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Speciale 
Herdenkingsvlag 
75 jaar Airborne
De herdenking van de Slag om Arnhem 75 jaar na dato leidt tot veel 
initiatieven. Kevin van Guilik van Verbeter Ons (www.verbeterons.nl) 
en Karl van den Top van de Algemene Vlaggenhandel Nederland 
(www.vlaggenhandel.nl) hebben, op verzoek van meerdere onder-
nemers, de nagedachtenis aan Market Garden in 1944 aangegrepen 
om een speciale herdenkingsvlag te maken.

Het eerste exemplaar van deze vlag is maandag 6 mei uitgereikt aan Marcel 
Legerstee, voorzitter van Ome Joop’s Tour. Kevin van Guilik: 

“Je kunt met gevoel voor realiteit zeggen dat de herdenking in 2019 de 
laatste keer zal zijn dat er nog veteranen aanwezig zijn die in 1944 hebben 
meegestreden. De herdenkingsvlag moest in mijn ogen een bijzonder 
accent hebben en ik heb gezocht naar een goed doel: Ome Joop’s Tour, 
ontstaan in 1950, in de jaren van wederopbouw na de oorlog.

De editie van 2019 volgt het spoor van Market Garden en brengt het 
peloton o.a. in Zutphen, Apeldoorn, Harderwijk, Barneveld en Tiel. 
Een deel van de opbrengst, die de verkoop van de vlag oplevert, komt ten 
goede aan Ome Joop’s Tour.”

Voor meer informatie over de verkooppunten van de herdenkingsvlag 
75 jaar Airborne en het online bestellen ga je naar 
www.airborneherdenking.nl

Foto: Karl van den Top en Kevin van Guilik overhandigen het eerste exemplaar van de 
Herdenkingsvlag aan Marcel Legerstee.

Grote deelname 
reanimatiecursus 
in MFC Presikhaven
Naast de vele wijkbewoners namen 
ook enkele redactieleden enkele 
weken geleden deel aan de reanima-
tiecursus, gesubsidieerd door het 
wijkplatform.

Onder de bezielende leiding van 
Marjo Soomers van de EHBO-club 
Presikhaaf werd de basiskennis van 
het reanimeren, het herkennen van 
een hartstilstand, controle op 
bewustzijn, het inschakelen van 
hulp (bel 112), controle van de 
ademhaling, volwassen- en kind-/
babyreanimatie enz., bijgebracht. 
Daarbij werd het gebruik van de 
AED (Automatische Externe 
Defibrillator) niet vergeten. 

De redactieleden zijn ervan over-
tuigd dat de cursus heel zinvol was 
en het belangrijk is zich op te geven 
voor een (herhalings)cursus. 
Twijfel niet, maar neem deel!
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Herinneringsmaaltijden 
een brug slaan tussen toen en nu
In september is het 75 jaar geleden dat de Slag om 
Arnhem werd geleverd. Er zijn in Arnhem allerlei 
activiteiten en vieringen om dit te herdenken. 
Eén van de activiteiten is het orga-
niseren van Herinneringsmaaltijden.
Doel van de maaltijden is: 
ontmoeten, verbinden, herinneren, 
samen beseffen dat vrede en 
vrijheid er niet vanzelf zijn. 
Presikhaaf doet mee! 
Overal in de wijk worden 
Herinneringsmaaltijden met 
passend programma georganiseerd.

De Herinneringsmaaltijden 
(= uitgebreide lunch) worden 
gehouden op zaterdag 14 september 
a.s. van 11.30 tot 14.00 uur. 
Er kunnen ruim 200 bewoners 
deelnemen. Op alle locaties ziet de 
maaltijd (ook Halal) er hetzelfde 
uit. U als wijkbewoner(s) wordt van 
harte uitgenodigd om deel te 
nemen.

Om deel te nemen aan een Herin-
neringsmaaltijd koopt u een deel-
nemerskaart. Deelnemers worden 

verdeeld over de verschillende 
locaties in Presikhaaf en natuurlijk 
plaatsen we partners/gezinnen etc. 
bij elkaar.
Op 4 september ontvangt u thuis 
de definitieve toegangskaart(en). 
Daarop staat in welke locatie u op  
14 september wordt verwacht.

Deelnemerskaarten kosten € 1,00 
per stuk (inkomsten gaan naar 
War Child).
Deelnemerskaarten zijn t/m 
2 augustus a.s. te koop (op=op).
Deelnemerskaarten zijn te koop bij:
v	MFC Presikhaven, Laan van  
 Presikhaaf 7, balie beneden en  
 kantoor 1e verdieping 
 opbouw-/participatiewerk
v	SWOA de Weldam, 
 Middachtensingel 39
v	Burenhulp Voor Elkaar, 
 Vrij Nederlandstraat 61 (alleen  
 op vrijdag en zaterdag tussen  
 10.30 en 13.00 uur)

Voor meer informatie of vragen 
kunt u contact opnemen met 
Lies Vonk, Rijnstad opbouwwerk,
Mail: l.vonk@rijnstad.nl, telefoon: 
06-15 96 52 24.

Ter informatie
 De slag om Arnhem staat bekend 
als de veldslag in en rond Arnhem 
tijden de Tweede Wereldoorlog 
(1940-1945). Het Zuiden van 
Nederland was reeds bevrijd, afge-
zien van negen bruggen. De brug 
in Arnhem was de laatste brug die 
heroverd moest worden. 

Deze operatie heette Operatie 
Market Garden. Helaas mislukte de 
verovering, de slag om Arnhem in 
september 1944 was het gevolg. Dit 
betekende dat 95.000 bewoners 
moesten vluchten en Arnhem leeg 
en verwoest achterlieten. Na de 
hongerwinter en acht maanden 
strijden, was het hele land vrij.

Cursus ‘Klik en Tik’
Op 2, 9 en 23 september organise-
ren Rijnstad en Rozet de cursus 
Klik en Tik. 

Deze cursus leert je de basisbegin-
selen op het internet (hoe kan ik 
e-mailen, hoe kan ik iets down-
loaden, hoe zoek ik dingen op het 
internet op, hoe vul ik een 
formulier in van het internet). 
Deze cursus is bedoeld voor wijk-

bewoners uit Presikhaaf, jong en 
oud, die hier eens kennis mee 
willen maken. Het is een echte 
beginnerscursus. 

Waar: MFC Presikhaven, in de 
bibliotheek, i.v.m. het aantal 
computers is er plek voor maximaal 
zeven personen. 
Tijd: 10.00 tot 12.00 uur
Kosten: gratis

Geef je op bij Ingrid, participatie-
werk Presikhaaf, i.sieljes@rijnstad.nl 
of als je dat moeilijk vindt, 
meld je dan telefonisch aan, 
06- 52 71 07 66. (Na deze cursus 
kun je je zeker aanmelden 
per e-mail!).
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Samen (ver)bouwen 
aan De Overkant
Dit voorjaar zijn we fris gestart 
met het schuren, schoonmaken en 
schilderen van de ruimtes in de 
Overkant. Inmiddels zijn vier 
ruimtes voorzien van een nieuwe 
uitstraling. Vanaf 11 juni gaat de 
beuk er helemaal in… dan wordt 
de ontmoetingsruimte verbouwd.

en oud elkaar kunnen ontmoeten.
Tijdens de verbouwing is 
De Overkant gewoon open! Het 
voormalige kantoor is omgetoverd 
tot een warme, gezellige ontmoe-
tingsruimte. Kom gerust eens 
kijken hoe mooi het wordt.

Ben jij de vrijwilliger die we 
zoeken?
Een buurtgenoot of helpende hand, 
die het leuk vindt om bezoekers 
gastvrij te ontvangen, te klussen of 
te tuinieren? 
Loop op maandag, woensdag of 
donderdag eens binnen bij 
de Overkant, Bethaniënstraat 242 
of mail Hedy via: 

welkom@overkantpresikhaaf.nl
Kom helpen als vrijwilliger. 
Zo bouwen we samen aan 
de Overkant, een huis voor en door 
de wijk.

Sfeermakers
Presikhaaf 3 is een ‘wereldwijk’ en 
telt meer dan 100 verschillende 
nationaliteiten. Dit wereldse karak-
ter willen we graag laten zien. 
Om de wanden nog meer sfeer te 
geven, zijn we op zoek naar schalen, 
borden of platte manden vanuit de 
hele wereld. Zie de voorbeelden op 
de foto links.

Misschien heb je souvenirpoppen 
in klederdracht waarop je bent 
uitgekeken. We geven ze graag een 
mooi plekje! 

Sfeerimpressie van de nieuwe 
ontmoetingsruimte

Ook krijgt de Overkant een echte 
keuken, een mooie bar en nieuw 
sanitair. 
De ontmoetingsruimte wordt het 
‘hart’ met een warme, toegankelijke 
sfeer. Een bruisende plek waar jong 

Met de Gelrepas gratis naar 
het Openluchtmuseum

Met de Gelrepas kun je nu gratis 
naar het Openluchtmuseum. Ont-
dek de nieuwe speeltuin of proef 
de smaken door de eeuwen heen! 
 
Met de GelrePas kun je met korting 
en soms zelfs gratis, meedoen aan 
allerlei activiteiten in Arnhem en 
omgeving. De GelrePas is gratis en 
bedoeld voor Arnhemmers met een 
laag inkomen. Nu ook voor gezin-
nen die een inkomen hebben van 
maximaal 130% van de bijstandsnorm. 
Zie www.arnhem.nl/gelrepas.nl of 
bel 0900-1809.

Muziek op schoot

Begin dit jaar kwam Lidia samen 
met Kwakkelijntje om ons muziek- 
les te geven. Het was weer een 
groot succes. Wij hebben daarom 
weer een reeks gepland voor in het 
najaar. Houd hiervoor onze 
Facebookpagina en Instagram in de 
gaten. 

Vrijwilligers Speelkameraadjes
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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

OPENDAG KW37
Kunstwerkplaats Arnhem KW37 opent 
haar deuren in Presikhaaf. 
Een half jaar geleden kwam het 
Kunstenaars initiatief KW37 naar 
Presikhaaf. Op hun vorige locatie in 
Schuytgraaf wordt nieuwbouw 
gepleegd, daar moesten ze weg. In 
een aangenomen motie vorig jaar, 
waarbij de hele gemeenteraad 
instemde voor behoud van de 
Kunstwerkplaats voor Arnhem, 

werd afgesproken op zoek te gaan 
naar een permanente locatie. Dat is 
niet zomaar in korte tijd gereali-
seerd vandaar het tussenstation op 
Marsdiep in Presikhaaf. 

KW37 toert al 27 jaar rond in 
Arnhem en een vaste locatie is meer 
dan welkom. Het kunstenaarsiniti-
atief, waar kunstenaars wonen en 
werken en waar experiment, 
kwaliteit en vrije ruimte hoog in 
het vaandel staan, zoekt altijd naar 
verbinding met haar omgeving. 
Het terrein is aangekleed en de 
interactie met de omgeving is 
alweer in volle gang. 

KW 37 nodigt hierbij iedereen uit 
om een kijkje te komen nemen op 
het terrein. 
Maak een fijne wandeling door de 
beeldentuin, maak kennis met de 
kunstenaars en neem een kijkje in 
hun werkplaats. 

Er zijn creatieve activiteiten voor 
jong en oud en je kunt tot rust 
komen bij de paarden. Laat alle 
inspiratie binnenkomen onder het 
genot van een hapje en een drankje 
en geniet van de muziek op het 
podium van de Blauwe Kikker.

U bent van harte welkom!

Zondag 30 juni van 11.00 tot
 18.00 uur 

Marsdiep 1 (6826 AZ)
Volg ons op Facebook, 

Kunstwerkplaats Arnhem
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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

Nieuwe jongeren-
werker bij Push

Stellingenavond 
in Push
Op de bijeenkomst in april 
kwamen veel jongeren in het 
centrum dat voor hen is opgericht. 
Aanleiding voor deze stellingen-
avond was een scriptieonderzoek 
van een studente. Ze wilde graag 

Mijn naam is 
Erdem Sezgin. 
Sinds februari 
2019 ben ik de 
nieuwe jongeren-
werker bij Push 
in de wijk Presik-
haaf. Ik ben 

werkzaam op dinsdag, woensdag en 
donderdag. In mijn jeugd was ik na 
schooltijd vrijwel altijd te vinden 
bij Push. Ik vond het een geweldige 
plek waar ik veel ruimte kreeg om 
mezelf te ontplooien en te ontwik-
kelen. Voor ik het wist was ik 
vrijwilliger en organiseerde ik 
samen met het team diverse activi-
teiten, zoals wijkfeesten en uitjes.

Ik ben opgeleid tot Sociaal Cultu-
reel Werker. Toen ik aan deze 
opleiding begon had ik als ambitie 
om in de toekomst aan de slag te 
gaan als jongerenwerker. Na ruim 
veertien jaar als vrijwilliger actief te 
zijn geweest, kreeg ik deze kans. 
Werkelijk een droom die uitkwam! 

Er is niets mooier dan werkzaam te 
zijn in je eigen wijk waar je zelf 
bent opgegroeid en dichtbij de 
mensen staat. 

Ook dit jaar hebben we diverse 
activiteiten georganiseerd, zoals 
een bezoek aan pretpark Walibi, 
Iftar (avondmaaltijd tijdens de 
vastenmaand ramadan), voetbal-
avonden, stellingavonden en 
voetbaltoernooien. Dit hebben we 
georganiseerd en uitgevoerd samen 
met de jongeren. Het doel is om 
de jongeren te stimuleren actief te 
zijn en te investeren in hun ont-
plooiing en ontwikkeling. Mede 
door activiteiten willen we ontwik-
kelingsachterstanden en overlast in 
de wijk voorkomen en bestrijden. 

weten hoe Somalische jongeren 
denken over bepaalde punten. 
Het werd echter een diverse bijeen-
komst. Ook mensen met een 
niet-Somalische afkomst deden 
mee. Er werden verschillende 
stellingen voorgedragen, zoals ‘Ik 
voel mij thuis in Nederland’. 

Door middel van een rood of groen 
blaadje konden de jongeren laten 
zien wat hun mening was. Een van 
de jongeren leidde de discussie en 
zorgde ervoor dat iedereen zijn 
zegje kon doen.

Verder konden hapjes en drankjes 
niet achterblijven. Mevrouw 
Halima, die in de wijk woont, bood 
aan om Sambuus (een Somalisch 
bijgerecht) te maken. In de pauze 
kon iedereen even bijkomen van de 
stellingen en de discussies.

Uiteindelijk gingen de jongeren 
nog even door en werd de avond 
mooi afgesloten. De studente 
bedankte hen voor de geslaagde 
avond. De stellingenavond was een 
leerzame, gezellige en geslaagde 
avond.

Kaltumo Ali
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PARKBIOS PRESIKHAAF
De zomer is aanstaande. Een jaargetijde met aangename temperaturen voor een 
terrasje, picknick of buitenactiviteit in het groene hart van de wijk: park Presikhaaf.

De Cultuurgroep Presikhaaf (CgP) 
organiseert net als voorgaande jaren 
in het park de openluchtbioscoop. 

Voor het film technische gedeelte 
heeft CgP wederom Outdoor 
Cinema ingeschakeld en gecontrac-
teerd. Het T-Huis zal tijdens het 
event speciaal geopend zijn om de 
filmliefhebbers en de bezoekers te 
voorzien van koffie, thee, een 

drankje en een hapje. De toegang 
voor parkbios Presikhaaf is gratis. 

Het is raadzaam om een eigen stoel, 
kussen, plaid en een zaklamp mee 
te nemen.

Wees welkom op de zaterdagse 
filmavonden, die rond zonsonder-
gang (ca. 22.00 uur) beginnen en 
zijn gepland op:

•  6 juli met de film 
 Green Book
 Waargebeurd verhaal over de  
 hechte vriendschap tussen een  
 pianist en een chauffeur/lijf 
 wacht. Samen reizen ze door  
 het zuiden van de Verenigde  
 Staten waar ze geconfronteerd  
 worden met racisme en hun  
 botsende karakters.

•  13 juli met de film A Street  
 Cat Named Bob
 Het leven van een straat-
 muzikant en drugsverslaafde  
 verandert drastisch als hij een  
 gewonde straatkat vindt die  
 niet meer van zijn zijde wijkt  
 en hem overal volgt.

• 20 juli met de film 
 Stan & Ollie 
 Biografische film over het leven  
 van het beroemde komische  
 duo Stan Laurel en Oliver Hardy.

Bij slecht weer zal er worden 
uitgeweken naar de reserve-
datum 3 augustus.

De Speelkameraadjes wandelen in de zomervakantie 
De werkgroep Speelkameraadjes 
heeft ook in de zomervakantie een 
leuke activiteit op het programma 
staan. In de zomer kunnen vaders 
en moeders met hun kindjes 
(van 0-4 jaar) elkaar ontmoeten en 
samen wandelen en spelen. 

Deze activiteit wordt gepland op 
een moment dat het mooi weer is 
en wordt bekend gemaakt via 

Facebook en Instagram. Als je mee 
wilt doen, kun je je aanmelden 
zodat je dan een berichtje krijgt 

over de plaats waar verzameld 
wordt. Ben je al lid van de werk-
groep Speelkameraadjes? 

Dan krijg je vanzelf bericht. 
Je kunt je ook inschrijven via 
speelkameraadjes@gmail.com 
Handig, want dan word je ook 
op de hoogte gehouden van de 
andere activiteiten van de Speel-
kameraadjes in Presikhaaf.
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Welkom in de Eetkamer!
Genieten van een warme maaltijd in huiselijke sfeer

SWOA biedt op verschillende 
locaties in Arnhem, o.a. 
de Weldam, de gelegenheid aan 
ouderen om tussen de middag 
aan te schuiven voor een warme 
maaltijd. 

De Weldam heet u van harte 
welkom om één of meer dagen in 
de week een gezonde, warme 
maaltijd te gebruiken in de 
Eetkamer. De verse, volwaardige 
maaltijden worden door een 
enthousiast keukenteam bereid.

Tijdens de proeverij, die half april 
in de Eetkamer plaatsvond, gaven 
diverse bezoekers aan dat zij het, 

behalve heel lekker, ook zo gezellig 
vonden. Een groter compliment 
kunnen we niet krijgen; 

de Eetkamer is 
namelijk opge-
zet om ouderen 
in de gelegenheid te stellen samen 
met anderen in een ontspannen, 
huiselijke sfeer te genieten van een 
heerlijke maaltijd. 

Het eten serveren wij op maandag 
tot en met vrijdag om 12.30 uur en 
bestaat altijd uit een voor-, hoofd- 
en nagerecht. Ook heel prettig; u 
kunt tot één werkdag van te voren 
opgeven dat u wilt mee-eten.

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

Activiteiten Meidenclub - Kinderclub - Boys Only

Meidenclub 
dinsdagmiddag 
15.00 tot 16.30 uur 
Wijkcentrum de Oosthof

Kinderclub 
woensdagmiddag 
13.30 tot 16.00 uur 
Wijkcentrum de Oosthof 

Boys Only 
vrijdagmiddag 
17.00 tot 18.30 uur 
Wijkcentrum de Oosthof 

Girls Only 
vrijdagmiddag 
15.00 tot 16.30 uur
Jongerencentrum Push

Wat was het afgelopen jaar weer een feestje bij de verschillende clubs in de Oosthof.  
Elke week was er weer een gevarieerd programma. Ook volgend schooljaar kun je weer meedoen 
met de verschillende activiteiten. Wil je meer informatie, dan kun je altijd contact opnemen 
met kinderwerker Sharista Bechan. Dit mag door te mailen naar s.bechan@rijnstad.nl of te 
bellen naar 06-15 10 50 59. 

Schooljaar 2019 / 2020 (na de zomervakantie)

Boys Only 
Bij de Oosthof hebben we speciaal 
voor jongens een gezellige avond 
waar we activiteiten organiseren 
voor jongeren van 8 tot 14 jaar. 
Elke week staan nieuwe activiteiten 
op de dagplanning, waardoor het 
voor jongeren gevarieerder en 
uitdagender wordt. 
Het is iedere vrijdag van 17.00 tot 
18.30 uur voor maar € 0,50 per keer.  

Het Boys Only team en vier bege-
leiders zorgen voor een gezellige 
avond. De activiteiten zijn afhan-
kelijk van het maandelijks thema 
dat voor creativiteit zorgt. Het is 
voor de jongens heel leuk zo’n 
gezamenlijke avond, dus wie weet 
zien we uw zoon op de vrijdag. 

Voor gezonde snacks en drinken 
zorgen wij.  

Voor meer informatie bel of mail 
kinderwerker Sharista Bechan 
(info zie boven). 
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Wij zoeken sterren!
Sterrenwacht Presikheaven  

 zoekt enthousiaste aanpakkers, 
voor zeer uiteenlopende activiteiten

Denk aan:

Vind je het leuk om de handen uit de mouwen te steken?
Om klussen al op te pakken voordat wij ze kunnen signaleren?
Wil je ons helpen bij evenementen, met ons feestelijk jubileum 

en als we met onze sterrenkijkers op pad gaan?

Dan leren we je graag kennen! Mail naar
presikheaven@gmail.com

of bel Floris-Jan: 06 – 22 09 32 42

Administratief 
talent

Organisatorisch 
talent

Sociaalvaardige 
gastheren/
-vrouwen

A c t i v i t e i t e n 
Gezellig samen kijken
Vanaf eind juli kun je regelmatig samen sportwed-
strijden of films kijken bij buurthuis de Oosthof, 
Kinderkamp 9. Wanneer je dat leuk zou vinden, 
kunnen we je gericht uitnodigen. Stuur dan een mail 
naar info.deoosthof@gmail.com Zet daar dan in wat 
je zou willen (film of sport of beide) en ook waarvoor 
je belangstelling hebt, dus welke sport of welke films je 
graag zou willen zien. 

Inloop op 
zondagmiddag
Iedere eerste zondag 
van de maand is er een 
inloopmiddag in de 
huiskamer van de 
Oosthof. 
Van 13.00 uur tot 16.00 
uur ben je welkom. 
Gezellig samen een praatje maken. De bar is open en 
bij mooi weer het terras ook. Dan is ook de prachtige 
tuin te bewonderen.

Oproep voor bewoners om 
gezamenlijk te klussen
Buurthuis de Oosthof is al aardig opgeknapt, maar er 
zijn nog wel wat klussen te doen, zoals schilderen, 
elektriciteit, timmeren. Heb je tijd en zin om het 
buurthuis daarin te ondersteunen, dan ben je welkom 
om er samen met andere vrijwilligers iets moois van te 
maken. Geen structurele verplichtingen. Loop eens 
binnen en laat je gegevens achter, zodat we contact 
met je kunnen opnemen. Of stuur een berichtje naar 
info.deoosthof@gmail.com
 
Oud frituurvet inleveren
Milieubewust leven begint bij jezelf en alle beetjes 
helpen. Oud frituurvet kun je inleveren (in de oude 
verpakking of in een gesloten kartonnen pak) bij 
buurthuis de Oosthof.

Pilates 
Gezond en Fit in Presikhaaf

Start sportactiviteit voor vrouwen. 
Iedere woensdagochtend tussen 8.45 en 9.45 uur in de 
zaal van de Overkant, Bethaniënstraat 242 (6826 TJ)
Kosten: € 6,00 per maand

Telefoon: 06-36 59 83 25 of 06-34 48 64 43 (Rubina)
Email: sattarrubina@yahoo.com
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Lintje voor Ruud Looijaard en Marianne Wensink
Vrijwilligers in hart en nieren
Op 26 april jl. ontvingen achttien Arnhemmers uit handen van 
burgemeester Marcouch een koninklijke onderscheiding. 
Onder hen twee wijkbewoners: Ruud Looijaard en Marianne Wensink. 
De redactie van Presikhaaf wijknieuws ging bij beide op bezoek om 
meer hierover te weten.

Ruud Looijaard is al 25 jaar vrij-
williger bij het Arnhems Oorlogs-
museum aan de Kemperbergerweg. 
Het in ere houden van de oorlogs-
geschiedenis speelt een grote rol in 
zijn leven. Voor verschillende 
stichtingen heeft hij zich ingezet. 

Ruud: “De plaquette van het 
vergissingsbombardement uit 1944 
heb ik met hulp van diverse men-
sen teruggevonden. Dankzij de 
medewerking van iemand van 
Volkshuisvesting is het geplaatst op 
het hoogspanningshuisje aan de 
Westervoortsedijk.”
Ruud gaat enthousiast verder: “Bij 
het Gelders Archief kwam ik een 
artikel uit 1946 tegen. Dat jaar, een 
jaar na de Tweede Wereldoorlog, 
waren de Arnhemmers druk bezig 
om van een gewezen stad weer een 
leefbare stad te maken. In mei werd 
toen het openluchtspel “Op het 
Puin” opgevoerd met als sobere 
achtergrond de grote puinhoop die 

de Grote Kerk vormde. In het 
kader van 75 jaar herdenken, zou 
het een mooi initiatief zijn de actie, 
het maken van een nieuwe bewer-
king van dit openluchtspel, te 
ondersteunen.”
Ruud heeft al eerder een onder-
scheiding ontvangen. Voor zijn 
PR-werk t.b.v. de bond van wapen-
broeders ontving hij in 2011 een 
eremedaille (zie foto). Voor de 
leden van de vakbond FNV heeft 
hij 42 jaar lang belastingformulie-
ren ingevuld. De koninklijke 
onderscheiding, Lid in de Orde van 
Oranje-Nassau, is dan ook meer 
dan verdiend. 

Marianne Wensink zet zich al 
jaren in voor kansarmen in de wijk 
Presikhaaf. Zij richtte 20 jaar 
geleden de stichting Budo Sport op 
en als eerste begon zij met fietsles-
sen te geven aan vrouwen van 
buitenlandse afkomst. Enkele 
personen gunden Marianne een 
lintje voor haar vele werk naast de 
sportschool en stuurden de nodige 
aanbevelingen. 
Marianne: “Ook startte ik een 
wandelgroep om lichtdemente 
mensen uit hun isolement te halen 
en om de eenzaamheid onder 
ouderen terug te dringen werden 
bridgecursussen georganiseerd bij 
ons in de sportschool. Als ik ideeën 
heb, kan ik deze goed kwijt bij het 
Team Leefomgeving Presikhaaf. “
Dat ze nog steeds ideeën heet, 
getuigt het volgende. “Omdat bij 
autochtonen ook nog steeds laag-

geletterdheid voorkomt, willen we 
een soort formulierenbrigade 
oprichten in combinatie met sport, 
goed voor het zelfvertrouwen van 
de mensen. Ik doe dit niet alleen, 
maar ga het verder ontwikkelen 
met Rijnstad. Ingrid Sieljes van 
Rijnstad vertelde dat er nog zoveel 
laaggeletterde mensen zijn in 
Presikhaaf. Samen kwamen we op 
het plan van samenwerking.
Het maatschappelijk bezig zijn, zit 
me in het bloed en als ik dan 
iemand tegenkom die blij is dat ik 
haar destijds uit haar isolement heb 
gehaald, raakt dit mij en weet ik 

waarvoor ik het doe. Sinds ik met 
sportschool Milder samenwerk, ben 
ik mijn werk wat aan het afbouwen, 
maar helemaal stoppen doe ik zeker 
nog niet. Daarvoor heb ik nog te 
veel ideeën,” aldus Marianne.
Ook Marianne werd Lid in de 
Orde van Oranje-Nassau. Trots 
draagt zij op de foto het naar de 
sportschool meegebrachte lintje.

De redactie van Presikhaaf 
wijknieuws feliciteert Ruud en 
Marianne met hun onderscheiding 
en wenst hen nog veel 
mooie jaren toe.
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Meedenken over nieuwe 
energie voor Presikhaaf
Zoals je misschien her en der leest, willen we van vervuilende fossiele 
energie naar schone, duurzame energie. Daar zijn acties voor nodig 
voor woningen, buurten, wijken en voor heel Arnhem. Dus ook voor 
Presikhaaf. Hoe kunnen deze acties Presikhaaf niet alleen in de toe-
komst maar ook nu een fijne en gezonde leef-woonomgeving laten zijn? 
Daarover ga ik graag in gesprek met mensen die het dagelijks leven in 
de wijk goed kennen. 

*  Wil je meedenken over nieuwe  
 energie voor Presikhaaf?

*  Ben je bereid twee of drie keer  
 bij elkaar te komen met   
 wijkgenoten?

*  Wil je invloed op de manier   
 waarop de gemeente met in-  
 woners van Presikhaaf in gesprek  

 gaat om de wijk nu en in de 
 toekomst een fijne wijk te laten  
 zijn?
Meld je dan bij mij aan door een 
berichtje te sturen naar 
leida.van.den.berg@arnhem.nl 
Mijn naam is Leida van den Berg 
en voor de gemeente Arnhem ben 

ik contactpersoon voor Presikhaaf, 
voor de wijkgerichte energiever-
nieuwing. Graag wil ik van mensen 
uit Presikhaaf horen wat er leeft en 
in welke vorm contacten tussen 
gemeente en inwoners van Presik-
haaf een positieve bijdrage kunnen 
zijn voor het leven in Presikhaaf. 

Met de aanmelders zoek ik een 
geschikt tijdstip/dagdeel dat zoveel 
mogelijk mensen past. 
Spreekt dit je aan en heb je er twee 
of drie bijeenkomsten voor over, 
dan maak ik graag kennis met je. 

Informatieve websites:
Energieloket  www.elmg.nl  voor individuele woningeigenaren
Woonbond  www.woonbond.nl/energie-besparen  voor huurders
VvE energieloket  www.vve-energieloket.nl  voor Verenigingen van Eigenaren
ArnhemAAN  www.arnhemaan.nl  voor duurzaam initiatieven in Arnhem
MilieuCentraal www.milieucentraal.nl landelijke website met energie-informatie

De burgemeester werd ontvangen 
en rondgeleid door Martin Hagen, 
voorzitter van de SIK, en vond het 
prima dat een van de vrijwilligers 
zijn wang feestelijk versierde met 
onze nationale driekleur.
Ondanks het wat mindere weer 
genoten de kinderen van de vele 
activiteiten en prezen zij op hun 
kleedjes luidkeels hun waren aan. 
Al met al werd het ook dit jaar weer 
een fantastisch feest.

Het bestuur en de vrijwilligers van 
de SIK verdienen zeker een compli-
ment aangezien zij er elk jaar weer 
in slagen de kinderen in onze wijk 
een leuke Koningsdag te bezorgen.

25 keer Koningsdag organiseren, 
verdient een felicitatie 
Burgemeester Marcouch bezoekt jubilerende SIK
De dag voor Koningsdag reikte burgemeester Marcouch aan twee 
wijkbewoners een onderscheiding uit. 
Op Koningsdag was hij weer op Presikhaaf present en kwam hij de 
jubilerende Stichting Initiatiefgroep Kinderkamp feliciteren. 
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TEAM LEEFOMGEVING PRESIKHAAF 
U woont of werkt in Presikhaaf en weet het beste 
wat uw wijk nodig heeft om er prettig te wonen of 
werken. U bent er immers (bijna) elke dag. 
Wat kan anders en beter in uw wijk? 
Welke kansen ziet u om samen met uw buurt iets 
aan te pakken? Wat hebt u daarvoor van ons nodig? 
Wat kan minder, zodat geld beschikbaar komt voor 
nieuwe plannen? We komen graag met u in contact 
om te kijken wat we samen kunnen bereiken.

Rol van team leefomgeving Presikhaaf! 
Team leefomgeving heeft een regisserende, faciliterende 
rol en is verantwoordelijk voor de wijkbegroting. 

Regisserend is zorgen dat de dingen gebeuren zoals 
gewenst is voor bewoners van Presikhaaf. 

Faciliterend: is zorgen dat (bewoners-)initiatieven 
ondersteund worden zodat ze verder kunnen. 
Team leefomgeving is verantwoordelijk voor de 
uitgaven die in Presikhaaf nodig zijn. We maken elk 
jaar een wijkbegroting. 

Om samen keuzes te kunnen maken, werken we met 
bewoners, groepen, organisaties en bedrijven in 
Presikhaaf. Zo weten we steeds beter welke thema’s in 
uw wijk belangrijk zijn en wat uw wensen en ambities 
zijn voor de wijk. 
Doordat we als team vanuit de gemeente in de wijk 
werken, zijn de lijntjes korter en is er minder bureau-
cratie. We kunnen daardoor meer mogelijk maken. 

Samen doen we wat nodig is! 
Voorbeelden waar team leefomgeving vanuit haar rol 
samen met u aan werkt / heeft gewerkt:

Regisserend
z  Zomerprogramma voor de jeugd met zoveel 
  mogelijk partners samen

z	 Zorg voor wijkperspectief van stedelijke    
  programma’s.

z  Zorg dat projecten, die uitgevoerd worden in de   
  wijk, duurzaam zijn

Faciliterend
z  Ondersteuning voor bewoners om tot een 
  speelplan Deltakwartier te komen

z  Initiatief van bewoners voor een uitnodigende   
  wandelroute door hun buurt P1

z	 Opruimdag samen met bewoners en Vivare in   
  drie straten in P3

Waar is aandacht voor in 2019?
Uit de gesprekken, die we voeren met bewoners, 
groepen, organisaties en bedrijven, weten we wat 
nodig is voor Presikhaaf. Echte veranderingen vragen 
veel aandacht en lange adem (jarenlang vaak). 
Twee grote onderwerpen waar we aan werken zijn:

Kansen voor Kinderen
In Presikhaaf wonen veel kinderen die minder kansen 
krijgen dan hun leeftijdsgenootjes elders in de stad. 
Hier werken al veel mensen aan in Presikhaaf: vrijwil-
ligers, professionals, wijkpartijen en natuurlijk ouders. 
Team leefomgeving besteedt tijd en geld aan samen-
werken met en tussen al die mensen. Samen bepalen 
we wat er nodig is voor de kinderen en wie dat het 
beste kan doen. Ook financieren we nieuwe projecten 
zoals huiswerkbegeleiding en persoonlijke ontwikke-
ling door Presikhaaf University en begeleiding van 
jonge alleenstaande moeders door stichting JAM. 

de Overkant
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Binden en Verbinden
Belangrijke buurtplekken zijn verdwenen in Presikhaaf. 
Om prettig (samen) te leven in een wijk is het belang-
rijk om makkelijk in contact te komen met elkaar en 
samen activiteiten te kunnen doen. 

Daarom investeert team leefomgeving tijd en geld in 
buurtplekken zoals de Oosthof en de Overkant. 
Maar ook in het verbeteren van samenwerking tussen 
partijen die voor burencontact zorgen. 

Of we zorgen dat partijen in de wijk een mooi 
programma kunnen maken voor en met bewoners, 
zoals Locatie Spatie en wijkdiners van Vitanos.

Sociale wijkteams Arnhem
Voor persoonlijke ondersteuning advies en doorver-
wijzing, bijvoorbeeld bij opvoeding, huisvesting, zorgen 
om inkomen of psychische problemen neemt u contact 
op met het sociale wijkteam op 088-2260000 of 
wijkteamsarnhem.nl

Meldingen openbare ruimte
Ligt er een tegel scheef? Is de verlichting in uw straat 
stuk? Voor problemen en/of vragen over de openbare 
ruimte en uw directe leefomgeving kunt u een melding 
maken via onze website arnhem.nl. 

Het voordeel hiervan is dat uw melding gelijk wordt 
doorgezet naar de juiste afdeling en de gemeente u op 
de hoogte houdt van de voortgang van uw melding via 
e-mail. U kunt ook telefonisch melden via het 
rechtstreekse servicenummer van de gemeente Arnhem 
op 0900-1809.

de Oosthof

Hoe kunt u team 
leefomgeving bereiken?
U kunt ons ook telefonisch en per e-mail bereiken.

Onze algemene mailbox 
presikhaaf@leefomgevingarnhem.nl
lezen we dagelijks.

Paul.beltman@arnhem.nl   06-44 15 83 44

Wendy.beukhof@arnhem.nl  06-50 28 58 42

Mirjam.dulk@arnhem.nl  06-21 17 44 55

Leo.emerenciana@arnhem.nl  026-377 43 88 
(doorgeschakeld naar mobiel)

Anne-Marijn.tielen@arnhem.nl 06-46 73 74 08
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Met Gelrepas goedkoop naar 
circustheater in de ASM-Haven 
Van 12 t/m 30 juni kunt u genieten van een spectaculaire circustheater-
show. Professionele circusartiesten uit de stal van Cirque du Soleil en 
Arnhemse muzikanten zorgen voor een geweldige show. 

Clownerie, acrobatiek, muziek en 
zang worden samengesmeed tot een 
circusavontuur voor de hele familie. 

Komt dat zien! Kijk op 
http://www.cirquedelaliberte.nl 
Met een Gelrepas kunt u voor 
€ 2,50 naar binnen.

Nog geen Gelrepas?
Met de GelrePas kunt u met Foto: Dmitry Shakhin

korting en soms zelfs gratis mee-
doen aan allerlei activiteiten in 
Arnhem en omstreken. 

De GelrePas is gratis voor mensen 
met een laag inkomen. Nu ook 
voor gezinnen die een inkomen 
hebben van maximaal 130% van de 
bijstandsnorm. 
Zie www.arnhem.nl/gelrepas of 
bel 0900-1809. 

Leerpark Presikhaaf start 
met praktijkonderwijs 
VMBO klas 

De Praktijkschool van Leerpark 
Presikhaaf start m.i.v. het 
komende jaar met een PRO-
VMBO klas, waarbij leerlingen 
die op het grensgebied van 
Praktijkonderwijs en VMBO 
zitten in drie jaar tijd de leerstof 
van VMBO leerjaar 1 en 2 
kunnen leren om daarna uit te 
stromen naar VMBO leerjaar 3.

Deze klas krijgt les in het Praktijk-
onderwijs, wat betekent dat ze in 
een kleinere klas zitten in een 

gestructureerde 
omgeving met 
minder docen-
ten. 
In de loop van 
de drie school-
jaren worden 
leerlingen stap 
voor stap voor-
bereid op het 

VMBO, zodat zij met succes 
leerjaar 3 en 4 van het VMBO 
kunnen doorlopen. 
Leerpark Presikhaaf wil hiermee 
maatwerk leveren voor leerlingen 
die meer tijd nodig hebben om het 
niveau van leerjaar 3 van het 
VMBO te kunnen halen. 
In de regio Arnhem is Leerpark 
Presikhaaf ingeloot om deel te 
nemen aan de pilot. 
In totaal zullen 30 scholen in 
Nederland vanaf schooljaar 2019-
2020 dit onderwijs aanbieden.

foto: Menno Emmink

Klassieke Muziek- 
week in Presikhaaf
Afgelopen maart organiseerde 
Lionsclub Arnhem een benefiet-
concert in de Vredebergkerk in 
Oosterbeek. Aan het einde van 
het concert werd door de presi-
dent van de Lions een cheque ter 
waarde van € 3.000,00 over-
handigd aan het JeugdFonds 
Cultuur Arnhem.

Dit bedrag wordt gebruikt voor het 
project ‘Klassieke Muziekweek in 
Presikhaaf ’ van El ELE Wereld 
Dans en Muziekschool. Het project 
wordt in het eerste halfjaar van 
2020 gerealiseerd. Op het 
programma zullen een week lang 
overdag educatieve programma’s en 
masterclasses en in de avonden 
concerten op verschillende locaties 
in Presikhaaf plaatsvinden.

Meer informatie over 
het programma 
volgt nog. 
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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

Beheerder/wijkverbinder gezocht 
voor buurthuis de Oosthof

De beheerder is verantwoordelijk voor de dagelijkse 
leiding van de Oosthof. Hij/zij begeleidt vrijwilligers, 
coördineert werkzaamheden, houdt contact met de 
gebruikersgroepen, voert zakelijke beheer- en 
horecataken uit, zoals controle op de schoonmaak, 
verzorgen van de inkoop, bardiensten, het bijhouden 
van kasgeld en afdracht en contacten met de eigenaar 
van het gebouw over onderhoud.

Samen met het bestuur van de Stichting Bewoners-
bedrijf de Oosthof, gebruikers (huurders) en bewoners 
maakt hij/zij van het buurthuis een bloeiende ont-
moetingsplaats voor bewoners van de wijk Presikhaaf.

De beheerder/wijkverbinder organiseert of laat organi-
seren, verbindt initiatieven en laat zien wat er in de 
wijk gebeurt. Hij/zij is verantwoordelijk voor het 
gebouw, stimuleert activiteiten die een toegevoegde 
waarde hebben voor de levendigheid en de kwaliteit 
van de wijk en bouwt mee aan het huis van de wijk: 
buurthuis de Oosthof. 

Hij/zij zet zich in voor het verder ontwikkelen en geeft 
invulling aan een goed draaiend buurtcentrum in 
samenwerking met gebruikers, vrijwilligers en bestuur. 
Op termijn kan dit een betaalde functie worden 
eventueel als sociaal ondernemer.

Vereisten  

v Goede beheersing van de Nederlandse taal.
 
v Ervaring met Microsoft Office (Excel en Word).
 
v Bezit van diploma Sociale Hygiëne, HACCP en   
 BHV is erg gewenst, anders bereid zijn tot het   
 behalen ervan.
 
v Horeca ervaring.

v Goede communicatieve vaardigheden.
 
v Goed kunnen samenwerken, maatschappelijk   
 betrokken zijn.
 
v Zelfstandig kunnen werken, verantwoordelijk  
 heidsgevoel hebben, flexibel en stressbestendig zijn.
 
v Wonend in Arnhem, liefst in Presikhaaf of een   
 band met de wijk hebben.

Het voordeel van deze functie is: nieuwe ervaringen 
opdoen in een boeiende omgeving, veel contacten met 
andere mensen en zicht hebben op betaald werk.
Reacties naar: info.deoosthof@gmail.com
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Kookfanaat voor Presikhaaf 
Kom jij lekker kokkerellen? (vrijwilliger)
De functie
In de wijk Presikhaaf / 
Spijkerkwartier stelt RIBW 
Arnhem & Veluwe Vallei haar 
keuken open voor cliënten en 
buurtbewoners. Er is plaats voor 
15 mensen. 
Het eetcafé staat in het teken van 
ontmoetingen en goede gesprekken 
onder het genot van koffie en thee 
of een warme maaltijd. 
Het eetcafé opent twee keer per 
week haar deuren. Op dinsdag en 
zaterdag van 14.30 uur tot 19.00 
uur. Je bepaalt zelf hoe vaak en op 
welke dag je kookt (minimaal 1 
keer per maand).

Wat levert het jou op?
◊ Veel waardering, onder andere  
 in de vorm van attenties. 
 Daarnaast vernoemen bezoekers  
 wellicht een gerecht naar je.
◊ Een vaste contactpersoon en  
 begeleiding van een    
 vrijwilligerscoach.
◊  Ruimte om jouw kwaliteiten en  
 talenten verder te ontwikkelen.
◊  Vrijwilligersovereenkomst (waar- 
 door je verzekerd bent tijdens je  
 werk).
◊  Reiskosten en parkeerkosten-  
 vergoeding.
◊ Je eet gratis mee met de gezellige  
 groep bezoekers.

Wat vragen wij van jou?
◊ Je overziet het proces: bood-  
 schappen doen, snijden, berei- 
 den, even laten pruttelen en  
 dan… samen eten en tot slot  
 afwassen. Kortom: gaan met die  
 banaan.
◊  Je kan bezoekers enthousiast  
 maken om ook een steentje bij te  
 dragen.
◊  Je bent geïnteresseerd in anderen  
 en gaat respectvol met mensen  
 om.
◊  Je bent sociaal vaardig, je kan  
 zelfstandig maar ook   
 samenwerken.
◊  Een verklaring omtrent gedrag  
 (VOG). Die is gratis.

Enthousiast of vragen? 
Neem dan contact op met 
Lotte Jacobs,
taakhouder Vrijwilligerswerk, 
via l.jacobs@ribwavv.nl

Start ‘Een frisse blik’ 
preventieve cognitieve training na een depressie
Op dinsdagmiddag 1 oktober 
start de cursus ‘Een frisse blik’ in 
Arnhem. 

Je hebt eerder in je leven een 
depressie gehad. De depressieve 
klachten zijn verdwenen en je wilt 
jezelf nog extra versterken om zo 
een volgende sombere stemming te 
voorkomen. 
Helaas komt het vaak voor dat 
iemand hersteld is van een depres-

sie en dan later toch opnieuw 
depressief wordt. 
Dat is iets wat niemand wil. 
Daarom is het belangrijk om 
aandacht te besteden aan het 
voorkomen van een terugval. 

De training is voor volwassenen 
vanaf 21 jaar uit Arnhem die her-
steld zijn van depressieve klachten 
en een terugval willen voorkomen. 
Voorafgaand aan de training vindt 
een kennismakingsgesprek plaats 
met de trainers.

Praktische informatie
De cursus vindt plaats in de 
Bethlehemkerk, Honigkamp 25 te 
Arnhem en bestaat uit acht bijeen-
komsten van twee uur. 

Agenda 
werkgroepen 
Presikhaaf

19 juni Wijkplatform   
  Presikhaaf in MFC

De vergadering is openbaar en 
begint om 19.30 uur

agenda 
zie www.presikhaafnet.nl

Dinsdag 1 + 8 + 22 + 29 oktober, 5 + 
12 + 19 + 26 november 2019 van 
15.00 tot 17.00 uur.

Voor meer informatie of 
aanmelding kunt u contact 
opnemen met Indigo, 
telefoon 312 44 83 of 
info@indigogelderland.nl
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NIEUW| Play & Relax in Presikhaaf 
Een speelgoedhoek voor kinderen 
en een moment van rust voor 
ouders. Blije gezichtjes, een goed 
gesprek met een voorbijganger en 
een opgeladen telefoon. Wat wil 
een shoppende vader of moeder 
nog meer? 

Sinds enkele weken huist de 
Play & Relax lounge middenin 
winkelcentrum Presikhaaf. Dit tot 
tevredenheid van het winkelend 
publiek en de ondernemers, want 
de mensen vermaken zich. En dat 
is waar we het allemaal voor doen.

Kinderen zijn de baas
De speelgoedhoek is voor kinderen 
van 2 tot en met 12 jaar. De kids 
zijn hier ook daadwerkelijk de baas! 
Althans, onder één voorwaarde dan: 
de kinderen zijn alleen welkom in 
de speelruimte onder begeleiding 

van een ouder of verzorger. 
De ouders en/of verzorgers dienen 
namelijk wel een oogje in het zeil te 
houden. 

Ruilkast
Heb jij thuis boeken waar je niets 

mee doet? Neem deze dan vooral 
mee en ruil ze voor een boek dat 
jou interessant lijkt! In de Play & 
Relax ruimte staat namelijk een 
heuse ‘ruilkast’. In deze kast liggen 
boeken die je kan ruilen tegen jouw 
boeken. Let wel: je mag enkel een 
boek meenemen als je er zelf ook 
een in de kast hebt gelegd. 

Het opdoen van nieuwe 
contacten
Deze plek biedt natuurlijk ook een 
uitgelezen mogelijkheid op het 
opdoen van nieuwe contacten. Je 
komt vast en zeker in contact met 
nieuwe mensen. Hoe fijn kan het 
zijn om eens een totaal verhelde-
rend gesprek te hebben met een 
voorbijganger? Heel fijn toch! 

Telefoon opladen
Tot slot. De smartphone is (bijna) 
niet meer weg te denken uit ons 
dagelijks leven. Daarom is ook 
hieraan gedacht. In de Play & 
Relax ruimte vind je een aantal 
oplaadplekken waar je tijdens je 
relaxmoment ook nog eens je 
telefoon kan opladen.

Ondersteuning bij financiële 
en administratieve vragen

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. Heb je een 
vraag? Loop gerust eens binnen! 
De ondersteuning 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 327 22 66.
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DE NEE-NEE STICKER
De gedrukte wijkkrant wordt dus huis-aan-huis bezorgd op de ca. 8000 huishoudens die de wijk rijk is. 
Ook in de brievenbussen waar een NEE-NEE sticker op zit geplakt.

Wij hebben daar het volgende idee over:
De wijkkrant van Presikhaaf is een niet-commercielë krant die wordt samengesteld door en voor bewoners. 
Er staan berichten in die voor alle bewoners van de wijk van belang kunnen zijn. Een niet commerciële krant  
wordt gemaakt van gemeenschapsgeld. Dat wat wordt gemaakt van gemeenschapsgeld, behoort die gemeenschap 
toe. Het is dus geen ongeadresseerd drukwerk, omdat hij door de bewoners van Presikhaaf wordt gemaakt 
waarvan elke bewoner een geadresseerde is.

Camping Prikko 
Wij gaan Kamperen

Naast het reguliere naschoolse 
aanbod voor kinderen in Presik-
haaf worden door verschillende 
organisaties ook vakantieactivi-
teiten georganiseerd. 
 
Tijdens de vakantieactiviteiten en 
festijnen proberen we altijd wat 
extra’s te realiseren voor kinderen; 
dit kan variëren van een uitstapje of 
het bijwonen van een voorstelling 
tot de mogelijkheid kennis te 
maken met verschillende activitei-
ten en sporten. 
 
De activiteiten zijn laagdrempelig 
en staan open voor alle kinderen uit 
Presikhaaf. Zo kunnen we de 
kinderen, die niet op vakantie 
(kunnen) gaan, toch een leuk en 
zinvol aanbod bieden. Dit jaar leek 
het ons een goed moment om een 

kinderkamp te organiseren aan het 
begin van de zomervakantie.  

Deze zomer gaan we van woensdag 
10 juli tot en met 12 juli op kamp in 
Presikhaaf en maken we een 
ontdekkingsreis door de wijk. 
Dit kamp is voor alle kinderen uit 
Presikhaaf van 8 tot en met 13 jaar 
die niet op vakantie (kunnen) gaan. 

Wil je meer informatie of je op-
geven dan kan je altijd contact 
opnemen met Sharista Bechan, 
telefoon 06-15 10 50 59 of Melissa 
Berkelmans, telefoon 791 21 59. 

Nieuwe Rijnstad 
kinderwerker 
Mijn naam is Fatma Özkara. 
Ik kom het kinderwerk in 
Presikhaaf versterken door me in te 
zetten in de buitenruimte en op 
locaties als speeltuin de Regenboog. 
Ik werk net als mijn collega’s Jan 
Meffert en Bianca Labobar vanuit 
MFC Presikhaven. Kom gerust 
langs om kennis te maken of je 
ideeën met mij te delen. Ik ben ook 
bereikbaar via f.ozkara@rijnstad.nl
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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

Ome Joop’s Tour 2019: 
dit jaar gratis met GelrePas
De Gelrepas bestaat dit jaar 25 jaar! Met medewerking van de 
Dullertstichting kunnen kinderen met een Gelrepas dit jaar gratis mee 
met Ome Joop’s Tour. Tien dagen op de fiets, tien dagen lang in- en 
ontspanning, tien dagen lief en leed delen. 

Deze unieke wielerronde vindt 
traditioneel plaats aan het begin 
van de zomervakantie en is ge-
baseerd op een ijzersterke formule, 
waarin jongens en meisjes tien 
dagen met respect en aandacht voor 
elkaar gezamenlijk optrekken. 
In hun kielzog volgt een karavaan 
van verzorgers, helpers, begeleiders, 
familie en vrienden. Ome Joop’s 
Tour is ook voor hen een feest, een 
happening waarnaar vol verlangen 
wordt uitgekeken.

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 (ver-
zameldag) tot en met woensdag 
31 juli. De geplande fietsroute voert 
dit jaar grotendeels door Gelder-
land en meer bijzonder langs 
plaatsen die een rol hebben 

gespeeld tijdens Market Garden. 
In 2019 is het 75 jaar geleden dat 
operatie Market Garden (1944) 
heeft plaatsgevonden.

Het motto van Ome Joop’s Tour is 
sinds jaar en dag ‘Vrede, vrijheid en 
respect’. Verbinding met de her-
denking van Market Garden sluit 
perfect aan bij de gedachte waar-
mee 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:
wje zit in groep 5, 6, 7 of 8 van de 
basisschool;
wop 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 aanmeldformulier 
waarmee je kunt laten weten of je 
wilt meedoen: 
https://www.omejoopstour.nl/
kinderenouders/aanvraag-deelname. 

Mocht je nog vragen hebben, 
mail dan naar 
deelnemers@omejoopstour.nl
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Nieuwsbrief Werkgroep AGA

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

of www.ageena.nl

Bestemmingsplan Kleefse Waard 2019
Op basis van een bestemmingsplan uit 1963 werd de Kleefse Waard tot nu toe ontwikkeld. 
Thans wordt voor het industrieterrein gewerkt aan een nieuw bestemmingsplan dat sinds 
1 maart 2019 in procedure is. Stichting AGA/Presikhaaf heeft daarop met een zienswijze gereageerd.

Een aantal zaken is onder de aandacht van de gemeen-
teraad gebracht, in de hoop dat voor de Kleefse Waard 
een bestemmingsplan tot stand komt in samenspraak 
met bewoners, waarin het leefklimaat van de inwoners 
van Presikhaaf aandacht krijgt en er mogelijk verbete-
ring ontstaat van ons huidige woon- en leefklimaat.

Even hebben we de indruk gehad betrokken te zullen 
worden bij de ontwikkeling van dit bestemmingsplan. 
Helaas bleef de communicatie gedurende de voor-
bereiding van het plan beperkt tot een kennismakings-
gesprek met de wethouder. 

Op 18 februari 2019 werd een inloopavond georgani-
seerd maar helaas zonder informatie over het ontwerp-
bestemmingsplan Kleefse Waard 2019 omdat het 
college van B&W het bestemmingsplan nog niet had 
vrijgegeven. Er is dus geen inhoudelijk overleg geweest 
met omwonenden over de totstandkoming van het 
plan. U kunt de zienswijze lezen op www.ageena.nl 

Bedrijfswoningen bij het windpark
De gemeenteraad is medio mei zonder verdere in-
houdelijke discussie akkoord gegaan met het toevoegen 
van een notitie van B&W aan het in 2017 vastgestelde 

bestemmingsplan ‘Windpark en zonneveld Konings-
pleij Noord’. Nadat de Raad van State oordeelde dat 
de gemeenteraad niet deugdelijk had onderbouwd dat 
de twee woningen aan de Veerweg bedrijfswoningen 
bij het windpark zijn, is de gemeenteraad thans van 
mening dat zij dit nu wel deugdelijk heeft onder-
bouwd met de ‘Notitie beheerderswoningen’ en de 
bijgevoegde instemmingsovereenkomsten van de 
huidige eigenaren, c.q. bewoners en huurders.
 
U kunt de stukken lezen op www.ageena.nl  

Foto: Bedrijfsruimte Veolia op de Kleefse Waard

PLEYADE IS OP ZOEK NAAR ENTHOUSIASTE, BETROKKEN, GEPASSIONEERDE VRIJWILLIGERS.

ZOEKT VRIJWILLIGERS!
Als vrijwilliger bij Pleyade bent u waardevol. Voor ons 
en zeker voor onze cliënten. Door uw persoonlijke 
kwaliteiten, talenten en levenservaring levert u een 
bijdrage aan het welzijn van cliënten. 

Of u nu veel tijd heeft, of enkel een paar uurtjes per 
week beschikbaar bent, u bent van harte welkom. 
De belangrijkste voorwaarden om als vrijwilliger bij 
Pleyade aan de slag te gaan zijn enthousiasme, betrok-
kenheid en een hart voor mensen, in het bijzonder 
ouderen. Als vrijwilliger kunt u uiteraard rekenen op 

passende begeleiding en waardering vanuit Pleyade. 
Op dit moment zijn we op zoek naar een vrijwilliger 
die op woensdag- en/of donderdagochtend de 
koffieronde zelfstandig wil en kan verzorgen. 
Bent u enthousiast en wilt u meer weten of u 
aanmelden? 
Stuur een mail naar vrijwilligerswerk@pleyade.nl 
of bel naar 026  751 72 85.
 
Neem ook eens een kijkje op onze website: 
www.pleyade.nl
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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. 

Geen geld, 
toch meedoen!

In Nederland leeft één op de 
negen kinderen in armoede. 

Ook in Presikhaaf heerst deze 
problematiek, vaak verborgen 
achter de voordeur. Deze kinderen 
kunnen om financiële redenen niet 
meedoen aan activiteiten die voor 
hun leeftijdsgenootjes heel 
normaal zijn.  

Stichting Leergeld heeft als missie 
het voorkomen van sociale uitslui-
ting van kinderen uit gezinnen met 
minimale financiële middelen. 
We hebben het dan over gezinnen 
met een inkomen tot 120 procent 
van de bijstandsnorm maar ook 
over gezinnen met een hoger 
inkomen waar schuldenpro-
blematiek heerst.

Leergeld biedt kansen aan kinderen 
in de leeftijd van 4 t/m 17 jaar om 
te kunnen deelnemen aan binnen- 
en buitenschoolse activiteiten. 

Hierdoor kunnen ook deze kinde-
ren hun sociale vaardigheden en 
kennis zo optimaal mogelijk 
ontwikkelen.

Leergeld kan helpen door het 
verstrekken van een laptop of 
computer als die nodig is voor het 
maken van schoolopdrachten. 

Verder door het verstrekken van 
fietsen als school of sportcentrum 
net wat verder weg liggen. 

Ook ondersteuning door een 
bijdrage in kosten voor sportkle-
ding en een bijdrage in de kosten 
van verplichte reizen voor scholie-
ren (ook over de grens) is mogelijk.

Naast deze standaardvoorzieningen 
krijgt Leergeld vaak acties die de 
moeite waard zijn voor kinderen, 
zoals cadeaubonnen, zwem-
activiteiten, etc. 

Tijdens een huisbezoek wordt 
besproken wat nodig is. Wanneer 
vragen niet door Leergeld kunnen 
worden beantwoord, verwijzen wij 
naar andere organisaties.

Heb je als ouder of verwijzer een 
vraag, neem dan contact met ons 
op. Aanmelden kan telefonisch 
of via 
www.leergeldarnhem.nl 
telefoon 445 55 72 op dinsdag t/m 
donderdag tussen 09.00 en 
13.00 uur.
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Een lagere 
energierekening!

Zomer ontmoetingen
Maaltijden met een informatief thema
Op verschillende locaties in 
Presikhaaf organiseert Vitanos 
wekelijks een wijkdiner. Ook in 
de maanden juli en augustus 
gaan we hiermee door. 
Met steun en samenwerking 
met de SWOA, vrijwilligers en 
locaties in de wijk, bieden we 
de bewoners de mogelijkheid 
met elkaar samen te eten en 
elkaars verhalen te delen. Elke 
keer met een ander thema of 
een muzikaal intermezzo.
Vitanos wil samen met wijk- en 
buurtbewoners aan de slag voor een sociale, actieve en 
vitale wijk. Jouw deelname is al een meerwaarde voor 
ons en anderen.

  Dinsdag 9 juli en 6 augustus 
  De Klup / Burenhulp VoorElkaar
  Maandag 15 en 29 juli de Weldam
  Maandag 22 juli en 12 augustus 
  De Overkant, huis van en door de wijk

Kosten voor een driegangendiner € 7,00 
(met GelrePas € 4,00), kinderen t/m 10 jaar € 2,00.
Tijd: Start diner 18.00 uur. Inloop vanaf 17.30 uur 
(alle bovengenoemde locaties)

Reserveren kan via
v	Het contactformulier op onze site www.vitanos.nl
v	Mail: info@vitanos.nl (u ontvangt altijd een   
 bevestigingsmail) 
v	Of bel naar 06-45 87 86 00 (voicemail inspreken   
 s.v.p., duidelijk uw voornaam, achternaam, datum,  
 locatie, het aantal personen en evt. dieetwensen   
 vermelden)
v	Voor de maaltijden in de Weldam op 15 juli en 
 29 juli is het ook mogelijk u aan te melden aan de   
 balie van de Weldam

Reserveren is mogelijk tot 11.00 uur op de dag van de 
maaltijd, mits op dat moment nog voldoende plaatsen 
beschikbaar zijn. We houden rekening met dieet-
wensen. Graag van te voren aangeven.
We maken gebruik van HALAL-producten.

U zult vast gemerkt hebben dat uw energierekening 
vanaf begin dit jaar hoger is geworden!

Energie en vooral aardgas worden duurder! 
Nu kost een kubieke meter (m3) aardgas ongeveer  
€ 0,63, de verwachting is dat aardgas over 4 jaar € 1,00 
gaat kosten, inclusief alle belastingen!
Oorzaak: hogere Energiebelasting en Opslag 
Duurzame Energie op aardgas en hogere kosten voor 
de netbeheerder. Zuinig omgaan met energie is dus 
goed voor de portemonnee en loont dus!!

“Zelf energie besparen!”
Hallo, ik ben Jan Hadderingh, huurder van Vivare. 
Ik heb begin dit jaar een cursus gevolgd om mensen te 
adviseren en voor te lichten hoe zij energie kunnen 
besparen. Hierbij word ik ondersteund door de 
gemeente Arnhem, vanuit de werkgroep 
‘Energietransitie.’

Er zijn drie soorten besparingen:
1.  Gratis besparingen op gas en elektriciteit! Ik hoor   
 u denken ‘Gratis besparen’, jazeker! Dit kan 
 oplopen tot wel € 90,00 voor elektriciteit en 
 € 180,00 voor gas per jaar.

2.  Besparingen met een kleine investering voor de   
 huurder! Een kleine investering van bijvoorbeeld  
 € 5,00 - € 15,00 per artikel. Dit kan oplopen tot 
 € 220,00 per jaar.

3.  Besparingen met grote investeringen zijn de ver-  
 antwoordelijkheid van de woningbouw corporaties.  
 Het gaat dan om grootonderhoud of renovatie.

Bent u huurder en wilt u weten hoe u kunt besparen? 
Dan geef ik u gratis advies!

Voor het maken van een afspraak even 
mailen naar onderstaand mailadres 
of even bellen! 

energiebespaarcoach@outlook.com  
06-39 65 42 50. 
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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 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 9 augustus 2019
Onder de goede inzenders wordt een cadeaubon verloot 

die uitsluitend geldig is voor een knipbehandeling
 bij Kapsalon Apart.

De winnaar van de woordzoeker uit wijknieuws nummer 2  
jaargang 21 is Elly Wischmann, Duistervoordestraat

S U D O K U

Inzenden kopij vóór
9 augustus 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:
2 september  2019
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Naaigroep Oosthof 
zoekt een vrijwilligster!

Omdat de huidige vrijwilligster van de naailes stopt, zoeken we een 
enthousiaste naaister die vrouwen wil helpen bij het leren naaien. 

De groep wordt begeleid door twee vrijwilligsters. De naailes is 
Iedere maandagochtend van 10.00 tot 12.00 uur in wijkcentrum de 

Oosthof.  Wat vragen we van je: goed kunnen samenwerken, 
geduldig zijn, Nederlands kunnen spreken, zelf zo goed kunnen 

naaien dat je het aan andere vrouwen kunt uitleggen. 
Heb je interesse? Bel dan met Ingrid (06-52 71 07 66) of stuur een 

e-mail naar i.sieljes@rijnstad.nl
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Voor meer informatie 
zie pagina 7


