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Presikhaaf 
 
 

  
   
    
  
    

Gediplomeerd pedicure voor de 
diabetische en reumatische voet. 
Behandeling volgens afspraak. 

Openingstijden: maandag t/m donderdag van 09.00 - 17.00 uur. 

IJsselburcht 4  (gebouw Livit) 
6825 BP Arnhem 
Telefoonnummer: 026 4423830 
Email: info@flipsepedicure.nl 
 
Gratis parkeren en goed bereikbaar 
met de buslijnen 26,27,43 en 331. 

Advertentie

Eerste hulp bij 
juridische vragen

Ik ben ontslagen en nu? 
Wat kan ik doen tegen een verkeersboete? 

Mag de verhuurder zomaar de huurovereenkomst opzeggen? 

Herkent u zich in een van boven-
staande situaties of heeft u een 
andere juridische vraag? 
Schroom niet en kom langs bij de 
HAN-Rechtswinkel of stel uw 
vraag per e-mail!
Studenten verbonden aan de 
HAN-Rechtswinkel geven koste-
loos juridisch advies over uiteen-
lopende onderwerpen. 
De studenten zitten in een verge-
vorderd stadium van hun opleiding 
HBO-Rechten. 

Inloopspreekuren
Tijdens de spreekuren van de 
HAN-Rechtswinkel kunt u bin-
nenlopen voor een persoonlijk 
gesprek. Hierin wordt de tijd 
genomen om uw vragen te beant-
woorden en/of problemen te 
analyseren. 
Wanneer het nodig is, kan de 
medewerker uw vraag verder 
onderzoeken om u vervolgens te 
voorzien van schriftelijke informa-
tie of advies. Zo kan er bijvoor-

beeld een brief voor u worden 
opgesteld, die u uit eigen naam 
kunt verzenden. De HAN-Rechts-
winkel geeft alléén advies aan-
gaande uw juridische vragen. 
Indien nodig wordt u door-
verwezen naar de juiste instanties 
die u verder kunnen helpen.

Openingstijd inloopspreekuren
HAN Campus Arnhem
Ruitenberglaan 31 - B006a
dinsdag en woensdag 
van 13.00 tot 16.30 uur 

Meer weten?
De HAN-Rechtswinkel is op 
werkdagen telefonisch bereikbaar 
tussen 08.30 en 17.00 uur.
T 06 55 29 11 44
E Rechtswinkel@han.nl
I www.han.nl/rechtswinkel
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WIJKNIEUWS
Wat doet het wijkteam 

Gratis juridisch advies bij Rechtswinkel Arnhem
Stichting Rechtswinkel Arnhem geeft al meer dan 25 jaar gratis juridisch 
advies. Iedereen kan terecht bij de rechtswinkel! Het advies kan betrekking 
hebben op allerlei juridische vragen. Bijvoorbeeld als u een probleem heeft 
met de woningcorporatie of uw werkgever of een ruzie met de buren. 

Het advies dat u wordt gegeven is geheel gratis – het staat u vrij een gift te 
doen in de fooienpot. De adviseurs van de stichting zijn rechtenstudenten 
die bepaalde vakken hebben behaald waardoor zij over voldoende kennis 
beschikken om u te kunnen adviseren. 

Het is niet nodig om een afspraak te maken. 
Onze spreekuren zijn op maandag van 19.00 tot 20.00 uur in 
MFC Presikhaven, Laan van Presikhaaf 7.

Meer informatie kunt u vinden op de website www.rechtswinkelarnhem.nl 
of op de Facebookpagina Rechtswinkel Arnhem. 

bij financiële problemen en schulden 
Als u vragen heeft over uw finan-
ciën, bijvoorbeeld als u geen over-
zicht meer heeft, het niet meer lukt 
om alle rekeningen te betalen, dan 
kunt u contact opnemen met het 
wijkteam. De wijkcoach gaat met u 
in gesprek wat er precies aan de 
hand is, hoe is het probleem ont-
staan? Wat is er nodig is om weer 
grip te krijgen op uw financiën?

*  Maakt u gebruik van alle 
 financiële voorzieningen die er  
 zijn (Voorzieningencheck)
*  Heeft u een overzicht van uw  
 inkomsten en uitgaven   
 (Budgetoverzicht)
*  Is uw administratie op orde   
 (Klappers)

Als dit duidelijk is, geven we u een 
advies over het vervolg. Misschien 
bent u geholpen met tips en 

adviezen van de wijkcoach, of 
misschien is er meer nodig om 
weer grip te krijgen. We werken 
samen met Rijnstad. 
We kunnen u daar aanmelden 
voor verschillende vormen van 
schuldhulpverlening. 

Als u naar aanleiding van dit 
stukje vragen heeft, neemt u dan 
contact op met het wijkteam via 
telefoonnummer 088 226 00 00 
of via de site 
www.wijkteamsarnhem.nl

Bereikbaarheid
Het wijkteam werkt vanuit MFC 
Presikhaven, maar is ook regel-
matig op andere plekken te 
vinden. Zo zitten we wekelijks bij 
Gezondheidscentrum Presikhaaf. 
Sinds enkele maanden is er weer 
een nieuwe locatie bij. Het Wijk-

team is ook 
komende 
maanden 
wekelijks op 
vrijdag bij Voor 
Elkaar in het 
pand van 

“De Klup” (Vrij Nederlandstraat 61) 
te vinden. We zijn er tussen 11.00 
en 12.00 uur voor u aanspreekbaar 
over uw vragen over bijvoorbeeld 
schulden, vervoer, dag invulling, 
psychisch en lichamelijk welzijn etc. 
Aarzel niet om een keer binnen te 
stappen voor een kop koffie of thee 
en het stellen van uw vragen!

Voor vragen is een wijkcoach 
bereikbaar op de volgende 
tijdstippen en plaatsen:

Maandag 9.00 - 11.00 uur MFC
Dinsdag 12.00 - 15.30 uur 
Gezondheidscentrum Presikhaaf
Woensdag 9.00 - 11.00 uur MFC
Donderdag 12.00 - 15.00 uur MFC
Vrijdag 11.00 - 12.00 uur Voor Elkaar.

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

juni
04-06 BO Elsweide 
 in de Oosthof

12-06 BO Over het Lange   
 Water in de Oosthof

19-06 Wijkplatform Presikhaaf
 in MFC

De vergaderingen zijn openbaar 
en beginnen om 19.30 uur.
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kappr knipt jullie 
samen voor de helft.

Voorwaarden: deze korting loopt t/m 11 mei 2019.  De actie is niet inwisselbaar voor geld. Niet in combinatie met andere acties. 
Deze actie bon inleveren om in aanmerking te komen voor deze deal. Voor deze actie alleen telefonisch reserveren.

kom samen naar kappr en betaal allebei de helft van jullie knipbehandeling. 
minimale besteding p.p. 22,50 

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

Met een gerust hart je auto achterlaten. Dat moet 
eigenlijk de gewoonste zaak van de wereld zijn. 
Helaas is dat het niet. Het gebeurt nog te vaak dat 
auto’s worden opengebroken en dieven er met uw 
kostbare spullen vandoor gaan. Samen met u wil de 
Politie daar iets tegen doen.

Zichtbaar achtergelaten, waardevolle goederen oefenen 
een grote aantrekkingskracht uit op dieven. 
Een auto-inbraak is dan ook vaak een 
gelegenheidsdiefstal.

Goederen die zeer in trek zijn bij auto-inbrekers zijn:

Wat kunt u doen om uw 
spullen in de auto te 
beschermen?

De Politie geeft u graag een aantal praktische en 
eenvoudige tips.

Een veilig gevoel begint natuurlijk bij het goed 
afsluiten van alle portieren van uw auto.

Maar u kunt meer doen om het inbrekers zo moeilijk 
mogelijk te maken:

• Mobiele telefoons
• Audioapparatuur
• Computerapparatuur
• Autopapieren
• Foto- of videocamera’s
• Jassen en tassen met inhoud.

• Neem altijd alle spullen mee uit de auto
• Dieven zoeken ook onder uw stoelen, 
 berg daar dus niets op
• Laat uw auto voorzien van een 
 goedgekeurd alarmsysteem
• Een startonderbreker voorkomt dat 
 dieven er met uw auto vandoor gaan
• Parkeer uw auto als het even kan in het 
 zicht en op een goed verlichte parkeerplaats.

Wat te doen in welke situatie?
Het nummer 0900-8844 is hét landelijke servicenum-
mer van de politie. Met dit nummer kunt u bellen 
voor al uw niet-spoedeisende vragen of problemen. 

Is er wel spoed geboden, omdat u bijvoorbeeld een 
verdachte situatie ziet? 

Bel dan met het alarmnummer 112.
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Gezellig samen eten met wijkgenoten
Op verschillende locaties in Presikhaaf organiseert Vitanos wekelijks 
een wijkdiner. Met steun van Team Leefomgeving, vrijwilligers, 
bewoners en partnerorganisaties zorgen we voor mooie ontmoetingen 
in de wijk. 

We maken daarbij dankbaar 
gebruik van de faciliteiten van 
Arentheem College – Leerpark 
Presikhaaf. Wekelijks koken we met 
leerlingen van het Praktijkonder-
wijs en vrijwilligers een driegangen 
maaltijd voor onze gasten.
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!

Locatie/Datum
Bethlehemkerk: dinsdagen 9 april, 
14 mei en 11 juni. 
Leerpark Presikhaaf: dinsdagen 
28 mei en 18 juni. 
De Weldam SWOA: maandag
29 april 

De Klup/Burenhulp VoorElkaar: 
dinsdagen 7 mei en 4 juni
De Overkant, huis van en door de wijk: 
dinsdagen 16 april, 21 mei en 25 juni

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. 

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

Reserveren is mogelijk tot 11.00 uur 
op de dag van de maaltijd mits op 
dat moment nog voldoende plaat-
sen beschikbaar zijn. We houden 
rekening met dieetwensen. Graag 
van te voren aangeven. We maken 
gebruik van HALAL-produkten.

Allon Cheng kookt samen 
met Göksel Tigli

Grote 
renovatie 
Hisveltplein
Na een grondige voorbereiding vindt op het Hisvelt-
plein momenteel een grondige verbouwing plaats.

Van alle 80 appartementen worden de houten kozijnen 
aan de galerij- en balkonzijde vervangen door kunst-
stof kozijnen met dubbele beglazing. Tevens worden 
alle deuren vervangen. De eerste twee proefwoningen 
zijn al met succes gerenoveerd. 

Dit project is een initiatief van de eigenaren/bewoners 
en wordt ondersteund door een grote meerderheid. 
Hiermee is Hisveltplein klaar voor de toekomst en zal 
de besparing op energie alle bewoners ten goede 
komen. De werkzaamheden zijn begonnen op 18 maart 
en zullen duren tot medio juli 2019.

Dansvoorstelling in 
MFC Presikhaven
Op maandag 13 mei wordt er van 10.00-11.00 uur 
een dansvoorstelling gegeven door vier derdejaars 
dans-studentes van ARTEZ. 

Deze dansvoorstelling 
is door hen zelf 
gemaakt en heeft als 
thema ‘meerwaarde 
van multiculturaliteit’ 
en ‘open staan voor 
de medemens’.  Een 
thema dat goed past in 
multicultureel Presikhaaf! 
Komt u ook? Met het 
kaartje van € 2,00 sponsort u de voorstelling. 
Er is een beperkt aantal kaartjes, dus wees er snel bij! 
Kaartje te koop bij Ingrid/participatiewerk Presikhaaf 
06 52 71 07 66 / i.sieljes@rijnstad.nl
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Informatiemiddag over 
leveringsproblemen
Op dinsdag 16 april 2019 is er voor patiënten een informatiemiddag over 
leveringsproblemen. Deze zal worden gepresenteerd door apotheker 
mevrouw E.M.B. Donders MSc. Iedereen is van harte welkom. 
Graag van tevoren aanmelden via apotheekwitteveen@ezorg.nl

Locatie: Medisch centrum het Span, 
 vergaderzaal bovenste verdieping, 
 Van Maerlantstraat 1, 

Mantelzorg in Presikhaaf

Entree:  gratis
Datum:  dinsdag 16 april 2019
Tijd:  14.00 uur

Mantelzorger bent u als u zorgt 
voor iemand in uw familie of 
omgeving met een beperking, 
(chronische ziekte), psychisch of 
verslavingsprobleem. Als u dit 
meer dan acht uur in de week en 
langer dan drie maanden doet, 
dan bent u mantelzorger voor een 
ander. 

Het kan zijn dat u zorgt voor uw 
man met bijvoorbeeld de diagnose 
dementie, voor uw kind met een 
verstandelijke beperking of voor uw 
ouders die lichamelijke problemen 
hebben waardoor u het huishouden, 
de boodschappen en de zorgtaken 
op u neemt. Mooi om te doen, 
maar soms misschien best zwaar in 
combinatie met uw eigen leven.
Graag willen wij u wijzen op het 
feit dat mantelzorgers ondersteu-

ning kunnen krijgen via het MVT 
Arnhem (Mantelzorg en Vrijwillige 
Thuishulp Arnhem). 
In de wijk Presikhaaf bijvoorbeeld 
organiseren we theesalons voor 
mantelzorgers met een andere 
culturele achtergrond. Samen met 
Pleyade organiseren we mantelzorg-
cafés in heel Arnhem. Ook zijn er 
zijn verschillende cursussen, 
workshops en activiteiten voor 
mantelzorgers op diverse locaties.

Goed om te weten is ook dat u als 
mantelzorger misschien in aanmer-
king kunt komen voor het mantel-
zorgcompliment van de Gemeente 
Arnhem. 
Vanaf half april t/m december is dit 
aan te vragen via 
mantelzorgcomplimentarnhem.nl 
of via het MVT Arnhem 
     telefoon 370 78 55. 

Het mantelzorgcompli-
ment bestond het afgelo-
pen jaar uit een bedrag of 
een pas ter waarde van  
€ 150,00 waarmee u als 
mantelzorger beloond 
wordt voor het werk dat 
u doet.
Daarnaast kunnen de 
adviseurs van het MVT 
Arnhem meedenken, 

Crowdfundings-
actie Stadsboer-
derij Presikhaaf
Natuurcentrum Arnhem startte 
in november vorig jaar een 
crowdfundingsactie voor haar 
Stadsboerderij Presikhaaf. 

Met de campagne hoopte de stich-
ting geld op te halen voor de bouw 
van een ruim groepsverblijf voor de 
circa 40 konijnen en cavia’s op de 
boerderij. Velen gaven gehoor aan 
de oproep om de actie te steunen. 
Met maar liefst 73 enthousiaste 
sponsoren werd het streefbedrag 
van 5000 euro behaald en werd de 
campagne een succes. 
De stichting hoopt zo snel mogelijk 
van start te gaan met de bouw van 
de Konijnenvilla en bedankt al haar 
donateurs voor hun bijdrage! 

adviseren en ondersteunen in uw 
mantelzorgsituatie. We komen dan 
bij u thuis of spreken af bij een 
centraal punt in Presikhaaf.

Wilt u meer weten? 
Kijk dan eens op www.mvtarnhem.nl 
of via sociale media op mvtarnhem. 

Natuurlijk kunt u ook telefonisch 
meer informatie of een informatie-
pakketje vragen via tel. 327 01 74 
(Eline Janssen of Marlies Braam).

foto: Suzanne Reuling
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De Zonnebloem jubileert
De Zonnebloem, vooral bekend 
van de vele dagjes uit en aange-
paste vakanties voor mensen met 
een lichamelijke beperking, 
bestaat dit jaar 70 jaar. 
Veruit het belangrijkste werk zijn 
de vele huisbezoeken. 
Dat varieert van gezellig koffie-
drinken tot een wandeling maken. 
Zo ontstonden in de voorbije 
jaren veel vriendschappen.

Zonnebloem Presikhaaf 
bestaat 30 jaar
In onze wijk hebben we een erg 
actieve afdeling van de Zonne-
bloem met trouwe vrijwilligers. De 
afdeling viert deze maand alweer 
haar 30-jarig jubileum. De vrijwil-

ligers doen ook veel huisbezoeken 
en menig wijkbewoner vind je op 
een gezellige middag van de 
Zonnebloem in de Oosthof of 
neemt deel aan een van de georga-
niseerde busreizen inclusief pan-
nenkoek of stamppottenbuffet. 
Onlangs werden enkele trouwe 
vrijwilligers in het zonnetje gezet 
omzat zij 10 tot zelfs 30 jaar lang 
vrijwilligerswerk doen voor de 
Zonnebloem. Zij werden net als de 
scheidend voorzitter met een 
bloemetje en onderscheiding 
bedankt voor hun jarenlange inzet.
 
Vacature voorzitter 
Hierbij een oproep aan de wijkbe-
woners: “Wilt u zich inzetten voor 

de Zonnebloem en de 
voorzittershamer 
overnemen? Neem dan 
contact op met 
Jannie Mentink, telefoon 
361 84 22, en meld u 
aan. U bent meer dan 
welkom.”

Toplotenverkopers
Enkele dames van de afdeling 
Presikhaaf behoren tot de beste 
Zonnebloemlotenverkopers in de 
regio. Zij gaan vanaf aanstaande 
mei weer de wijk in en hopen net 
als in voorgaande jaren op gulle 
kopers.
De redactie van Presikhaaf 
wijknieuws wenst de Zonnebloem 
Presikhaaf veel succes met dit 
mooie werk.

Kabouterdans, bewegen op muziek
Op een speelse, vrolijke manier leren peuters bewegen op muziek. 
Hierbij is aandacht voor de ontwikkeling van de grove en de fijne 
motoriek, de ontwikkeling van muzikaliteit, richtingsgevoel en 
de bewustwording van het lichaam. Kabouterdans stimuleert op 
speelse wijze de fantasie en beweging. 

Het is een activiteit voor kinderen 
met hun ouder(s), opa, oma of 
oppas. Samen maken wij er een 
feestje van. 
Wie: voor alle kinderen die kunnen 
lopen tot 4 jaar
Wat: kabouterdans

Waar: MFC Presikhaven, ver-
zamelen om 9.45 in de hal
Wanneer: donderdag 9 en 16 mei 
van 10.00 uur tot 10.45 uur
Kosten: per kind betaalt u € 2,00 
voor twee lessen. 

Heb je een GelrePas dan mag je 
gratis deelnemen (Gelrepas wel 
meenemen en laten zien). 

Wil je meedoen? Graag voor 8 mei 
aanmelden via 
speelkameraadjes@gmail.com 

Help! De paashaas 
is zijn eitjes kwijt!
De paashaas is al zijn eitjes 
verloren! Samen met de paas-
haas gaan wij deze zoeken. Als 
alle eitjes gevonden zijn, rusten 

wij uit met een stukje fruit en 
wat te drinken. 
 
Wie: voor alle kindjes tot 4 jaar en hun 
ouder(s)/verzorger(s)
Wat: paaseieren zoeken
Waar: kinderboerderij Presikhaaf 
(verzamelen voor de geitenstal om 
9.45 uur)
Wanneer: vrijdag 12 april van 9.45 uur 
tot uiterlijk 10.30 uur
Kosten: kosten € 1,00 en 
een stuk fruit. Heb je 
een GelrePas dan alleen 
een stuk fruit (Gelre-
pas wel laten zien). 
 
Wil je meedoen? 
Graag vooraf aanmelden via 
speelkameraadjes@gmail.com 
Alle hulpjes krijgen aan het eind een 
beloning van de paashaas. 
Let op! 
Bij regen gaat de activiteit niet door!

De werkgroep Speelkameraadjes 
is op zoek naar vrijwilligers die 
ons kunnen ondersteunen. 
Wil je informatie of jezelf aan-
melden? Stuur dan een mail naar 
speelkameraadjes@gmail.com
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      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

Verhuisbericht 
Bloembakken
In het voorlaatste wijknieuws hebben we u geïnfor-
meerd over het project bloembakken in Presikhaaf. 
Deze bloembakken staan op verschillende plekken 
in de wijk en dienen twee doelen. 

De bakken staan strategisch opgesteld om het foutpar-
keerders lastiger te maken, maar hebben vooral als 
doel onze wijk mooier te maken. Inmiddels staan 
ruim 53 bloembakken verspreid over de verschillende 
buurten in Presikhaaf. Ze worden twee keer per jaar 
voorzien van nieuwe seizoenplanten zodat bewoners 
het hele jaar door kunnen genieten van een mooie bak 
vol bloemen. 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 
daarom gevraagd met ons mee te denken. Tijdens een 
wijkbijeenkomst in het MFC heeft u gereageerd op 
ons voorstel om op een aantal plekken de bakken weg 
te halen en op enkele andere plekken de bakken anders 
te plaatsen. Het wijkplatform is akkoord gegaan met 
de door u ingebrachte voorstellen voor het verwijderen 
en verplaatsen van een aantal bakken naar andere 
locaties. We zijn hier blij mee omdat het de wijk 

opfleurt op plekken waar dit kan. De hiermee vrij-
komende gelden komen zo op een andere manier voor 
de wijk beschikbaar.

In de eerste twee weken van mei zal de gemeente 
Arnhem de bakken opnieuw vullen. Dat is ook het 
moment dat de boventallige bakken worden ver-
wijderd en de verhuizing van een aantal andere bakken 
zal plaatsvinden. Ook zal een aantal vierkante bakken 
vervangen worden door ronde bakken.
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Rose-île in MFC Presikhaven 
De Cultuurgroep Presikhaaf organiseert op 10 mei een muziekavond 
in het MFC. Rose-île verzorgt het avondvullend programma. 
Met tango’s, rumba’s, walsen en luisterliedjes uit diverse werelddelen 
willen ze het publiek kennis laten maken met hun voorliefde voor dit 
muziekgenre.

Het kwartet brengt vrolijke en 
melancholische melodieën en 
dansbare nummers ten gehore. 
Daarmee creëert Rose-île een sfeer 
met aangename luistermuziek, 

bekende en minder bekende liedjes 
in het Frans, Spaans (Zuid-
Amerika), Duits en Jiddisch. 
Het publiek wordt met intro’s en 
geprojecteerde beelden mee-
genomen op de muzikale reis van 
de vierkoppige formatie.

Toetie Rijnaard: zang
Theo Worm: klarinet en gitaar 
Gérard Baldeo: gitaar en basgitaar
Nico Hoogland: accordeon
www.rose-ile.webnode.nl

Zangeres Toetie Rijnaard heeft in 
de loop der jaren een breed 
repertoire opgebouwd. 
Zij zong in diverse groepen en deelt 
nu deze rijke ervaring met de 
huidige begeleiders. Haar warme 

stem past uitstekend bij 
de mooie klank-
kleur van de 
instrumenten.

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

Kaarten à € 3,00 (inclusief koffie/
thee en een consumptie) zijn vanaf 
10 april te verkrijgen in de biblio-
theek in het MFC of zijn tot 3 mei 
te reserveren via 
cultuurgroeppresikhaaf@gmail.com 

Voorafgaand aan de cultuuravond 
zijn ook aan de kassa kaarten te 
koop. 
De kassa is vanaf 19.00 uur open. 
Het concert begint om 19.30 uur.

Ben jij de buurvrouw die goed kan socializen?
De Buurtcirkel Presikhaaf is op zoek naar een enthousiaste buurvrouw:

Weet je precies wat er in Presikhaaf te doen is?
Ken je de leuke plekken in de wijk?
Ben je positief ingesteld en zie je talenten en kwalitei-
ten bij anderen?
Weet je bij welke instanties je terecht kunt voor hulp?
Wil je anderen helpen de wijk leren kennen?
Maak je allerlei zaken makkelijker hanteerbaar en 
bespreekbaar?
Kan je mensen die elkaar aanvullen of kunnen bijstaan 
aan elkaar koppelen?

Dan zijn we op zoek naar jou! De nieuwe vrijwilliger 
Buurtcirkel!

Ben je geïnteresseerd neem dan contact op met 
Maxime Bisschop, telefoon 06-31 65 98 19 of email 
m.bisschop@ribwavv.nl

En neem eens een kijkje op de website: 
http://buurtcirkel.nl 
Wij bieden:
•  Gezellige buren
•  Vrijwilligerscontract
•  Ondersteuning door de buurtcirkelcoach en peer to   
 peer coaching

Taken: mensen verbinden, activiteiten in de wijk 
benutten, deelnemers ondersteunen op het voeren van 
eigen regie en zelfverantwoordelijkheid.
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Niet vergeten! 
Noteer in uw agenda 

Zaterdag 20 april 2019 
Pasen

Vrijdag 21 juni 2019 
Begin van de zomer

Vrijdag 27 september 2019 
Burendag

Vrijdag 8 november 2019 
Dag van Respect + 10 november, 

Dag van de Mantelzorg
Vrijdag 20 december 2019 

Kerstdiner

Dit zijn data waarop 
Allon Cheng van Vitanos 

komt koken bij 
Burenhulp ‘Voor Elkaar”, 
Vrij Nederlandstraat 61. 
Hij staat garant voor een 

verantwoorde en 
smakelijke 

3-gangen maaltijd!

Aan deze maaltijden worden 
thema’s gekoppeld. 

Wilt u meehelpen een 
thema uit te werken? 
Laat het ons weten!

Inschrijven kan via 
presikhaafvoorelkaar@gmail.com 

of 06-44 37 83 28 
en op vrijdag- 

en zaterdagochtend van 
10.30 tot 13.00 uur bij 

‘Voor Elkaar’, 
Vrij Nederlandstraat 61.

De prijs is € 5,00, met GelrePas 
€ 2,50 (inclusief koffie/thee na 

afloop van de maaltijd).

Beschaafde wegpiraten 
gezocht voor de maaltijdservice van SWOA
Vind jij autorijden leuk? En wil je mensen blij maken met heerlijke 
maaltijden? Kom dan als vrijwilliger bij de maaltijdservice van 
SWOA! Van maandag tot en met vrijdag bezorgen we in de ochtend 
(en op bepaalde dagen ook in de middag) kant en klare maaltijden. 
Dat doen we bij mensen die fysiek niet meer in staat zijn of de tijd niet 
hebben om voor zichzelf te koken. 

Hoe gaat dit in zijn werk? Samen met jouw bezorgpartner begin je de dag 
met een kop koffie en bespreek je met elkaar hoeveel klanten er voor 
vandaag op de lijst staan. Je neemt met de coördinator door of er bijzon-
derheden zijn en laadt samen met je collega de caddy. 
Het bezorgen van de maaltijden doe je niet met je eigen auto. Dat hebben 
wij als organisatie al helemaal geregeld, een eigen auto is dus niet nodig! 
Het verzamelpunt van de maaltijdenchauffeurs is de voedselbank in 
Arnhem-Noord op de Bruningweg. Wel handig om eigen vervoer te 
hebben om op de locatie te komen (eigen auto, openbaar vervoer, fiets, 
step etc.) Je kunt bij ons natuurlijk je reiskosten declareren! 

Wat maakt het werk nou zo leuk?
Ten eerste ben jij degene die er samen met je collega’s voor zorgt dat onze 
klanten iedere avond kunnen genieten van een heerlijke maaltijd. Daar 
lever jij dus een bijdrage aan!  Ten tweede leer je de klanten echt kennen. 
Bij sommige klanten is het nodig om de maaltijden binnen te plaatsen, 
omdat het hen zelf niet meer lukt. Je raakt met elkaar in gesprek en bouwt 
zo een band op met de klant. Ten derde waarderen de klanten jouw werk 
en dat laten ze ook blijken. En als laatste: je kunt lekker autorijden, maar 
zult af en toe ook moeten lopen. Goed voor het lichaam!

Lijkt dit je wat en help jij ons binnenkort om de maaltijden op tijd bij de 
klant te brengen? Neem dan nu contact op met Silvio de Brito Caio op 
06-11 78 10 70 of stuur een mail naar sdebritocaio@swoa.nl

Ook als je alleen beschikbaar bent tijdens de vakantie, bel Silvio!
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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

Oranjemarkt in Winkelcentrum Presikhaaf
Koningsdag staat weer voor de deur. Dat betekent feest 
door heel Nederland en dus ook in Winkelcentrum 
Presikhaaf! Daarom vindt op zaterdag 27 april voor de 
tweede keer de Oranjemarkt plaats in de passage 
tussen 09.00 en 17.00 uur. 

Op de Oranjemarkt worden allerlei spullen verkocht. 
Zo vind je er unieke Lp’s om thuis een dansje op te 
maken, bordspellen voor een gezellige spelletjesavond, 
poppen, speelgoed, kleding, servies, en niet te vergeten 
de stripboeken die je nog wilde toevoegen aan je 
collectie. Heb jij of ken jij iemand met genoeg leuke 
spullen om iemand anders blij te maken? Zorg dan dat 
je een plekje bemachtigd tijdens de Oranjemarkt. 

Aanmelden kan via het inschrijfformulier op 
https://www.presikhaaf.nl/nieuws-events/ en is geheel 
gratis. Inschrijven kan tot en met zondag 14 april. 

Tijdens deze dag zal er naast de kleedjesmarkt nog 
meer te beleven zijn. Zo komt er live muziek, enter-
tainment en is er een plek voor de kinderen om zich 
helemaal uit te leven. 
Daarnaast zijn ook nog eens veel winkels geopend 
tussen 12.00 en 17.00 uur in Presikhaaf. 

Kijk voor meer informatie over de Oranjemarkt en de 
geopende winkels op www.presikhaaf.nl en de 
facebookpagina van winkelcentrum Presikhaaf. 
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Reanimatie training massaal gevolgd
Naar aanleiding van de oproepen 
door Serious Request om 
reanimatietrainingen te gaan 
volgen hebben Marjo Soomers 
(EHBO-club Presikhaaf) en 
Gerie Wolkenfelt (buurtbewoner 
en lid van wijkplatform) 
gemeend ook een oproep te doen 
om dit binnen de wijk Presikhaaf 
te gaan organiseren.

Om dit goed te realiseren hebben 
wij een budgetaanvraag bij het 
wijkplatform gedaan om deze 
training gratis te kunnen gaan 
geven.
Gelukkig heeft het wijkplatform 
een budget toegekend, zodat wij 
een start konden maken en oproe-

pen doen in Presikhaaf wijknieuws. 
We zijn enthousiast van start 
gegaan en maakten een schatting 
van ca. 50 deelnemers. 
De wijkbewoners hebben ons 
verrast en zich massaal aangemeld. 
Meer dan 100 deelnemers hebben 
aan de oproep gehoor gegeven. 

Wat een geweldig resultaat.
Dat betekent dat wij onze planning 

moesten uitbreiden 
naar 10 tot 12 keer 
reanimatietrainingen 
tussen donderdag 28 
maart en 12 april 2019. 
Ook in de weekenden staat een 
aantal trainingen gepland. In de 
training worden onderstaande 
punten behandeld:
Basale kennis van reanimeren, 
herkennen van een circulatie-
stilstand, controle op bewustzijn, 
inschakelen hulp (bel 112), controle 
ademhaling, volwassen- en kind-/
babyreanimatie, stabiele zijligging 
en verstikking.

Uiteraard komt ook het gebruik 
van de AED (Automatische Externe 
Defibrillator) aan de orde. 
We hebben er zin in. 

Welkom in de Eetkamer!
De Weldam heet u van harte welkom een of meerdere dagen in de week 
een gezonde, warme maaltijd te gebruiken in de Eetkamer.
SWOA biedt op verschillende locaties in Arnhem, o.a. op de Weldam, 
de gelegenheid aan ouderen om tussen de middag aan te schuiven voor 
een warme maaltijd. 

In de Eetkamer serveren we van 
maandag tot en met vrijdag een 
volwaardige, warme maaltijd. 
Voorheen werden alle maaltijden 
via een maaltijdservice aangeleverd. 
In september 2018 startte het 
enthousiaste keukenteam met het 
bereiden van verse maaltijden op 
dinsdag en vrijdag. 
Omdat deze verse, kleurrijke 
maaltijden enorm in de smaak 
vallen, kookt het team inmiddels 
ook op woensdag. 
De heer Gerritsen is een van de 
mensen die dankbaar gebruik 
maakt van de Eetkamer. Sinds het 
overlijden van zijn vrouw, nu ruim 
twee jaar geleden, schuift hij meer-
dere dagen per week aan. “Ik kan 
zelf niet koken en dit is een goede 

oplossing. Ik ben blij dat de wijk-
coach mij hierop attendeerde.” 
De heer Gerritsen vindt het een 
aanwinst dat er nu op dinsdag, 
woensdag en vrijdag gekookt wordt. 

“Ik ben een makkelijke eter, je kunt 
mij alles voorzetten. Maar ik kan 
echt zien en proeven wanneer er 
vers gekookt is, het smaakt dan 
extra lekker!”

De Eetkamer biedt een huiselijke 
sfeer, waar u in goed gezelschap 
bent. Zo kunt u anderen ontmoe-
ten en samen genieten van een 
heerlijk warme maaltijd. 
Het eten serveren wij op maandag 
tot en met vrijdag om 12.30 uur. 
Het bestaat altijd uit een voor-, 
hoofd-, en nagerecht. 

Ook heel prettig; u kunt tot één 
werkdag van tevoren opgeven dat u 
wilt mee eten.

Smaakt dit naar meer?  
Voor informatie kunt u contact 
opnemen met: 
De Weldam, Middachtensingel 39, 
telefoon 361 17 41. 
Kom gerust eerst een keer proeven, 
de Eetkamer heet u van harte 
welkom!
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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

Bewonersparticipatie ving was heel belangrijk. Het zou 
te ver voeren om alles op te noemen 
waarmee we druk zijn geweest. 
Enkele niet onbelangrijke zaken, 
die de aandacht kregen, waren 
veiligheid (o.a. Slow poppen), de 
WijkOpfleurAktie en het realiseren 
van achterpadverlichting, het 
uitdelen van soep aan slopers en 
bouwvakkers, de wijkschouw, het 
maken van een afvalwijzer voor 
onze buurt en het rondbrengen 
hiervan en het vragen van aandacht 
voor donkere plekken in de wijk.” 
Hoewel de WWP2 niet meer 
bestaat, blijft René toch actief in 
zijn directe omgeving. Men weet 
hem te vinden voor informatie. 
Ook brengt hij er iedere twee 
maanden met veel plezier 
Presikhaaf wijknieuws rond. 

De redactie hoopt dat hij dit nog 
heel lang zal doen. Bedankt René!

In het kader van bewoners betrek-
ken bij leefbaarheidsonderwerpen 
heeft de gemeente destijds de 
wijkplatforms als gespreks- en 
adviespartner ingesteld. Ook 
woningcorporaties, politie en 
gemeente zaten vaak aan tafel. 
Omdat het wijkplatform in een 
grote wijk als Presikhaaf geen 
overzicht had op buurtniveau, 

formeerde zij werkgroepjes van 
bewoners met een afvaardiging in 
het wijkplatform.

In Presikhaaf West ontstonden de 
Werkgroepen Woonomgeving 
Presikhaaf (WWP1, WWP2 en 
WWP3). Later kreeg Presikhaaf ook 
een wijkplatform in Oost. 
De vertegenwoordiging vanuit 
buurtgroepen in Oost gaven zich 
de naam BewonersOverleggen. 
De BO’s Elsweide en Over Het 
Lange Water bestaan nog steeds.
Met de komst van een centraal 
klachtenmeldingsnummer, 0900-
1809 en www.arnhem.nl, kunnen 
meldingen uit de woonbuurten nu 

direct bij de juiste personen/organi-
saties terecht komen. De bevol-
kingssamenstelling in Presikhaaf is 
zo divers dat de werkwijze niet bij 
iedereen aansluit. Ook is er minder 
behoefte zich te verbinden aan 
groepen. 

WWP2
De werkgroep WWP2 heeft zich-

zelf in december jl. opgeheven. 
Daar bleek te weinig animo van 
nieuwkomers. De redactie van 
Presikhaaf wijknieuws wilde de 
ervaringen peilen en ging op 
bezoek bij René Vriezen.

René: “15 jaar geleden kwam ik in 
contact met de WWP2. De laatste 
tien jaar was ik voorzitter van de 
werkgroep en afgevaardigde in het 
wijkplatform. Onze werkgroep 
(nieuwbouwgebied Deltakwartier, 
Krammerstraat, Volkerakstraat en 
het gebied Nieuwe Vaart) was in de 
afgelopen jaren heel actief. Contact 
leggen met buurtbewoners om te 
zorgen voor een betere leefomge-
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Wat gebeurt daar?
U hebt het misschien al eerder 
gezien en zichzelf afgevraagd: 
Wat zijn ze daar toch aan het 
doen? Er staat al maanden een 
hoogwerker en een bouwkeet bij 
Kindcentrum De Werf. 
Hier wordt gewerkt! 

Ook al is het gebouw nog vrij 
nieuw, hier en daar waren al lekka-
ges. De rubbers bij de ramen 
blijken niet goed aan te sluiten. 
Deze worden nu allemaal vervan-
gen. Daarnaast wordt het gebouw 
aan de buitenkant gereinigd. Zo 
snijdt het mes aan twee kanten: de 

vervelende lekkages zijn verholpen 
en het gebouw ziet er weer een stuk 
beter uit. Natuurlijk geven deze 
werkzaamheden ook overlast. 
Vooral het lawaai kan een probleem 
zijn voor het onderwijs. 

Gelukkig denkt de aan-
nemer goed met ons 
mee en heeft hij de 
planning zo gemaakt 
dat er tijdens de toets 
perioden geen werkzaamheden 
verricht worden die geluidsoverlast 
geven.

Voor ons is het fijn dat het binnen 
voortaan droog blijft en het is voor 
iedereen prettig, zowel gebruikers 
van het gebouw als wijkbewoners, 
dat de buitenkant er weer spic en 
span uitziet. 

Zo’n mooi gebouw in de wijk 
verdient het om er fris bij te staan.

Busreis naar De Haagse Markt 
voor volwassenen (18+) uit Presikhaaf
Op zaterdag 20 april gaat Presik-
haaf naar de markt in Den Haag. 
De Haagse Markt is één van de 
grootste multiculturele markten 
van Europa en een ontmoetings-
plek van vele culturen. 

Antiek, uitheems, modern, goed-
koop, uniek: hier weerspiegelt de 
koopwaar de multiculturele bevol-
king van de stad Den Haag. 
Loop door het food-gedeelte waar 
de Hollandse bloemkool gemoede-
lijk naast verse ketoembar, baklava, 
Sharon fruit, verse vis of kousen-
band ligt. Laat je verrassen op de 
uitgebreide bloemenmarkt en kijk 
je ogen uit op het kleding- en 
schoenengedeelte. 

Gezellig rondstruinen op de 
Haagse Markt!
De markt is 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 € 12,50, 
kaartjes zijn te koop in MFC 
Presikhaven bij opbouwwerk/ 
participatiewerk. Wees er snel bij, 
vol is vol! Bellen voor meer 
informatie met 06-52 71 07 66. 

Een kaartje reserveren kan niet, u 
moet het zelf komen ophalen.
De bus vertrekt ’s ochtends om 
8.00 uur vanaf de hoek Honig-
kamp-Laan van Presikhaaf, vertrek 
uit Den Haag is om 17.00 uur. 
Rond 19.00 bent u terug in Arnhem.

Kooklessen 
‘de Hollandse keuken’ 
Op woensdag 17 en 24 april 
worden er twee kooklessen geor-
ganiseerd in MFC Presikhaven. 
Deze keer staat de Hollandse 
keuken centraal. 

In twee lessen 
worden twee 
hoofdgerech-
ten en twee 
toetjes 
gemaakt. Na 
de les eet u dat samen op. Samen 
koken, leren, ontmoeting en gezel-
ligheid, daar gaat het om bij de 
kooklessen.
De kooklessen beginnen om 
8.30 uur en duren tot 11.30 uur. 
Om iedereen te kunnen laten 
meedoen, wordt halal gekookt. 
De kookles kost € 2,50 per keer. 

Wilt u meedoen, geef u dan op. 
Er is plaats voor maximaal zeven 
deelnemers. Bij meerdere aanmel-
dingen wordt geloot. Opgeven bij 
Ingrid, telefoon 06-52 71 07 66 of 
mail naar i.sieljes@rijnstad.nl
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Eten als bindmiddel
bij Project Koken Binnen Je Budget!
Woensdag 27 februari 2019 is bij Stichting De Klup in Presikhaaf het 
project Koken Binnen Je Budget afgerond. 

Tijdens de laatste kookles heeft 
burgemeester Marcouch certificaten 
uitgereikt aan de deelnemers van 
het project, die naast budgetvrien-
delijk koken ook aan de slag zijn 
gegaan met beter leren spreken, 
schrijven en lezen. 
Eten als bindmiddel!

Koken Binnen Je Budget
Koken Binnen Je Budget in 
Arnhem is een initiatief van Rozet, 
in samenwerking met Vitanos en 
ROC Rijn IJssel. 

Het is gericht op laagtaalvaardige 
volwassenen en een laagdrempelige 

cursus waarbij gezond en betaalbaar 
koken centraal staat. 

Onder begeleiding van een kok en 
leefstijlcoach. Zo passen de gerech-
ten die gemaakt zijn in een gezonde 
leefstijl en werd elke kookles een 
seizoen groente als thema gebruikt.

Tegelijkertijd werkten de cursisten 
aan het verhogen van de basisvaar-
digheden (taal, rekenen en digitale 
vaardigheden). De deelnemers 
hebben geleerd een menu uit te 
schrijven, ingrediënten berekenen, 
etiketten lezen en hoe verstandig 
met geld om te gaan. 

Moedige Arnhemmers
Burgemeester Marcouch reikte aan 
alle deelnemers een certificaat uit 
en vertelde trots te zijn op deze 
groep moedige Arnhemmers. Hij 
gaf verder aan dat de deelnemers 

“hopelijk ook anderen weten te 
inspireren”. 

Nieuwe cursussen Koken Binnen Je 
Budget staan gepland voor septem-
ber 2019.

Elsweide op zijn paasbest
Het dagcentrum Elsweide (Driesprong) houdt op 
donderdag 11 april van 14.00 tot 16.00 uur een 
gezellige bijeenkomst voor buren en belangstellen-
den met het thema Elsweide op zijn paasbest.

De maatwerkvoorziening wordt door middel van een 
kleinschalige feestelijke markt gepresenteerd. 
U kunt de door cliënten gemaakte producten kopen 
zoals heerlijkheden uit de bakkerij en producten van 
het atelier. Natuurlijk staat alles in het teken van Pasen.  

De opbrengst van deze dag komt ten gunste van de 
cliënten die op Elsweide werken en dagbesteding 
genieten.

Workshops, hapje en drankje
Ook kunt u meedoen aan workshops. Een hapje en 
een drankje zal zeker niet ontbreken. Vanwege de 
voorbereidingen graag de aanvangstijd in acht nemen. 
Voor vragen kunt u altijd bellen naar telefoon 362 91 81.
Het team van Elsweide ontmoet u graag.
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Nieuwsbrief Werkgroep AGA

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

of www.ageena.nl

Tussenuitspraak
De Raad van State heeft 13 februari jl. een tussenuitspraak gedaan in de procedure 
bestemmingsplan ‘Windpark en zonneveld Koningspleij Noord’ en gecoördineerde 
omgevingsvergunning voor de realisatie van een windpark. 

In de tussenuitspraak heeft de Raad van State een 
voorlopige voorziening getroffen en de gemeente 
Arnhem de opdracht gegeven deugdelijk te onderbou-
wen dat sprake is van zodanige technische, organisato-
rische of functionele bindingen tussen de twee wonin-
gen aan de Veerweg en het windpark dat de woningen 
als bedrijfswoningen moeten worden aangemerkt. 

Ook kan ervoor gekozen worden door nader onder-
zoek aan te tonen dat ter plaatse van de twee woningen 
voldaan kan worden aan de normen voor geluid en 
slagschaduw. Uiterlijk binnen 16 weken na deze uit-
spraak moet worden voldaan aan deze opdracht.

Nog niet alle procedures zijn doorlopen zoals vastge-
legd in het coördinatiebesluit. De watervergunning, 
die nodig is om aan de voet van de dijk te mogen 
bouwen, ontbreekt nog. Die is momenteel in proce-
dure bij het Waterschap Rijn en IJssel.

Nieuw bestemmingsplan 
‘Kleefse Waard 2019’ 

Het tot 2013 geldende zogenaamde ‘Uitbreidingsplan 
in Onderdelen ‘Industrieterrein’ der gemeente Arnhem’ 
van 1963 is op grond van de Wet ruimtelijke ordening 

Plangebied bestemmingsplan ‘Kleefse Waard 2019’

komen te vervallen alsook de hierna nog geldende 
stedenbouwkundige bepalingen van de gemeentelijke 
bouwverordening. Vanaf 2018 bestaat er geen enkel 
toetsingskader meer voor bedrijven die zich op de 
Kleefse Waard zouden willen vestigen.

Het industrieterrein Kleefse Waard is een deel van het 
totale ‘Industrieterrein Arnhem Noord’ dat grenst aan 
het woongebied van Presikhaaf. Het is een grotendeels 
bestaand bedrijventerrein met nog een aantal braaklig-
gende kavels. De maximale milieucategorie voor 
bedrijven wordt er, net als de rest van ‘Industrieterrein 
Arnhem Noord’ nu al is, milieucategorie 4.

Het ontwerpbestemmingsplan en de MER (Milieu 
Effect Rapportage) liggen vanaf maart voor eenieder 
ter inzage op het stadskantoor, Eusebiusbuitensingel 53. 

Tot en met 11 april 2019 kunt u een schriftelijke of 
mondelinge zienswijze indienen bij de gemeenteraad, 
Postbus 99, 6800 AB Arnhem.
Op het stadskantoor kan uw zienswijze ook door een 
ambtenaar worden vastgelegd die het voor u door-
stuurt naar de gemeenteraad. 

De digitale bestanden die gezamenlijk het juridisch 
geldend ontwerpbestemmingsplan vormen zijn ook te 
vinden op http://www.arnhem.nl/ruimtelijkeplannen/
plannen/NL.IMRO.0202.869-/NL.
IMRO.0202.869-0201/ 
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Frisse wind door buurthuis de Overkant
NL Doet 2019 
We zijn gestart! Samen met bewoners en vrijwilligers van de gemeente 
Arnhem, WGMR-adviesbureau en VBT Vastgoedmanagement hebben 
we geschuurd, geverfd, getimmerd en klimplanten geplaatst. 
Dankzij de goede zorgen en het heerlijke eten gemaakt door bewoners 
uit Presikhaaf, was het een geslaagd en vooral gezellig klusweekend. 

Vind je het ook leuk om een keer te 
komen klussen? Of vind je het leuk 
om gordijnen of kussens te naaien, 
lekker te koken of te tuinieren, dan 
ben je van harte welkom. 
We kunnen alle hulp gebruiken. 
Loop eens binnen op de woensdag-

ochtend of stuur een mailtje naar 
welkom@overkantpresikhaaf.nl 
Samen bouwen we zo aan het Huis 
voor de wijk, De Overkant.

Kom op de koffie
Elke woensdag tussen 09:00 en 
12:00 uur ben je van harte welkom 
om een kop koffie of thee te 
drinken in De Overkant. Gewoon 
voor de gezelligheid, om meer te 
horen over De Overkant of omdat 
je een leuk idee hebt. Loop ook 
eens binnen! Bethaniënstraat 242.
Samen bouwen we zo aan ons Huis 
voor de wijk, De Overkant.

Buurtsoep
Vanaf 8 april starten we met de 
buurtsoep. Kom gezellig samen met 
uw buurman of buurvrouw soep 
eten. Je kunt vanaf 12:00 uur 
binnenlopen in De Overkant. 
De kosten zijn € 2,50.

Samen maken we het leven 
in Arnhem een beetje mooier
Kent u ze ook? Al die leuke, mooie 
initiatieven in uw wijk? Of bent u zelf 
actief bij de wijkvereniging, betrokken bij 
projecten voor mensen met een beper-
king, buurtfeest of runt u samen een 
buurthuis? Met zijn allen doen we 
eigenlijk best veel voor elkaar. 
Buurtbewoners die zelf een activiteit 
opstarten vormen het hart van uw wijk. 
Daar kunnen ze soms ook wel een beetje 
support bij gebruiken.  Daarvoor staat de 
Arnhemse Uitdaging.

De Arnhemse Uitdaging zet zich in voor 
buurtbewoners, stichtingen en verenigin-
gen die uw wijk fijner maken om in te 
wonen door maatschappelijke initiatieven 
te koppelen aan het bedrijfsleven. En dat 
doen we op een heel simpele maar 

doeltreffende manier. U kunt een vraag 
bij ons indienen die we voorleggen aan 
mensen uit bedrijven. Zij bekijken de 
vraag en komen met ideeën om deze op 
te lossen. Daarbij gebruiken ze hun 
netwerk van bedrijven in Arnhem. 
Het kan gaan om spullen, vakkennis, 
materialen, gereedschap, advies, uitjes, 
trainingen en nog veel meer. 

Onze bemiddeling is gratis, ons netwerk 
is heel groot en in de matchgroepen 
zitten veel creatieve mensen. Daardoor 
lukt het vaak om een oplossing te 
bedenken voor uw vraag. 
Bent u niet bekend met de Arnhemse 
Uitdaging, dan gaan we graag een keer 
met u in gesprek om onze en uw moge-
lijkheden te bespreken met elkaar. 

St. Avonturis krijgt visitekaartjes van Coers 
& Roest aangeboden. Avonturis organiseert 
vakanties voor mensen met een beperking in 
hun eigen woning.

Stuur een mail naar 
info@arnhemseuitdaging of bel naar 
351 79 51 en we maken een afspraak.
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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

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

AFVAL ESTAFETTE.  Zaterdag 23 maart maakte wethouder Martien Louwers op Stadsboerderij Presikhaaf de 
eindstand bekend van de Afvalestafette. Er is afgelopen week maar liefst 21,5 kuub zwerfafval verzameld door 
vele kinderen, werknemers en bewoners uit Arnhem. De Afvalestafette is een samenwerking van Natuurcentrum 
Arnhem, het KinderWijkTeam en Gemeente Arnhem. 

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

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

Ondersteuning vanuit  Rijnstad:
Lies Vonk

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

Financieel beheer: 
Rijnstad en Presikhaaf wijknieuws.

Druk: Coers & Roest Arnhem

Oplage: 8000 ex.

Informatie bezorging: 
wijknieuws@presikhaafnet.nl

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

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

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

Inzenden kopij vóór
24 mei 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:
17 juni 2019

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

vóór 24 mei 2019
Onder de goede inzenders wordt een cadeaubon verloot, 

die uitsluitend geldig is voor een knipbehandeling
bij Kapsalon Apart.

De winnaar van de SUDOKU uit
wijknieuws nummer 1 jaargang 21 is
Charles Tolhuisen, Rupelmondestraat

B  U  F  F  E  L  P  W  R  N

E  A  O  C  G  H  U  T  Y  I

V  P  P  N  G  E  E  W  N  S

E  A  O  T  E  U  Z  U  W  O

R  E  S  L  R  U  D  E  E  V

O  T  S  C  I  U  S  M  L  L

X  O  U  T  E  T  N  A  P  O

N  Y  M  T  R  A  N  I  A  O

Y  O  R  P  O  E  M  A  E  P

L  C  R  E  I  D  N  E  R  S

W O O R D Z O E K E R

ANTILOPE
BEVER
BUFFEL
COYOTE

EZEL
GNOE
LEEUW
LYNX

NERTS
NEUSAAP
OPOSSUM
POEMA

POOLVOS
RENDIER
WELP
ZWYN
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KONINGSDAG VIEREN BIJ 
STICHTING INITIATIEGROEP KINDERKAMP

27APRIL

2019
1994 - 2019

voor de
25e keer

organiseert de SIK
Koningsdag,

een jubileum 
jaar 

PROGRAMMA

KONINGSDAG 2019
Van 10.30 tot 13.30 uur zijn er voor de kinderen diverse gratis 
activiteiten met o.a. stokvangen, kopgooien, doelschieten, 
stormbaan, gyro-space, springkussen etc.

Ook zijn er kermisactiviteiten met o.a. een bungy-trampoline, 
draaimolen, rad van avontuur voor de kinderen, touwtje-
trek-kraam, blikgooien, schminken 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, 06-15 86 83 68, 
of mail naar ingridsijnen@gmail.com
Kinderen (geen volwassenen) kunnen gratis met hun kleed van 
1,5 x 1,5 meter een plekje uitzoeken op een aangegeven plaats, 
je hoeft je hiervoor niet aan te melden.

Over de dag heen zullen er twee zangers uit de regio optreden.
Arjan Koenen uit Westervoort en Mike Sanders zullen 
Nederlandstalige muziek ten gehore brengen.

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

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

Namens het bestuur en vrijwilligers van de SIK.

Locatie: Buitenterrein van de Parkschool, 
Kinderkamp 7 in Arnhem.

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

- Onder voorbehoud van wijzigingen -


