nog lang is nagepraat.”
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Vijf jaar Cultuurgroep Presikhaaf
Een nieuw jaar en nieuw seizoen met een speciale klank 
voor de Cultuurgroep Presikhaaf (CgP).

De cultuurgroep, omgeven door gemotiveerde vrijwilligers uit de wijk, 
organiseert ieder jaar culturele avonden in MFC Presikhaven en drie 
filmavonden in park Presikhaaf. 
Vijf jaar geleden is de groep op initiatief van Ingrid Sieljes - participatie-
werker van Rijnstad - begonnen. Het huidige gezicht van de Cultuurgroep 
Presikhaaf wordt gevormd door (achterste rij v.l.n.r.) Geert Jan van de Pol, 
Hedy Raden Soedjono, Leo van Boxtel, (voorste rij v.l.n.r.  Zeynep 
Altintas, Marijke Zwart en Wilma Kok.

Een terugblik over de afgelopen vijf jaar laat geslaagde evenementen en 
stijgende bezoekersaantallen zien. Een mooi en positief resultaat is bereikt. 
Met het eerste lustrum voor ogen, is dit een passende gelegenheid om onze 
bezoekers te bedanken en voor hen weer plezierige prikkelende en spraak-
makende voorstellingen binnen te halen. Wie of welke artiesten zullen 
optreden, staat nog open.

Er wordt dus achter de schermen enthousiast gewerkt aan de invulling van 
het programma 2019. Data zijn gepland en gereserveerd. U kunt deze 
alvast in uw agenda noteren: - 15 maart, 10 mei, 20 september en 
22 november voorstellingen in MFC Presikhaven. 
- 6 juli, 13 juli en 20 juli parkbios Presikhaaf. 

We hopen dat u ook dit jaar weer naar onze voorstellingen komt en zult 
aansluiten bij de woorden van menig bezoeker: “Het zijn gezellige 
avonden en uitjes. Met dans, muziek, theater of verhalen. 
Een kopje koffie of thee in de pauze en een drankje na afloop. De sfeer 
nodigt uit om buurtgenoten te ontmoeten, samen ‘te proeven’ van de 
wijkactiviteiten en te genieten van de culturele podia in Presikhaaf.” 

e-mail: cultuurgroeppresikhaaf@gmail.com
Informatie: www.presikhaafnet.nl

Nieuwe huisstijl 
Bibliotheek 
Presikhaaf

Bibliotheek Presikhaaf in MFC 
Presikhaven heeft in december 2018 
een mooie make-over gekregen. 
Alle vestigingen van Rozet zijn 
overgegaan op een nieuw logo en 
een nieuwe huisstijl en na de 
bibliotheekvestiging in Kronenburg 
is Presikhaaf overgegaan.

Zowel binnen als buiten de biblio-
theek is nu het logo goed zichtbaar. 
Ook de balies en een aantal wanden 
zijn overgegaan in de nieuwe 
magenta kleur.

In Bibliotheek Presikhaaf vind je 
onder meer boeken, tijdschriften, 
kranten en dvd’s. De kranten 
kunnen ook voor en na onze 
openingstijden gelezen worden in 
de centrale hal van MFC Presik-
haven. Er is een Taalpunt Lezen & 
Schrijven. Ook zijn er computers 
met internet, een koffieautomaat en 
voldoende werk- en leesplekken 
voorzien van draadloos internet en  
kopieer- en printautomaten.
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Biljartclub DCP Weldam 
zoekt nieuwe leden
Onze biljartclub DCP Weldam 
bestaat sinds 2 maart 1985 en 
maakt deel uit van de activiteiten 
van het SWOA-steunpunt de 
Weldam aan de Middachtensingel. 
De club telt 16 leden, zowel dames 
als heren (55+).

Op de woensdagochtend kunnen we 
drie nieuwe leden gebruiken. Wilt u 
liever op de dinsdagmorgen, dan is 
dit bespreekbaar. Moet u goed 
kunnen biljarten om bij ons te 
komen spelen? Nee, dat is niet nodig. 

Gezelligheid is bij onze club 
belangrijker dan prestaties leveren.
Als u belangstelling heeft om eens 
een keer geheel vrijblijvend te 
komen kijken, dan bent u van 

harte welkom. Laat dit dan wel 
even van tevoren weten, dan 
houden we er rekening mee. Na 
vier weken horen we graag of u lid 
wilt worden. Als nieuw lid betaalt u 
het gehele komend jaar 2019 geen 
contributie. Daarna zal de contri-
butie waarschijnlijk € 32,00 per jaar 
gaan bedragen. Dat is dus des te 
meer reden om bij ons een keer per 
week gezellig te komen biljarten. 

Voor verdere informatie, of als u 
zich wilt aanmelden, kunt u con-
tact opnemen met onze penning-
meester: Wim van Gerven, 
telefoon 06-26 01 48 92 of 
wvangerven1@hotmail.com 
Graag tot ziens in de Weldam!

Activiteiten rond 
Internationale vrouwendag 2019! 
Smaak & Vermaak
Op 1 maart organiseren bewoners 
(ondersteund door Rijnstad 
opbouwwerk) in samenwerking 
met Vitanos een gezellige ochtend 
voor Presikhaafse vrouwen. 
We gaan samen brunchen en er is 
een inhoudelijk programma; wat er 
precies gaat gebeuren is bij het 
schrijven van dit stukje nog niet 
bekend. De activiteit wordt gehou-
den in “ De Overkant” (Bethaniën-
straat 242). Kosten € 2,00 p.p. 

Het programma:
 9.15 uur deur open, 
 9.30 uur start programma
 12.00 uur einde
Kaartjes zijn te koop in de biblio-
theek en bij het opbouw- en 
participatiewerk in het MFC.

Vrouwenfeest
Om de Internationale vrouwendag 
te vieren organiseert de activiteiten-
groep Presikhaaf op vrijdag 8 maart 

een spetterend vrouwenfeest in 
MFC Presikhaven. De avond is 
van 19.00-22.30 uur. Een kaartje 
kost € 3,50 dit is inclusief drankjes 
en hapjes. Je moet vooraf een 
kaartje kopen in bibliotheek 
Presikhaaf en bij het opbouw- 
en participatiewerk Presikhaaf 
(06-52 71 07 66) of ’s ochtends in 
MFC Presikhaven tijdens het 
koffiedrinken. Het wordt een 
avond met dans en muziek. 

Trek je mooiste feestkleding aan uit 
je eigen cultuur en kom lekker 
dansen. De avond is alleen toe-
gankelijk voor vrouwen. 

Modeshow op 8 maart tijdens 
het vrouwenfeest!
Presikhaaf is een kleurrijke multi-
culti wijk waarin mensen uit 120 
verschillende culturen samen 
wonen. Om daar tijdens het 
vrouwenfeest op 8 maart aandacht 
aan te geven organiseert de 
bibliotheek een modeshow. 

Hiervoor worden vrouwen gezocht 
die in traditionele (feest)kleding uit 
hun eigen cultuur over de rode 
loper willen lopen. Iemand anders 
zal dan iets vertellen over de 
kleding die je draagt. 

Wil je je opgeven om mee te doen 
met de modeshow, geef je dan op 
bij Yvonne, Renda of Gabrielle alle 
drie werkzaam in de Bibliotheek. 

De modeshow begint om 20.00 uur 
en wordt gehouden in de 
bibliotheek.
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ATK Brass maakt goede buren 
met de Roggeveenhof

Zaterdag 22 december stonden 
langs het pad van muziekgebouw 
Quattro Musica waxinelichtjes te 
branden en werden de bewoners 
van de Roggeveenhof welkom 
geheten door de Kerstman. 

Sinds lange tijd staat het muziek-
gebouw op de huidige locatie en in 
januari 2017 betrokken de be-
woners van de Roggeveenhof hun 

nieuwe woning. Zowel de bewo-
ners als ook ATK Brass wilden heel 
graag met elkaar kennismaken en 
na een aantal voorbereidende 
gesprekken werd een gezellige 
avond georganiseerd. 
Met financiële steun van het Wijk-
platform Presikhaaf werd het een 
feest voor iedereen. Naast een mooi 
versierde zaal, het bezoek van de 
Kerstman en schmink voor de 

kleintjes waren door de bewoners 
heerlijke hapjes gemaakt. 
ATK Brass zorgde voor een heer-
lijke consumptie en gaf een uur 
durend informeel kerstconcert. 
Tijdens de aankondiging van de te 
spelen nummers werd steeds een 
link gelegd met de buren, de 
gebruikers van het muziekgebouw 
en kreeg men uitleg over de ver-
eniging en zijn historie.

Dank aan iedereen die heeft bijge-
dragen aan de actie voor Serious 
Request en het kennismakingsfeest. 
Bewoners, bezoekers en muzikan-
ten kijken terug op een bijzonder 
geslaagde ‘Christmas Party’ en zoals 
het er nu naar uitziet krijgt dit 
zeker een vervolg waarbij bewoners 
van Presikhaaf op voorhand van 
harte zijn uitgenodigd. 

Meer weten over de vereniging of 
wil je de foto’s bekijken van de 
gezellige avond? Kijk op 
www.facebook.com/atkbrass of 
www.atkbrass.nl

Jong geleerd, is oud gedaan
Sarah Kemphuis vertelt
Dat je als vrijwilligster niet oud 
hoeft te zijn, bewijst de negen-
jarige Sarah wel. Alweer twee 
jaar geleden is zij “begonnen” bij 
hondentrimsalon De 4voeter in 
de wijk Elsweide. 

Sarah: “Ik liep er vaak langs. Op 
een dag stond de deur open en ben 
ik spontaan naar binnen gelopen. 
Ik heb toen gevraagd of ik mocht 
komen kijken en ja, dat mocht.”
Dat kijken is nu uitgemond in 
helpen. Vrijwel elke woensdagmid-
dag is Sarah te vinden in de salon 
en assisteert zij Linda van den 
Driesschen met het wassen, drogen 

en borstelen van de honden. 
Ook laat ze de viervoeters eventueel 
uit door een wandeling met ze te 
maken in de wijk.

Naast deze bezigheid is Sarah actief 
in Waalstaete. Regelmatig helpt ze 
haar oma, Jolande Mangiacavallo, 
bij activiteiten die in Waalstaete 
worden georganiseerd. “Ik vind het 
erg leuk, het omgaan met oudere 
mensen.”
Gelukkig heeft Sarah nog tijd voor 
een andere, grote hobby. Ze houdt 
erg van paardrijden en dat doet ze 
dan ook elke week. 
Wij van de redactie hopen dat 

Sarah dit mooie vrijwilligerswerk 
nog lang volhoudt. 

“Goed zo Sarah, veel succes en 
geniet van alles wat je doet.”
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Humanitas Thuisadministratie 
Eerste Hulp bij financiële problemen
Voor veel Arnhemmers was de afgelopen decembermaand een mooie en 
gezellige periode. Niet voor mevrouw Gerrits. Een Sinterklaascadeau-
tje voor de kleinkinderen, een mooie jurk voor Kerst, iets lekkers voor 
Oudejaarsnacht; ze had het graag gekocht maar ze kan het niet 
betalen. En nu liggen de eerste rekeningen van het nieuwe jaar ook 
alweer op de mat. 

Sinds het overlijden van haar man, 
zo’n twee jaar geleden, is mevrouw 
Gerrits (niet haar echte naam) de 
grip op haar financiën een beetje 
kwijt geraakt. Helaas kent ze 
niemand in haar directe omgeving 
die haar kan helpen met het orde-
nen van haar administratie. 
De stress neemt toe en bezorgt haar 
slapeloze nachten. 

Geldzaken
Mevrouw Gerrits is niet de enige 
die moeite heeft om de eindjes aan 
elkaar te knopen en het overzicht 
over inkomsten en uitgaven te 
behouden. 
Er is een steeds grotere groep 
Nederlanders die het financieel 
moeilijk heeft. Dat geldt niet alleen 
voor mensen met een laag inkomen. 

Armoede komt in alle lagen van de 
bevolking voor. Gelukkig maakte 
iemand van het wijkteam mevrouw 
Gerrits attent op Humanitas 
Thuisadministratie Arnhem. 
Een vrijwilligersorganisatie die 
mensen helpt bij het op orde 
brengen van hun geldzaken. 
Een soort Eerste Hulp bij financiële 
problemen. 

Intake gesprek
Onlangs heeft ze contact opgeno-
men met Humanitas. Na een 
intakegesprek is ze gekoppeld aan 
een vrijwilliger van de Thuis-
administratie die haar de komende 
maanden o.a. zal helpen bij het op 
orde brengen van haar administra-
tie, het doen van betalingen en het 
invullen van formulieren. 

Foto: Humanitas Arnhem

De ondersteuning is gratis en duurt 
maximaal een jaar. Wilt u ook 
persoonlijke begeleiding bij het 
ordenen van uw geldzaken, of meer 
informatie over Humanitas 
Thuisadministratie Arnhem, neem 
dan contact op met coördinator 
Kees Spruijt. Hij is bereikbaar op 
06-10 69 01 83 of via 
rijn-ijssel@humanitas.nl

Dankzij de hulp van Humanitas 
Thuisadministratie weet 
mevrouw Gerrits precies hoeveel 
ze per week te besteden heeft.

ATK Brass overhandigt cheque 
aan Serious Request de Lifeline 
Zaterdag 22 december was een 
bijzondere dag voor de muzikan-
ten van ATK Brass want na 
maanden van voorbereiding 
vonden er twee bijzondere 
gebeurtenissen plaats.

In september 2018 maakte radio-
zender 3FM bekend dat voor 
Serious Request het Glazen Huis 
niet meer zou worden opgebouwd. 
Zes dj’s zouden vanuit drie steden 
in Nederland gaan lopen naar het 
eindpunt in Utrecht waarbij 

Arnhem ook zou worden aangedaan. 
Dit mooie initiatief is door de 
leden van ATK Brass omarmd en 

de dj’s Mark+Rámon werden 
uitgenodigd om op de 22e ’s avonds 
in muziekgebouw Quattro Musica 
een warme maaltijd te komen eten. 

Uiteindelijk ging de wandelroute 
niet langs het clubhuis en de actie 
is omgezet in het inzamelen van 
geld voor het goede doel. 
Tijdens meerdere optredens in de 
kerstperiode werd geld ingezameld. 
Door het winkelend publiek in 
Presikhaaf is gul gegeven. Met 
gepaste trots is op de Korenmarkt, 
het eindpunt van die dag, aan 
Mark+Rámon een cheque van 
€ 747,15 aangeboden. 
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Nieuwsbrief Werkgroep AGA

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

of www.ageena.nl

Regionaal Programma Werklocaties
Terwijl gewacht wordt op de uitspraak van de Raad van State over de realisatie van een 
windpark en zonneveld op Koningspleij Noord, laten 18 gemeenten in de regio Arnhem-Nijmegen 
onderzoek doen naar de behoefte en de beschikbaarheid van watergebonden bedrijventerreinen. Koningspleij Noord 
blijkt in de regio Arnhem-Nijmegen nog het enige bedrijventerrein te zijn dat per schip bereikbaar is. 

Op 17 december 2018 maakte de Gelderlander melding 
van dit onderzoek. De vraag werd gesteld of 
Koningspleij Noord mogelijk toch industrieterrein 
wordt in plaats van zonneveld.

In 2016 hebben de 18 gemeenten, allen vertegenwoor-
digd in het Portefeuilleoverleg Economie, samen met 
de provincie Gelderland gewerkt aan de totstand-
koming van het Regionaal Programma Werklocaties 
(RPW). Dit programma is gericht op de regio 
Arnhem-Nijmegen, en heeft als doel om regionaal 
overaanbod op werklocaties tegen te gaan, en om 
ruimte te creëren voor nieuwe ontwikkelingen. 

In het RPW is afgesproken in september 2018 te 
bepalen voor welke werklocaties definitief voorzien-
baarheid gecreëerd gaat worden (welke per 

Wordt de Visie Koningspleij 2006 alsnog werkelijkheid?

6 februari 2019 ingaat). Vervolgens hebben gemeenten 
en private partijen tot 2021 de tijd om uitgiften te 
doen. Dit is ook het moment waarop de gemeenten 
met een voorzienbaar gestelde opgave het gewijzigde 
bestemmingsplan moeten hebben vastgesteld.

In het rapport ‘Monitoring RPW Arnhem-Nijmegen’ 
van 26 september 2018, dat in opdracht van de 18 
gemeenten in de regio Arnhem-Nijmegen werd opge-
steld, worden de ontwikkelingen vanaf april 2016 - juli 
2018 in beeld gebracht.  Eén van de geconstateerde 
knelpunten is dat er geen watergebonden bedrijventer-
reinen meer beschikbaar zijn. Als aanbeveling is naar 
voren ge-komen om onderzoek te doen naar nieuwe 
watergebonden bedrijventerreinen en dat hierbij ook 
gekeken zal worden naar de mogelijkheden van de 
locatie Koningspleij-Noord. Dit onderzoek zal de 
komende tijd worden uitgevoerd. 

Meer informatie over de totstandkoming van het 
rapport ‘Monitoring RPW Arnhem-Nijmegen is o.a. 
te vinden op https://www.regioan.nl/rpw/ 

Tekenen & schilderen 
Voorjaarscursus voor beginners
en gevorderden  

elkaar op, maar de verschillende 
werkwijzen kunnen wederzijds 
inspirerend zijn. De eigen inbreng 
is belangrijk en er is veel mogelijk.
Het plezier in het (verder) ontwik-
kelen van uw creatieve mogelijkhe-
den staat voorop.

Locatie 
de Weldam, Middachtensingel 39
Tijd: donderdag 13.30- 16.00 uur
Vanaf: 17 januari 2019 (later 
beginnen kan; het bedrag wordt 
dan verrekend) 

Kosten: € 110,00 voor 15 lessen 

Informatie 
madelonoverbeek@upcmail.nl
tel. (026) 445 69 49

De cursist krijgt begeleiding bij het 
ontdekken van een eigen creatieve 
stijl en is daarbij vrij in materiaal-
keuze, techniek en onderwerp en 
werkt op eigen niveau in een eigen 
tempo.
In de groep is ieder met iets anders 
bezig: niemand jaagt of houdt 
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WIJKNIEUWS

Colofon
Presikhaaf Wijknieuws is een wijkblad voor 
en door wijkbewoners van Presikhaaf. 
Verschijnt 6 maal per jaar.

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

Ondersteuning vanuit  Rijnstad:
Lies Vonk

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

Financieel beheer: 
Rijnstad en Presikhaaf wijknieuws.

Druk: Coers & Roest Arnhem

Oplage: 8000 ex.

Informatie bezorging: 
wijknieuws@presikhaafnet.nl

Redactie-adres/Advertentiebeheer: 
Laan van Presikhaaf 7
6826 HA Arnhem / telefoon 364 80 76
wijknieuws@presikhaafnet.nl

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

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

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

vóór 15 maart 2019
Onder de goede inzenders wordt een cadeaubon verloot 

en is uitsluitend geldig voor een knipbehandeling
 bij Kapsalon Apart.

De winnaar van de kerstpuzzel uit 
wijknieuws nummer 6  jaargang 20 is
Yvonne Verheijen, Moersbergenlaan

S U D O K U

Inzenden kopij vóór
15 maart 2019

Woorden: maximaal 250
Foto’s:

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

Sturen naar
wijknieuws@presikhaafnet.nl

De volgende editie komt uit op:
8 april  2019
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Rommelmarkt in buurtcentrum de Oosthof
Rommelmarkt  zaterdag 6 april 2019 van 10.30 tot 16.00 uur

Buurtcentrum de Oosthof, Kinderkamp 9 - Huur tafel (120 bij 70 cm) € 5,00

Info en reservering vóór 15 maart via j.verholt@kpnmail.nl
Contante betaling bij aanvang.

Oud Frituurvet inleveren
Vanaf 2019 kunt u uw oud frituurvet inleveren bij buurtcentrum de Oosthof, 

Kinderkamp 9. Graag afgeven bij de beheerder op werkdagen.
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Help mee aan de verspreiding 
van Presikhaaf Wijknieuws

De wijkkrant wordt op vrijwillige 
basis door wijkbewoners gemaakt.

Ook de verspreiding staat of valt met de 
inzet van vrijwilligers; u als bewoner(s).

De drukker levert de wijkkranten 6x per 
jaar af in MFC Presikhaven waar ze  
worden uitgeteld. 

De bezorgers (bewoners) ontvangen een 
mailtje waarin staat wanneer de wijk-
kranten klaar liggen.  
Op een enkele uitzondering na en af- 
hankelijk waar men woont halen alle  
bezorgers hun pakket kranten (binnen een 
week) af in het MFC of in de Oosthof. 

Daarna wordt de wijkkrant op een door u 
zelf te bepalen moment bezorgd. 

Er zijn veel redenen waarom bewoners de  
wijkkrant 6x per jaar bezorgen.

Redenen die vaak worden genoemd zijn; 
“Ik vind het fijn om buiten te zijn”, 

“zo beweeg ik tenminste” en  
“zo leer ik Presikhaaf als woonwijk nog  
beter kennen”.

Wijknieuws zoekt bezorgers 
voor  de volgende straten 

aantal
 Middachtensingel 10- t/m 10-32 (32)
 Kinderkamp 52 t/m 74  (14)
 Poelwijkstraat  2 t/m 12 en 55 t/m 83 (22)
 Staverdenstraat 1-23   (27) 
 Middachtensingel 183-211  (15)
 De Houtmanstraat (gedeelte) (100)
 Swartenhondtstraat 1-29  (15)
 Juinbolstraat 1-17   ( 8) 
 

Afhankelijk van wat u kunt 
en wilt, zijn er combinaties 

en routes te maken.

Aanmelden en/of informatie 
kunt u krijgen bij

Lies Vonk (opbouwwerk) 
telefoon  06-15 96 52 24

of  naar e-mail l.vonk@rijnstad.nlstudio claassen


