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Latijns-Amerikaans 
ontbijt in MFC Presikhaven 
Bij het vorige ontbijt in MFC 
Presikhaven heeft een wijkbe-
woonster zich aangemeld om het 
ontbijt voor de volgende keer te 
maken. Deze wijkbewoonster 
maakt een ontbijt in 
Latijns-Amerikaanse sferen. 

Het doel is dat het een gezellig 
ontbijt wordt waar iedereen uit 
Presikhaaf elkaar kan ontmoeten en 
waar verschillende culturen samen 
komen. 
De wijkbewoonster wordt geholpen 

door de activiteitengroep 
Presikhaaf. 

Het ontbijt is op woensdag

15 januari van 9.30 tot 11.00 uur. 
De zaal is open vanaf 9.15 uur.

U kunt kaartjes voor dit ontbijt 
kopen in MFC Presikhaven bij het 
participatie-/opbouwwerk of in de 
ochtend bij de dames die koffie-
drinken. Ook de bibliotheek 
Presikhaaf verkoopt kaartjes. Er zijn 
maximaal 50 plaatsen beschikbaar, 
een kaartje kost € 2,00. 
Wilt u ook een ontbijt maken 
vanuit uw eigen cultuur? Neem dan 
contact met ons op.

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

Naaidocente 
gezocht
Omdat er steeds meer 
vraag komt naar naailes 
zijn we op zoek naar een 
naaidocente. 

Kun jij goed genoeg naaien om 
andere wijkbewoners te helpen? 
Vind jij het leuk om een groepje 
naailes te geven?

Meld je dan aan bij Ingrid, 
telefoon 06-52 71 07 66.

Advertentie

Middachtensingel 145 - 6825 HK Arnhem - Telefoon 06-47 64 80 92 
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Koffieochtend in De Overkant
Elke twee weken met 
8 januari als aftrap. 
Meerdere plekken in Arnhem zijn 
ons al voor gegaan, maar om de 
twee weken op de woensdagmor-
gen gaat het nu ook gebeuren in 
De Overkant: de koffieochtend. 

Wij zorgen bij de eerste koffie-
ochtend voor een speciale traktatie. 
We zorgen voor mooie achtergrond-
muziek en voldoende plek en 
ruimte voor u om verhalen te delen, 
elkaar te leren kennen of gewoon te 

genieten van de gezelligheid. 
Neem vooral ook uw buurman, 
buurvrouw, vriend of vriendin mee. 
Wij vragen een kleine bijdrage 
(€ 1,00) per persoon voor een kopje 
koffie of thee. 

De gastvrouwen en gastheren van 

onze stichting verwelkomen u 
graag. Wij kijken uit naar uw 
komst.

Nog even samenvattend:
Wanneer: woensdag 8 januari 
9.30-11.30 uur. Daarna wordt de 
koffieochtend georganiseerd op de 
tweede en vierde woensdag van de 
maand, zelfde tijdstip.
Waar: De Overkant, Bethaniën-
straat 242, Arnhem 
Kosten: € 1,00 voor een kopje 
koffie of thee.

Terug van weg geweest: het buurtsoepie 
Samen met buurtgenoten gezellig 
samenkomen en kennis maken 
met elkaar onder het genot van 
een lekker kopje vegetarische soep 
of een broodje. 

Sluit gezellig aan en neem vooral 
uw buurman, buurvrouw, vriend of 
vriendin mee. 

Het eerste buurtsoepie start op 
maandag 13 januari. U bent van 
harte welkom vanaf 11.30 uur. 
Om 12.00 uur serveren onze gast-
vrouwen en gastheren de vegetari-
sche soep uit. Naast de soep kunt u 
ook broodjes bestellen. Een buurt-
soepie van De Overkant is gezond, 
gezellig, gemakkelijk en goedkoop, 

en ‘s avonds kunt u het koken 
overslaan. Ideaal toch? 

Nog even samenvattend:
Wanneer: maandag 13 januari 
11.30-14.00 uur. Daarna wordt het 
buurtsoepie georganiseerd op de 
eerste en derde maandag van de 
maand, zelfde tijdstip. 
Waar: De Overkant, 
Bethaniënstraat 242 Arnhem 
Kosten: € 2,50 voor de soep en 
€ 1,00 voor een broodje.
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Wijk ontmoetingen  
maaltijden met een informatief thema
Op verschillende locaties in 
Presikhaaf organiseert Vitanos 
wekelijks een wijkdiner. 
Mogelijk gemaakt door de 
gemeente en met steun van 
Leerpark Presikhaaf, vrijwilligers 
en organisaties uit de wijk, bie-
den we de bewoners de mogelijk-
heid om met elkaar samen te eten 
en elkaars verhalen te delen. 

Elke keer is er een ander thema of een muzikaal intermezzo. Vitanos wil 
samen met wijk- en buurt-bewoners aan de slag voor een sociale, actieve 
en vitale wijk! 

10 december en 14 januari:  Bethlehemkerk
17 december: * kerstdiner op Leerpark Presikhaaf
 7 januari en 4 februari:  De Klup / Burenhulp Voor Elkaar
21 januari: Leerpark Presikhaaf
28 januari: De Overkant, huis voor en door de wijk

Kosten: Voor een driegangen diner € 7,00 (met GelrePas € 4,00), 
 kinderen t/m 12 jaar € 2,00.
 *Kerstdiner 17 december € 9,00 (met Gelrepas € 5,00),
 kinderen t/m 12 jaar € 3,00.

Tijd:  Start diner 18.00 uur. Inloop vanaf 17.30 uur 
 (start diner Betlehemkerk om 17.30 uur)

Reserveren kan via:
0 Het contactformulier op onze  
 site www.vitanos.nl
0 Mail: info@vitanos.nl  
 U ontvangt dan altijd een   
 bevestigingsmail. 
0 Of bel naar 06-45 87 86 00   
 (voicemail inspreken.   
 S.v.p. duidelijk uw voornaam,  
 achternaam, datum, locatie, het  
 aantal personen en eventuele  
 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 dieetwen-
sen. Graag van te voren aangeven.
We maken gebruik van HALAL-
producten.

Advertentie

LETSELSCHADEPRAKTIJK IN ARNHEM
Randstad Personenschade BV

Interculturele

WWW.LETSELADVIES.NL

Volkerakstraat 10
6826 GM Arnhem

026-781 00 01
arnhem@letseladvies.nl

CLAIMT UW SCHADEVERGOEDING BIJ
 Verkeersongevallen
Bedrijfsongevallen
Overige ongevallen

NIEUW
IN

ARNHEM
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Nieuwe 
beheerder  

Per 7 november is Frans Rothuizen de nieuwe beheerder van buurthuis 
De Oosthof. Frans blijft in ieder geval een jaar lang aan het werk bij het 
buurthuis en zal samen met bestuur en vrijwilligers alle zaken rond bar, 
beheer en bedrijf gaan organiseren. 

Het Team Leefomgeving heeft de aanstelling van Frans mogelijk gemaakt. 
Daarmee krijgt het bestuur van het bewonersbedrijf De Oosthof wat meer 
ruimte om verder te werken aan de toekomst van De Oosthof. 

Kerstbingo
Op zaterdag 14 december* 
a.s. nodigen wij u uit bij onze 
kerstbingo.

De bingo wordt gehouden in 
De Parkschool, Kinderkamp 7.
Aanvang van de bingo is om 20.00 
uur, de zaal  is open vanaf 19.30 uur.

De eerste kop koffie of thee met 
een snee kerstbrood is gratis. 
Tussen de rondes door worden er 
lekkere hapjes geserveerd. Het is 
niet toegestaan om meegebrachte 
etenswaren te nuttigen.

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

met als prijs een levensmiddelen-
mand t.w.v. € 50,00.

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

Bestuur en vrijwilligers van de 
S.I.K. wensen u fijne feestdagen en 
een voorspoedig 2020.
www.sik.presikhaaf.com

*Onder voorbehoud van wijzigingen. 

Welkom in 
De Eetkamer!
Genieten van een warme 
maaltijd in huiselijke sfeer

Bij De Weldam ben je van harte 
welkom om één of meer dagen in 
de week een gezonde, warme 
maaltijd te eten in De Eetkamer. 
Genieten van een warme maaltijd, 
een goed gesprek en heerlijk 
natafelen? Dat kan in De Eetka-
mer. Hier ben je in de gelegenheid 
om samen met andere wijkbe-
woners van 55+ in een ontspannen, 
huiselijke sfeer een warme maaltijd 
te eten. Dat scheelt één of meer-
dere dagen koken! De maaltijden 
zijn gezond en je bevindt je in 
goed gezelschap.

Aanbod
De maaltijd, die we van maandag 
tot en met vrijdag om 12.30 uur 
serveren, bestaat altijd uit een 
voor-, hoofd- en nagerecht. 
Ook heel prettig: je kunt tot één 
werkdag van tevoren opgeven dat 
je wilt mee-eten.

Maatwerk
Het enthousiaste 
keukenteam denkt 
graag mee, ook als je
speciale (dieet)
wensen hebt.

Kosten
€ 6,75 per maaltijd 
(met  Gelre Pas € 4,25).

Smaakt dit naar meer?
Kom gerust een keer proeven. De 
Eetkamer heet je van harte welkom! 

Meer informatie of aanmelden?
Neem contact op met: De Weldam
Middachtensingel 39, 
telefoon 026 361 17 41 
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Ouder/kind workshops op De Werf
Een ouder/kind workshop is een activiteit die we aan ouders met hun 
kinderen geven. Die activiteit kan van alles zijn: knutselen, koekjes 
bakken, kralen rijgen of samen boekjes lezen. Op De Werf doen we dat 
regelmatig bij zowel dreumesen, peuters als kleuters.

Zo werken we met een grote groep 
aan hetzelfde doel: taalontwikke-
ling en ouderbetrokkenheid. 
Goed om te zien dat we een door-
gaande lijn vormen. Een voorbeeld 
van de doorgaande lijn is Logo 
3000. Logo 3000 is een pakket van 
woorden die we veel gebruiken en 
die nodig zijn om goed te kunnen 
meedoen in het onderwijs. Deze 
woorden worden in clusters en 
praatplaten aangeboden. 

Iedere week worden er andere 
woorden besproken.
Het oefenen van de woorden doen 
we in de groepen met de kinderen. 
In bijvoorbeeld de peuterspeelzaal 
en in de groepen 1 en 2 van het 
onderwijs. 

In de week voordat we de woorden 
bespreken, bespreken we de woor-
den met de ouders en krijgen de 
ouders oefenmateriaal mee om 

thuis samen met hun kind te 
kunnen oefenen.
Tijdens de ouder-kind workshop 
oefenen kinderen en ouders samen 
onder begeleiding van een leer-
kracht. Samen werken we zo aan 
een goede ontwikkeling op school. 
Alle ouders, die een kind hebben 
bij de speelmorgen, peuterspeelzaal, 
kinderdagverblijf en kleuters op 
De Werf, kunnen hieraan gratis 
meedoen. Leuk en leerzaam!

Tweede prijs op Arnhems Debattoernooi!
Na twee weken oefenen samen 
met juf Désiree en juf Loes was 
het eindelijk zover. Het debat 
vond plaats op vrijdag 13 septem-
ber in het Stadhuis. Het onder-
werp was de Slag om Arnhem. 

We hebben twee rondes gedebat-
teerd, de eerste ronde moesten we 
tegen het Mozaiëk. 

Met een paar punten verschil 
hebben we helaas verloren. De 
Tweede ronde hebben we heel goed 
gedebatteerd, maar we hebben toch 
verloren. Dat was niet zo eerlijk. 
Maar we kwamen nog steeds in de 
finale, omdat we heel veel punten 

hadden. Uiteindelijk hebben we de 
finale helaas verloren. We hebben 
een medaille gekregen en een 
certificaat, waardoor we altijd 
blijven denken aan deze geweldige 
ervaring!

Groetjes van alle debaters van 
Kindcentrum De Werf.
Kawtar, Gullusan, Ilias, Rihana, 
Sana en Germiya.

Kinderdisco in MFC

In oktober werd weer de Halloween 
disco in het MFC gehouden. Het 
was heel erg druk en super gezellig. 
In de hal beneden waren allemaal 
griezeldingen, henna, tattoos, 
harenvlechten en voor groep 7 en 8 
was de Push open.  
De volgende disco komt er al weer 
aan: op vrijdag 17 januari 2020 van 
19.00 uur tot 20.30 uur.
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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

Activiteiten

Nieuwjaarsborrel
Voor buurtbewoners, vrijwilligers, scholen, 
verenigingen, bedrijfjes en kleine zelfstandigen in 

“Over het Lange Water”.

Stichting Bewonersbedrijf De Oosthof en het 
Bewonersoverleg “Over het Lange Water” nodigen u 
van harte uit om het nieuwe jaar te starten met een 
nieuwjaarsborrel op zaterdag 18 januari 2020 van 
14.00 - 16.00 uur in buurthuis “De Oosthof” .
Wij willen ons ook komend jaar weer inzetten voor een 
fijn woon- en leefklimaat in onze omgeving. 

Wij gaan ervan uit dat u ook, op een zo prettig moge-
lijke manier, in een mooie, rustige en gezellige buurt 
wil wonen en werken.

Graag willen wij de onderlinge contacten vergroten en 
tevens aandacht geven aan al onze actieve vrijwilligers 
van stichtingen, verenigingen en andere organisaties.
Ook willen wij elkaar beter leren kennen om samen 
betrokken te zijn in onze wijk.
Als er nog vragen zijn, dan horen wij deze graag. 

Stichting Bewonersbedrijf De Oosthof en het 
Bewoners(buurt)overleg “Over het Lange Water” 
E-mail: bo.ohlw@gmail.com

Klaverjassen en jokeren 
Op donderdagavond van 19.15 tot 
23.00 uur kaarten in buurthuis 
De Oosthof.  Iedereen is welkom 
om mee te doen. Kosten € 3,00. 
Er zijn ook prijzen te winnen. Voor 
informatie: info.deoosthof@gmail.nl  of 026 361 98 73.

Jeu de Boules 
Op woensdagmiddag vanaf 14.00 
uur Jeu de Boules bij buurthuis 
De Oosthof. Kom eens kijken of 
meedoen. Iedereen is welkom.

Voor informatie 
info.deoosthof@gmail.nl 
of 026 361 98 73.
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Toegekende budgetten 2019 
Het Bewonersoverleg wijkplatform Presikhaaf is in 2019 vijf keer bij elkaar geweest.
Er is o.a. gekeken naar het aantal AED’s (draagbaar apparaat dat wordt ingezet om 
het hartritme te herstellen bij een hartstilstand) in de wijk en besproken of en op welke 
manier het wijkplatform een vorm van verantwoordelijk heeft voor het zorgen dat er 
voldoende 24 uurs toegankelijke AED’s in Presikhaaf zijn.

Ook zijn er weer diverse financiële aanvragen gedaan 
voor activiteiten die bijdragen aan verbeteren van de 
leefbaarheid in de wijk. Leefbaarheid verbetert wan-
neer bewoners kunnen meedoen, elkaar kunnen 
ontmoeten, samen een activiteit uitvoeren, kunnen 
leren of iets verbetert in de woonomgeving. 

Aan wijkbewoners en (wijk)organisaties toegekende 
budgetten:

€ 9.550,00  Cultuurgroep Presikhaaf 2019
€   660,00  Speelkameraadjes Presikhaaf 2019 
€ 4.500,00  Stichting Initiatiefgroep Kinderkamp (SIK)  
€  1.500,00  Ome Joop’s Tour; tour 2019
€    475,00  Cultureel Festival Park Presikhaaf 
€    450,00  Huiswerk- en cultuurklas 
€ 3.000,00  Kunstroute 2019 Presikhaaf 
€    450,00  8 maart actie Smaak & Vermaak 
€ 1.000,00  Stichting Jeugdland programma 2019 
€   400,00  Projectiescherm De Oosthof 
€ 4.500,00  Headsets t.b.v. optredens 

Wijkfeest bewoners KinderkampWijkfeest bewoners Kinderkamp

Herinneringsmaaltijden PresikhaafHerinneringsmaaltijden Presikhaaf Suikerfeest activiteitSuikerfeest activiteit Halloween VerwoldelaanHalloween Verwoldelaan

Cultureel Festival Park PresikhaafCultureel Festival Park Presikhaaf
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€    120,00  Suikerfeest activiteit
€    300,00  Wijkfeest bewoners Kinderkamp
€    150,00  Burendag Van Galenstraat 
€ 4.500,00  Kinderzomerkamp camping Prikko 
€ 2.070,00  Fontein Houtmanstr. onderhoud & beheer 
€    150,00  Halloween Verwoldelaan e.o. 
€   400,00  Herinneringsmaaltijden Presikhaaf 
€   500,00   Opening De Overkant

Daarnaast betaalt het wijkplatform de kosten van de 
wijkkrant, website, hanging baskets en de vlaggen bij 
de toegang van de wijk. Ook wordt bijgedragen aan de 
kosten van bloembakken in de wijk.

Swingende 
jubileumavond

 
Wijkbewoners 
helpen Somalië

In Somalië is veel waterschade door grote 
overstromingen. Hele dorpen zijn daardoor verdwenen.

Een aantal in Presikhaaf wonende Somalische wijk-
bewoners, jong en oud, wil heel graag iets voor hun 
oorspronkelijke thuisland doen. 
Daarom organiseren ze op vrijdag 13 december a.s.
in Turkiyem Moskee aan de Eemslaan een benefiet- 
lunch met allerlei Somalische hapjes.
Tijd: 11.30 - 16.00 uur.

U bent van harte welkom om mee te eten en bepaalt 
zelf de bijdrage die u daarvoor wilt geven.
Een landelijke hulporganisatie zorgt ervoor dat het 
opgebrachte geld op de juiste plek in Somalië wordt 
ingezet.

Het jubileum van de Cultuurgroep begon met een 
druk bezochte maaltijd, verzorgd door Vitanos. Rond 
19.15 uur zat het MFC al behoorlijk vol met bezoekers 
en omdat de band aan het inspelen was ontstond er 
een vrolijke sfeer. Deze werd versterkt doordat iedereen 
een feestelijk drankje kreeg. Het werd een vrolijke 
avond; bezoekers swingden en klapten mee op 

“I will survive” en andere bekende nummers.

Vijf jaar lang muziek- en (park)filmavonden organise-
ren en verzorgen voor wijkbewoners is niet niks. 
De Cultuurgroep werd daarom tijdens het concert in 
de spotlights gezet.  
Dat deze activiteiten zorgen voor ontmoeting en 
verbinding was ook nu weer te voelen. Iedereen vertrok 
tevreden naar huis, wetende dat ook in 2020 weer van 
dit soort fijne avonden komen.

Meer info over budgetaanvragen: 
www.presikhaafnet.nl of 
l.vonk@rijnstad.nl, telefoon 06-15 96 52 24.

Onderhoud & beheer fontein HoutmanstraatOnderhoud & beheer fontein Houtmanstraat
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***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 

Advertentie

Kerst is óók een feest van licht en van warme harten en het besef dat wij 
elkaar nodig hebben!  “Verbinding” is daarom het thema voor een muzikale 
ontmoeting dit jaar. 
Wij hebben o.a. het volgende op ons programma staan: er-hu en gitaar: 
Zheng & Sarıtepe Duo, viool: Nara Bejanyan, orgelspel: Lambertus Terwel, 
verhalen en gedichten:  Arjen Hiemstra, predikant PGA, zang  en muziek: 
docenten & leerlingen van EL ELE Dans en Muziekschool. 
Na afloop drinken wij samen een kopje koffie of thee met een zoete 
traktatie en een moment om elkaar te begroeten. 

Als mensen van verschillende afkomst en levensovertuiging zoeken we 
elkaar op.  Om de verbinding te vieren en om elkaar te ontmoeten als 
wijkbewoners van Presikhaaf.

Wanneer? Zaterdag 14 december 2019 van 12.00 tot 14.00 uur.

Waar? Bethlehemkerk, Honingkamp 25, 6826 PM Arnhem.

Toegang is gratis. Kaartjes vooraf halen is niet nodig. Ook kinderen zijn 
welkom!

Voor meer informatie: Allon Cheng, Vitanos, 
telefoon: 06-11 83 04 67, 
mail: allon.cheng@vitanos.nl

Proef de Kerst Muzikaal

Iemand belt aan, 
wat doet u?
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Honigkamp 82 - Arnhem - Telefoon 026 362 18 18

Op zondag 15 en zaterdag 21 decem-
ber staat winkelcentrum Presikhaaf 
helemaal in het teken van kerst. 

Op zondag 15 december brengt 
Senioren Orkest Liemers het 
‘Kerstgevoel’ naar Presikhaaf, want 
in samenwerking met het winkel-
centrum geven zij op deze middag 
een kerstoptreden. 

Zaterdag 21 december is Winkel-
centrum Presikhaaf wederom in 
kerst-sfeer, bezoekers maken dan 
kans op een extra kerstcadeau.

Op 15 december kan jong en oud in 
het winkelcentrum genieten van 
Senioren Orkest Liemers onder 
leiding van de dirigent. Iedereen is 
van harte welkom tussen 12.30 en 

14.00 uur om te genieten van het 
kerstconcert. 

Het optreden vindt plaats tegenover 
de Albert Heijn, op het Versplein. 
Het kerstconcert is voor iedereen 
gratis te bezoeken. 

WINKELCENTRUM IN KERSTSFEER

Op zondag 21 december komt een 
kerstpresentator met zijn goed 
gevulde bolderkar naar Winkel-
centrum Presikhaaf. 

Heb jij nog geen kerstcadeau voor 
jouw geliefde, familielid of vrien-
den? Dan is dit je kans! Kies bij de 
presentator het kerstcadeau waar-
mee jij jouw naaste echt blij maakt 
en doe mee met het spel. Gooi met 
de grote dobbelsteen en voer de 
kerstopdracht uit. 

Weet jij de opdracht tot een goed 
einde te brengen, dan win jij het 
door jou gekozen cadeau voor de 
persoon die jij dit extra kerstcadeau 
het meeste gunt.

Kijk voor het complete programma 
op onze vernieuwde website, 
www.presikhaaf.nl 
Hierop staan ook de extra 
koopavonden en de afwijkende 
openingstijden rondom de 
feestdagen. 

De nieuwe site is moderner, 
gebruiksvriendelijker en geopti-
maliseerd voor mobiel en tablets. 

Winkelcentrum Presikhaaf wenst 
u alvast fijne feestdagen. 

N I EUWJAAR SAC T I E *

10
%

OP VERTOON VAN DEZE  ADVERTENT IE
KORT ING OP  UW KNIPBEHANDEL ING

* GELDIG VAN 02-01-2020 T/M 16-01-2020
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Nieuwsbrief Werkgroep AGA

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

of www.ageena.nl

Aanleg A15 niet in gevaar door stikstofplannen
In een brief aan de Tweede Kamer wordt duidelijkheid gegeven over de aanleg van 
de A15. Die aanleg komt niet in gevaar door de maatregelen die genomen worden om 
de stikstofuitstoot te verlagen.

Op 13 november 2019 stuurde de ministers Carola 
Schouten, Cora van Nieuwenhuizen en Stientje van 
Veldhoven een brief aan de Tweede Kamer over een 
pakket van maatregelen voor de stikstofproblematiek 
in de woningbouw- en infrastructuursector en voor de 
PFAS-problematiek.

Daarin staat dat de maximumsnelheid op de Neder-
landse snelwegen verlaagd wordt naar 100 kilometer per 
uur. Door de  stikstofverlaging die hierdoor ontstaat 

kan er doorgewerkt worden aan zeven grote wegen-
projecten, zoals bijvoorbeeld bij de A27/A12 de ring 
Utrecht. 
Voor het reeds vastgestelde Tracébesluit ViA15 is een 
verlaging van de maximumsnelheid op een deel van de 
A50 reeds ingezet als stikstof verlagende 
maatregel. Deze maatregel levert een verwachte 
stikstofreductie op van 1,2 mol/ha/jr. 

Of de verlenging van de A15 daadwerkelijk wordt 
aangelegd, is afhankelijk van de uitspraak van de Raad 
van State over een procedure die naar verwacht begin 
2020 wordt behandeld. 

Wordt er onbetaald voor je gezorgd?

arnhem.nl/mantelzorgcompliment

Geef jouw mantelzorger een compliment! Je hebt 
de keuze tussen een cadeaukaart of contant geld

t.w.v.
€ 175,-

Adv_mantelzorg_dame.pdf   1   04-11-19   11:44Dat verdient waardering! 

Ben je mantelzorger? Of zorgt 
iemand voor jou? Dat verdient 
waardering! Geef als dank een 
mantelzorgcompliment. Je kunt 
kiezen uit een cadeaukaart of een 
geldbedrag.

Vraag het vandaag nog aan!

Het mantelzorgcompliment is aan 
te vragen door de mantelzorger zelf 
of door de persoon waarvoor 
gezorgd wordt. 

Nog makkelijker is deze aanvraag 
samen te doen! Het mantelzorg-
compliment is aan te vragen tot en 
met 31 december dit jaar. Je kunt 
dit online doen via een digitaal 
formulier dat te vinden is op 
www.arnhem.nl/mantelzorgcom-
pliment of je belt met de 
Stichting Mantelzorg en Vrijwillige 
Thuishulp (MVT) Arnhem, zij 
helpen je telefonisch graag verder. 

Het telefoonnummer van MVT 
is 026 - 370 35 40.

Meer informatie?
Kijk dan op www.arnhem.nl/
mantelzorgcompliment
 



13

WIJKNIEUWS

Advertentie

 
Flipse een begrip in Arnhem, stopt definitief. 

 
 

Na meer dan 45 jaar werkzaam te zijn geweest, 
waarvan de laatste 2 jaar bij Livit Orthopedie. 
Hebben wij besloten, om ons pedicurebedrijf 

per 1 januari 2020 op te heffen. 
 

Wij willen al onze klanten héél hartelijk bedanken, 
voor het in ons gestelde vertrouwen. 

Mijn man en ik gaan nu genieten van de komende tijd, 
die ons hopelijk in goede gezondheid gegeven wordt. 

  
Met vriendelijke groet, 

Hr. G.A.M. Flipse & Mw. C.B.H. Flipse-Jansen 
 

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
GO!, kindergezondheidscoach   06-20 29 87 71
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)   088-4560900
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

Dames en meiden opgelet!
Iedere dinsdag en 
zondag is er weer 
dames-/meisjesboksen 
op de Boksacademie.
De trainingen zijn onder leiding van enthou-
siaste en betrokken vrouwelijke bokstrainers, 
er zijn dan ook géén mannen in de zaal 
aanwezig.

Dus wil je je conditie verbeteren, werken aan 
je zelfvertrouwen en je weerbaarheid 
vergroten? Kom dan langs op de Boks-
academie. De lessen zijn op dinsdag van 
20.00 tot 21.00 uur en op zondag van
13.30 tot 14.30 uur.
Iedereen (vanaf 12 jaar) is welkom.
Adres: Zorgvlietstraat 2 in Arnhem.
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Inschrijving 70e editie 
Ome Joop’s Tour gestart
De leukste fietsvakantie door Nederland!

Ome Joop’s Tour is een gezellige fietstocht voor kinderen 
van 9 t/m 12 jaar. Net als bij de ‘Tour de France’ en de 
‘Giro d’Italia’ fiets je 10 dagen lang met jouw eigen fiets 
door Nederland. Elke dag kun je  winnaarstruien en 
medailles verdienen die uitgereikt worden door de 
burgermeester van de stad. In een lange stoet met fiets-
begeleiders en volgauto’s word je veilig begeleid door 
Politiemotoragenten naar een volgende etappeplaats. 

Onderweg en op de overnachtingslocaties worden allerlei 
leuke activiteiten georganiseerd en bezoeken we attrac-
tieparken zoals de Efteling. Op zondag 26 juli 2020 gaat 
de Ome Joop’s Tour van start. De kosten voor deze 
fietsvakantie is vanwege het 70 jarig jubileum verlaagd 
naar het symbolische bedrag van € 70,00. Kinderen met 

een Gelrepas betalen slechts € 20,00. Alle reden dus 
om je snel aan te melden voor de leukste fietsvakantie 
van Nederland! Voor meer informatie en aanmelden 
ga naar www.omejoopstour.nl. 
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en door wijkbewoners van Presikhaaf. 
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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 dankzij  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
10 januari 2020

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:
3 februari 2020

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

vóór 10 januari 2020
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 5 jaargang 21 is
mw. G. Koopmans, Drakensteinlaan

K E R S T  K R U I S W O O R D P U Z Z E LK E R S T  K R U I S W O O R D P U Z Z E L

H o r i z o n t a a lH o r i z o n t a a l 
1 warhoofd 6 pl. in Zwitserland 12 regelmaat 13 populaire groet 15 waterdamp 18 melancholie 
20 populaire groet  21 brandgang  23 watering 24 afloop 26 boerderij  28 spijskaart 29 draf  
31 voedingsstof 33 pluk 34 communicatiemiddel 36 zweep 38 notie 41 verheven stand  
43 metalen plaatje 45 wreed heerser 47 deel v.h. lichaam 49 bloeiwijze 51 adviesorgaan  
52 muf  55 ondier 58 plan 59 manuscript 60 vrouwelijk beroep 61 bedrijfsleider.

Ve r t i c a a lVe r t i c a a l   
2 bijenproduct 3 Duitse omroep 4 riv. in Duitsland 5 domoor 7 pl. in Gelderland 8 middag  
9 waterin Utrecht 10 paars 11 graafwerktuig 14 reukwater 16 vrouwelijk dier 17 afsluitmiddel 
18 golfbeweging op een tribune 19 lidwoord 22 zangnoot 25 vrucht 26 logement 27 Duits ge-
bergte 28 mengen 30 ongebonden 32 bijenproduct 35 geestelijke 36 van kracht 37 lijfeigene  
38 wegkant 39 feest 40 excuus 42 aanwijzend vnw. 44 familielid 46 soort hert 48 voorteken  
50 knevel 53 loflied 54 hoofddeksel 56 in orde 57 pl. in België.
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