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Ingezonden brieven van wijkbewoners

Leefbaar Presikhaaf 

Al meerdere malen is het mij 
opgevallen dat buurtbewoners de 
ruimte naast de ondergrondse 
containers gebruiken als opslag-
plaats voor hun afval. 

Grote dozen, zelfs hele bankstellen 
worden naast de restafval container 
gedeponeerd. Ja, een bankstel krijg 
je niet door de klep geduwd, dat 
moet op een andere manier 
opgeruimd worden. 27 december jl. 
trof ik de container aan de Greve-
lingen aan zoals te zien op de foto. 

Mensen gooien ook afval naast de 
container als deze niet vol is. Is dit 

de manier om Presikhaaf leefbaar te 
houden? Of is dit de manier om 
ongedierte (muizen/ratten) aan te 
trekken en het milieu te verontrei-
nigen? Het is in elk geval de manier 

Afval melden met Fixi velden in te vullen:
1. de locatie, door de straatnaam in  
 te typen of door deze op de kaart  
 te markeren
2. het onderwerp van de melding  
3. een omschrijving en eventueel  
 een foto van de situatie

Voortgang melding
Als inwoners hun e-mailadres 
achterlaten, worden ze op de 
hoogte gehouden van de voortgang 
van hun melding. 
Ook kunnen ze nog reageren op de 
melding, zodra deze is afgehandeld 
door de gemeente. 

Voor het maken van een melding is 
het overigens niet nodig om een 
account aan te maken bij Fixi.
Meldingen kunnen ook anoniem 
worden gemaakt. 

In dat geval kun je als melder niet 
op de hoogte gehouden worden 
van de voortgang.

Beste buurtbewoner,
Waarschijnlijk maakt u net als ik 
gebruik van de vuilcontainer op 
de hoek van de Berkelstraat en 
IJssellaan. 

Afgelopen maandag opende de 
container niet. Ik heb toen een 
melding gemaakt bij de gemeente 
en dinsdag was het verholpen. 
Er stonden al volle zakjes naast de 
container. Omdat ik bang ben dat 
dit ratten aantrekt, wil ik vragen, 
wanneer het weer voorkomt dat de 
container niet opent, de gemeente 
te berichten. 

Hieronder staat hoe dit heel een-
voudig kan via de app Fixi. U kunt 
dan ook zien of iemand anders al 
melding heeft gedaan en de voort-
gang volgen.

Alvast bedankt.
Marike

Wie in Arnhem een losse stoeptegel, 
afvaldumpingen of een kapotte 
lantaarnpaal ziet, kan een stuk 
eenvoudiger een melding maken bij 
de gemeente. Gemeente Arnhem 
werkt met een nieuw meldings-
systeem: Fixi. Fixi is een gebruiks-
vriendelijke tool die via een gratis 
app op je smartphone of website te 
gebruiken is. 

Hoe werkt het?
Arnhemmers kunnen straks op 
verschillende manieren een melding 
over de openbare ruimte maken: 

•  via de Fixi app (beschikbaar in de  
 App store en Google Playstore) 

•  via arnhem.nl/melding die weer  
 uitkomt bij www.fixi.nl

•  telefonisch via 0800-1809

Op de website of in de app hoeven 
inwoners maar een beperkt aantal 

om het snelst van je afval af te 
komen, de gemeente ruimt het wel 
op.
Met vriendelijke groet, 

Eric-Jan
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De geboorte van sterren 

Sterrenwacht Presikheaven bestaat tien jaar en ook 
nu kun je iedere eerste zaterdag van de maand van 
14.30 tot 15.30 uur terecht in de bibliotheek 
Presikhaaf, zoals op 7 maart. Daar krijg je de 
laatste ontdekkingen in de sterrenkunde en 
nieuwtjes uit de ruimtevaart.
Maar wil je zélf sterren kijken, kom dan op vrijdag 
28 en zaterdag 29 februari naar het dakterras van 
MFC Presikhaven. Daar organiseert Presikheaven 
de Landelijke Sterrenkijkdagen.

Aan het begin van de avond schittert de planeet 

Venus in het westen. In de buurt 
vinden we de planeet Uranus. Die lijkt 
dicht bij Venus te staan, maar is in 
werkelijkheid 22 keer verder: doet het 
licht van Venus er ruim zeven 
minuten over om ons te bereiken, bij 
Uranus is dat bijna drie uur! Bekijk 
beide planeten door een sterrenkijker: 
ze zijn totaal verschillend.
Veel verder, op 1400 lichtjaar afstand, 
staat een gigantische gaswolk: 
de Orionnevel. Hierin ontstaan op dit 
moment nieuwe sterren en planeten, 
en iedereen is uitgenodigd de 
geboorte mee te maken. 

In het sterrenbeeld Stier zie je de 
sterrenhoop de Plejaden. In mensen-
leeftijd zijn ze zeven jaar oud en 
bijzonder fraai in een telescoop.
Het verste en grootste object is de 
Andromedanevel: een paar honderd 
miljard sterren op 2,5 miljoen lichtjaar 
afstand die met een snelheid van 100 
km per seconde op ramkoers ligt met 
onze eigen Melkweg. Dankzij de 
vrijwilligers van Sterrenwacht 
Presikheaven met hun telescopen 
kun je het allemaal zelf bekijken. 

Maanlicht zal ons dit keer niet storen, 
bewolking misschien wel. Maar ook 
dan is een bezoek de moeite waard: 
binnen zijn interessante films te zien. 
En wie vragen heeft over het univer-
sum kan bij de vrijwilligers van 
Presikheaven terecht. De avonden 
beginnen om 19.30 uur en zijn ook 
geschikt voor kinderen vanaf tien jaar, 
de toegang is gratis. Iedereen is van 
harte welkom!

Orionnevel. Foto: John Rozeboom



P R E S I K HA A F

4

Herdenkingsjaar 2020 
In het derde nummer van Presikhaaf wijknieuws
2019 stond een interview met de “geridderde” Ruud Looyaard. 
Ruud is als vrijwilliger zeer actief in het oorlogsmuseum Arnhem aan 
de Kemperbergerweg en weet veel van de oorlogsgeschiedenis. 

In het kader van 75 jaar vrijheid zet 
hij zich ook dit jaar weer enorm in 
om over de oorlogsgeschiedenis van 
Arnhem te vertellen. Vaak krijgt hij 
tijdens zijn wekelijkse jeu de boules-
middag bij De Oosthof hierover 
vragen van wijkbewoners. Daarom 
nodigt hij de bewoners van Presik-
haaf en andere geïnteresseerden uit 
om op zaterdag 22 februari a.s. om 
10.30 uur naar zijn verhaal over het 
“vergissingsbombardement” op 
Arnhem te komen luisteren.
U bent van harte welkom in de 
Kaderkamer van het gebouw van 
De DrieGasthuizenGroep aan de 
Westervoortsedijk 12 in Arnhem. 

Informatie-ochtend 
over de overgang
De activiteitengroep Presikhaaf 
organiseert op dinsdag 10 maart 
van 10.00 tot 12.00 uur een infor-
matiebijeenkomst over de overgang. 
Deze bijeenkomst wordt gepresen-
teerd door huisarts mw. Ali. Zij is 
werkzaam in huisartsenpraktijk 
Presikhaaf. 

Waar gaat deze ochtend over?
Dokter Ali geeft voorlichting over 
de overgang; wat is dat nu precies 
de overgang en wat gebeurt er met 
je lichaam? Op welke leeftijd kun je 

in de overgang komen? Welke 
klachten geven de overgang 
(lichamelijk en psychisch)? Kun je 
er zelf iets aan doen om de klachten 
te verminderen? Heeft de ene 
vrouw er meer last van dan de 
andere vrouw? Wat doet de dokter 
bij overgangsklachten? Wanneer 
moet je met deze klachten naar de 
dokter gaan? 

Deze en andere vragen komen aan 
de orde. Ook de vragen die u zelf 
heeft kunt u stellen.

Omdat we graag willen weten 
hoeveel vrouwen er komen, moet je 
je van tevoren aanmelden voor deze 
bijeenkomst. Dat kan via Ingrid 
Sieljes of bij een van de vrouwen 
van de activiteitengroep. 

Wanneer: dinsdag 10 maart van 
10.00-12.00 uur
Waar: MFC Presikhaven

Voor: vrouwen uit 
Presikhaaf die meer willen 
weten over de overgang.

Opgeven via 
i.sieljes@rijnstad.nl of 
06-52 71 07 66 of bij een van de 
vrouwen van de activiteitengroep 
Presikhaaf. Geen kosten: dit is een 
gratis bijeenkomst.

Verse koffie 
en kunst 
Alle 50-plussers zijn elke dinsdagochtend van 
harte welkom om bij Motel Spatie te komen 
genieten van verse koffie en kunst. Zo kunt u 
bijvoorbeeld kijken naar een tentoonstelling, 
gezellig met elkaar praten en/of actief 
meedenken over de verdere invulling van de 
ochtenden. We zijn benieuwd naar uw 
verhalen en ideeën De entree is gratis, 
behalve de laatste dinsdag van de maand. 
Dan ’serveren’ we naast koffie namelijk ook 
vers gebak en een boeiende lezing van een 
kunstenaar. De entree voor deze ochtend is 
€3,50. Uiteraard is uw buurvrouw, vriend of 
kennis ook van harte welkom. Hopelijk zien 
we u dan!

In het kort:
Wat: Koffieochtend
Datum: Elke dinsdagochtend 
Tijdstip: 10:00 - 12:00. Locatie: Motel Spatie
Adres: Hisveltplein (in de voormalige 
openbare bibliotheek). Entree: gratis, 
behalve de laatste dinsdag van de maand. 
Dan serveren we naast koffie namelijk ook 
vers gebak én een boeiende lezing van een 
kunstenaar. De entree is dan €3,50.
Doelgroep: 50+ (Uiteraard is uw buurvrouw, 
vriend of kennis ook van harte welkom)
Hopelijk zien we u dan!
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Jaarplanning Speelkameraadjes Presikhaaf 
Speelkameraadjes Presikhaaf 
organiseert activiteiten voor 
ouders met jonge kinderen 
(0-4 jaar). Leuke activiteiten om 
samen te doen met je kind en om 
andere ouders uit Presikhaaf te 
ontmoeten. 

www.presikhaafnet.nl of bezoek 
onze facebook pagina (Speelkame-
raadjes Presikhaaf ) of Instagram.
Wil je meer informatie over ons 
programma? Stuur dan een mail 
naar speelkameraadjes@gmail.com 

6 februari, 12 maart en 2 april,
Workshop Kindercrea (creatieve 
workshops voor kinderen van 1 t/m 
4 jaar) in het speellokaal in de 
Griftstraat 15.

3 april
Paaseieren zoeken
Kinderboerderij Presikhaaf

Mei (datum wordt nog bekend 
gemaakt)
Knutselactiviteit (thema lente)
Griftstraat 15, speellokaal

In juni, juli en augustus, 
zomerpicknicks (‘samen de zomer 
door’) Data en locaties worden nog 
bekend gemaakt.

27 augustus, 10 en 17 september.
Cursus Muziek op Schoot
In MFC Presikhaven.

2 oktober
Pet en Pat, een leuke voorstelling 
voor de allerkleinsten van dit leuke 
clownsduo
MFC Presikhaven in de bibliotheek.

21 november
Piet leest voor (Sinterklaasviering 
voor 0-4 jarigen)
MFC Presikhaven in de bibliotheek.

Doe je er dit jaar ook aan mee? 
Hieronder staat wat we dit jaar 
allemaal gaan doen; zet het alvast in 
je agenda. 
Onze activiteiten staan ook altijd 
op de wijkagenda van 

De werkgroep 
Speelkameraadjes zoekt nog 
vrijwilligers om mee te helpen 
bij het organiseren en 
uitvoeren van al deze leuke 
activiteiten. 

Wil je je opgeven of meer 
weten? Bel/app met Gisou 
06 52 28 79 86 of mail naar 
speelkameraadjes@gmail.com

Festiviteiten 
Kindcentrum 
De Sinterklaasviering en Kerstmis 
zijn achter de rug en het volgende 
evenement dat wij graag vieren is Carnaval.

Carnaval is, net als Suikerfeest, de afsluiting na een 
vastentijd. Wij vieren beide, want wij zijn een multi-
culturele school. De kinderen genieten enorm van het 
verkleed komen, het hossen en het samen feestvieren, 
dus dat houden we graag in stand!
Ziet u op 21 februari ineens veel verklede kinderen 
rondlopen? Dan komt dat omdat we met het hele 
Kindcentrum feestvieren. Peuters, kleuters en oudere 
kinderen, kinderen bij de kinderopvang, ja zelfs de 
volwassenen kunnen verkleed zijn. 
In die periode kunnen kinderen ook maskers maken 
bij de Kinderclub. 
Let op de aankondiging daarvan!
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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

ATK Brass stevig op pad 
in de wijk en daarbuiten
Het nieuwe jaar heeft voor de Presikhaafse koperblazersgroep veel 
mooie optredens in petto en bij het verschijnen van deze editie van het 
wijknieuws zit de eerste er alweer op. Op 24 januari speelde ATK Brass 
in theater Huis Oostpool tijdens de opening van de Arnhemse Uitnacht. 

In maart reist de band opnieuw af 
naar Amersfoort om de hardlopers 
aan te moedigen tijdens de daar 
gehouden City Trial en de eerste 
optredens later dit jaar zijn ook 
alweer geboekt. 

Bij vooruitkijken hoort soms ook 
terugkijken en dat doen de muzi-
kanten met groot plezier. Normaal 
gesproken treedt ATK Brass op in 
de bekende donkerblauwe kos-
tuums, maar in december waren zij 

te zien in Dickenskleding en de 
groep zag eruit als een plaatje. 
Dickensfestivals zie je steeds meer 
en ATK Brass was te gast in o.a. 
Velp en Drunen maar ook in de 
Arnhemse binnenstad. Presikhaaf is 
niet vergeten en met een zeer 
gevarieerd programma hebben de 
bewoners van verzorgingshuis 
Waalstaete een geweldige kerstmid-
dag gehad. 

Als je zin hebt om muziek te 
komen maken, dan kan dat! ATK 
Brass heeft jou echt veel te bieden 
met een bijzonder gevarieerd 
repertoire waarin ruimte is voor 
hardrock, pop, jazzy en swingende 
muziek. Bij de secties trompet, 
saxofoon, bariton, trombone en 
sousafoon is versterking welkom. 
Het instrument krijg je in bruik-
leen van de vereniging, aarzel dus 
niet om contact op te nemen. 
Stuur een mail aan info@atkbrass.nl 

Informatie is
te vinden op 
www.atkbrass.nl 
of op Facebook 
en Instagram.
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Deze foto is gemaakt door onze redactiefotograaf 
tijdens een wandeling binnen de wijk Presikhaaf.
        Als u herkent waar deze foto is genomen,                                        
 stuur dan de oplossing met uw naam, adres   
 en telefoonnummer vóór 13 maart 2020 naar:

 Redactie Presikhaaf Wijknieuws
    Laan van Presikhaaf 7 - 6826 AH Arnhem
     Of mail naar:
        wijknieuws@presikhaafnet.nl

      Onder de goede inzenders wordt een tegoed 
      bon verloot ter waarde van € 10,00.

Park Kinderkamp 
van groene grasvlakte naar natuurlijke oase 
In 2016 werd gestart met de herin-
richting van park Kinderkamp; op 
alle onderdelen een samenwerkings-
project van bewoners en gemeente. 
Tijdens de aanleg keken wijkbe-
woners met angstige ogen naar de 
kaalslag die de graafmachines 
veroorzaakten. Er kwamen struin-
paadjes, heuvels, wilde bosjes en er 
werd gezorgd voor een meer gevari-
eerde beplanting. Tegelijkertijd 
werdde aan het park liggende tuin 
bij De Oosthof door bewoners 
ontwikkeld tot een natuurlijke plek 
met veel planten en bloemen 
soorten. 

Zoals het meestal gaat bij projecten 
verliep niet alles volgens plan; het 
bloemenzaad dat werd rondge-
strooid zorgde voor een prachtig 
bloeiende bloemenweide. Alleen 
eisten wilde bloemensoorten ook 

hun plaats op en overwoekerden 
veel ingezaaide soorten. 

Nu drie jaar later is het park een 
lustoord voor zoogdieren, reptielen, 
vogels en insecten zoals vlinders, 
bijen en de groene sabelsprinkhaan. 
In het voorjaar kwaken kikkers 
vanuit de sloot en zijn een buizerd, 
de kleine bonte- en groene specht, 
boomklevertjes, roodborstjes en 

egels als vaste bewoners van het 
park gesignaleerd. De koninginnen-
page, de in Nederland grootst 
voorkomende vlinder, wordt sinds 
2017 waargenomen. Vogels als 
groenling, putter, kramsvogel en 
koperwiek maken graag een tussen-
stop in het park en eten de verschil-
lende soorten zaden en bessen. 

Trots op wat er is bereikt en met de 
wil om het nog mooier en beter te 
maken is een aantal wijkbewoners 
betrokken bij al deze ontwikkelin-
gen. En dat mogen er zeker meer 
worden want de natuur kan het 
alleen goed doen als wij mensen een 
handje helpen en er zuinig op zijn. 

Wil je helpen in de tuin van 
De Oosthof; bel dan naar 
telefoonnummer 026 361 9873.
Tips om zelf aan de slag te gaan; o.a. 
www.arnhemklimaatbestendig.nl/
wat-kan-jij-doen/ 

groene sabelsprinkhaan

perenbloesem
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De Koningsbank in Elsweide Volkstuin op Presikhaaf
De mozaïekbank in Elsweide, hoek Drakenstein-
laan-IJssellaan, staat er alweer bijna zeven jaar. 
Onder leiding van Marlies Meekels werkten toen 36 
bewoners, afkomstig uit Presikhaaf en enkele leer-
lingen van het Leerpark, een half jaar enthousiast 
aan de Social Sofa t.g.v. de kroning van koning 
Willem Alexander. Dit gebeurde in wisselende 
groepen in een lokaal dat de school belangeloos twee 
keer per week ter beschikking stelde.

Al die jaren, maar vooral in de zomer, wordt er door 
wandelaars, fietsers – waaronder scholieren die daar 
elkaar opwachten om samen verder naar school te 
fietsen –, flink gebruik gemaakt van die mooie, 
rustige plek.

Wat jammer dan ook, dat dit jaar voor het eerst enkele 
jongens bezig waren iets kapot te maken. 
Een voorbijganger meldde dit bij één lid van de werk-
groep, maar het was natuurlijk te laat. En er bleek 
nogal wat nodig om de zaak te herstellen. 

Daarom duurde het tot vlak voor Kerst, voordat 
Marlies kans zag de schade te herstellen. De juiste 
materialen waren moeilijk te verkrijgen en het was 
steeds te vochtig voor het drogen van het cement. 
Gelukkig is het haar gelukt de beschadiging zo te 
herstellen dat niets meer te zien is van wat er – uit 
verveling? – was aangericht.

We zijn Marlies erg dankbaar en ook de melder, en 
hopen dat ieder die zoiets ziet gebeuren wil mailen 
naar het bewonerscomité: wv.elsweide@gmail.com 

De volkstuindersvereniging Presikhaaf heeft haar 
volkstuinencomplex aan de Staverdenstraat, in de 
wijk Over het Lange Water. Dit voorjaar zijn er 
voor enthousiaste tuinliefhebbers weer tuinen 
beschikbaar.

Na de winter beginnen de leden van de Volkstuinders-
vereniging Presikhaaf (VTV) weer hoopvol en met vol 
enthousiasme aan een nieuw jaar tuinieren. Rond april, 
kunnen de aardappelen weer de grond in en kan de 
eerste spinazie van het jaar gezaaid worden. Sommige 
leden hebben al de eerste raapstelen gereed, die 
gekweekt zijn in een tuinkas. Nu de winter aan het 
kortste eind trekt, denkt men al weer vooruit: aan de 
maanden juni en juli wanneer de aardbeien rijp zijn, of 
volop boontjes, sappig en knakvers!

Lijkt het u ook wat, door inspanning, ontspannend 
bezig te zijn op een eigen stukje volkstuin, dan kunt u 
contact opnemen met de secretaris van de VTV. Deze 
kan u na afspraak op het volkstuincomplex rondleiden 
en u verdere informatie geven. Een standaard volks-
tuintje van 150 m² kost u in 2020 € 75,00. In overleg 
zijn enkele kleinere tuinen beschikbaar.

Reinder de Boer, secretaris, telefoon 085 87 74 170 tot 
‘s avonds 20.30 uur. E vtvpresikhaaf@gmail.com
I vtv-presikhaaf.nl 
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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. 

B E L A S T I N G A A N G I F T E
2019

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

Advertentie

AED’s in Presikhaaf
AED betekent “Automatische Externe Defibrillator”.
Een AED is een apparaat dat het hartritme weer kan herstellen bij 
iemand met een hartstilstand. 

Het Bewonersoverleg wijkplatform 
Presikhaaf kreeg in 2019 steeds 
meer vragen van wijkbewoners om 
een financiële bijdrage voor de 
aanschaf van AED’s in flats, straten 
en buurten. Ingaan op al deze 
verzoeken is voor het wijkplatform 
financieel niet haalbaar. 
Het platform vond het van belang 
om te onderzoeken op welke 
manier het overleg een rol zou 
kunnen spelen in het 24-uur AED-
dekkend maken van Presikhaaf.

Daarom is allereerst geprobeerd in 
kaart te brengen hoeveel AED’s er 
in de wijk zijn en hoeveel daarvan 
er 24 uur toegankelijk zijn. De 
conclusie is dat veel instellingen en 
bedrijven in Presikhaaf 
een AED hebben; in veel gevallen 
alleen voor intern gebruik.
Sinds eind 2019 zijn vier AED’s, 
verspreid over de wijk, 24 uur 
toegankelijk. 

Op basis van het onderzoek heeft 
het wijkplatform in haar overleg 
van november jl. besloten dat 

t men een regierol neemt bij het  

  zorgen voor een 24-uurs   
  dekkende AED-situatie, 
t men eventuele zorg draagt voor  
  de financiering van aanschaf,  
  beheer en onderhoud,
tmen daarom actief in nog  twee  
  delen van Presikhaaf zoekt naar  
  locaties + AED-beheerders. 

Een 24-uurs toegankelijke AED is 
niet door “Jan en alleman” te 
gebruiken. Het apparaat is elek-
trisch aangesloten en in de meeste 
gevallen is een code nodig om het 
apparaat uit de kast te halen. 

Opgeleide en bij hartslagnu.nl aange-
melde vrijwilligers/bewoners ontvan-
gen (in noodsituaties) de gegevens van 
de dichtstbijzijnde AED. 

Dus heeft u al een cursus reani-
meren met AED gevolgd; meld u 
dan als burgerhulpverlener aan bij 
hartslagnu.nl

Aanvulling vanuit EHBO-
vereniging Presikhaaf
De Hartstichting en EHBO-
vereniging Presikhaaf bieden met 
enige regelmaat cursussen aan.
Eind januari jl. zijn bewoners 
(die vorig jaar een reanimatie-
training gevolgd hebben) 
benaderd met de vraag zich aan 
te melden om de herhalings-
training eind maart/begin april 
te komen volgen. 
Heeft u interesse om de her-
halingstraining te volgen, meld 
u dan vóór woensdag 
12 februari  2020 aan bij Gerie 
Wolkenfelt via het e-mail adres 
g.wolkenfelt@upcmail.nl

Help! De paashaas 
is zijn eitjes kwijt!
De paashaas is al zijn eitjes verloren! Samen 
met de paashaas 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 
ouders. Wat: paaseieren zoeken.
Waar: kinderboerderij Presikhaaf (voor de 
geitenstal). Wanneer: 3 april, verzamelen 
rond 9.45 uur tot uiterlijk 10.30 uur. 
Kosten zijn: 1 stuk fruit en € 1,00. Heb jij 
een GelrePas, dan alleen een stuk fruit. 
 
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!



P R E S I K HA A F

10

Presikhaaf Oost

Postcode 6825 

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

2020

Uitleg
Ophaaldag GFT

Ophaaldag
Kerstbomen

Ophaaldag Plastic,
Metalen en
Drankkartons(PMD)

Ophaaldag Papier en
Karton

Ophaaldag Restafval

Ophaaldag Textiel

Feestdag

JANUARI
wk M D W D V Z Z

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

1

2

3

4

5

FEBRUARI
wk M D W D V Z Z

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29

5

6

7

8

9

MAART
wk M D W D V Z Z

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

9

10

11

12

13

14

APRIL
wk M D W D V Z Z

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30

14

15

16

17

18

MEI
wk M D W D V Z Z

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

18

19

20

21

22

JUNI
wk M D W D V Z Z

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30

23

24

25

26

27

JULI
wk M D W D V Z Z

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

27

28

29

30

31

AUGUSTUS
wk M D W D V Z Z

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31

31

32

33

34

35

36

SEPTEMBER
wk M D W D V Z Z

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30

36

37

38

39

40

OKTOBER
wk M D W D V Z Z

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

40

41

42

43

44

NOVEMBER
wk M D W D V Z Z

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30

44

45

46

47

48

49

DECEMBER
wk M D W D V Z Z

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

49

50

51

52

53

PRESIKHAAF OOST
POSTCODE 6825

A F V A LA F V A L
W I J Z E RW I J Z E R
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Presikhaaf West
Postcode 6826 

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

2020

Uitleg
Ophaaldag GFT

Ophaaldag
Kerstbomen

Ophaaldag Plastic,
Metalen en
Drankkartons(PMD)

Ophaaldag Papier en
Karton

Ophaaldag Restafval

Ophaaldag Textiel

Feestdag

JANUARI
wk M D W D V Z Z

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

1

2

3

4

5

FEBRUARI
wk M D W D V Z Z

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29

5

6

7

8

9

MAART
wk M D W D V Z Z

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

9

10

11

12

13

14

APRIL
wk M D W D V Z Z

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30

14

15

16

17

18

MEI
wk M D W D V Z Z

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

18

19

20

21

22

JUNI
wk M D W D V Z Z

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30

23

24

25

26

27

JULI
wk M D W D V Z Z

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

27

28

29

30

31

AUGUSTUS
wk M D W D V Z Z

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31

31

32

33

34

35

36

SEPTEMBER
wk M D W D V Z Z

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30

36

37

38

39

40

OKTOBER
wk M D W D V Z Z

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

40

41

42

43

44

NOVEMBER
wk M D W D V Z Z

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30

44

45

46

47

48

49

DECEMBER
wk M D W D V Z Z

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

49

50

51

52

53

A F V A LA F V A L
W I J Z E RW I J Z E R

PRESIKHAAF WEST
POSTCODE 6826
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Laatste fase verbouwing 
Winkelcentrum Presikhaaf heeft 
de afgelopen tijd een hele meta-
morfose ondergaan. Nadat al vele 
stappen zijn gezet, is inmiddels 
de laatste fase van de verbouwing 
van start gegaan. 

Tijdens deze laatste fase zet Winkel-
centrum Presikhaaf nog een aantal 
belangrijke verbeterstappen. 
Zo worden aan de Lange Wal de 
kleine units gesloopt. Op deze plek, 
ter hoogte van Restaurant China 
Town, komt een mooie open 
ingang naar het centrum. Verder 
worden de laatste winkels voorzien 
van een hoge luifel. De laatste fase 

van de verbouwing van Winkel-
centrum Presikhaaf gaat naar 
verwachting enkele maanden duren.

Winkelcentrum Presikhaaf wordt 
steeds verder gemoderniseerd en 
verbeterd. De vernieuwing stelt het 
winkelcentrum in staat om nieuwe 
huurders aan te trekken en om aan 
de wensen van bezoekers van nu en 
de toekomst te kunnen voldoen. 

De afgelopen maanden is er al een 
hoop veranderd. Zo zijn er onlangs 
spiksplinternieuwe toiletten 
gekomen en zijn er nieuwe zitjes 
geplaatst. 

Impressie van Winkelcentrum Presikhaaf na afronding van de laatste fase

Arnhemse 
Afvalestafette 
Noteer zaterdag 21 maart 2020 
alvast in uw agenda.
Op zaterdag 21 maart slaan het 
Kinderwijkteam, Vitanos en Presik-
haaf University de handen ineen 
tijdens de Arnhemse Afvalestafette. 
Samen met u en andere bewoners 
van Presikhaaf, jong en oud, maken 
wij  de wijk schoon. Meer info 
volgt. 

Kijk ook even op 
www.natuurcentrumarnhem.nl of 
www.hetkinderwijkteam.nl 

Het nieuwe jaar is 
weer begonnen!

En dat hebben de bewoners in de 
wijk Over het Lange Water gevierd 
met de jaarlijkse nieuwjaarsborrel. 
Elke eerste vrijdag van het nieuwe 
jaar komen bewoners bijeen in de 
Kieftskampstraat; zo ook dit jaar.
Er was regen voorspeld maar vlak 
voor de opbouw hield deze er 
gelukkig mee op en kon genoten 
worden van de hapjes en drankjes 
die iedereen had meegenomen. 
Hier en daar viel nog een enkele 
regendruppel maar de gezelligheid 
en knapperende vuurtjes boden 
genoeg warmte. Zelfs een aantal 
nieuwe bewoners had hun weg 
gevonden naar de borrel. Een 
geslaagde start van het nieuwe jaar.
Dank aan iedereen voor de gezellig-
heid en tot de volgende nieuwjaars-
borrel op 8 januari 2021!
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Het bestuur van 
Stichting 
Initiatiefgroep Kinderkamp 
(SIK): stelt zich voor 

Agenda 2020 
Stichting Initiatiefgroep Kinderkamp*

15-02  Bingo - aanvang 20.00 uur 

14-03  Bingo voor kinderen - aanvang 14.00 uur

28-03  Bingo - aanvang 20.00 uur

11-04  Paasfeest voor kinderen - aanvang 13.00 uur

27-04  Koningsdag - programma van 10.00 tot 16.00 uur27-04  Koningsdag - programma van 10.00 tot 16.00 uur

*onder voorbehoud van drukfouten en wijzigingen

Locatie: De Parkschool, Kinderkamp 7 

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

Van links naar rechts - Lotte Grotenbreg, 
Martin Hagen, Harm Vos, Berry Grotenbreg, John Sijnen, 
Ingrid Sijnen-Degens.

NL-DOET in 
buurtcentrum 
De Oosthof
Het Bewonersoverleg 

“Over het Lange Water” en 
Stichting Bewonersbedrijf 
De Oosthof gaan samen vorm 
geven aan de NL-DOET werkdag 
in ons buurthuis De Oosthof aan 
de Kinderkamp 9 op zaterdag 
14 maart 2020 van 10.00 tot 16.00 
uur.

Zowel in het buurthuis als op het 
terrein rondom De Oosthof zijn 
diverse noodzakelijke klusjes uit te 
voeren. Daarbij moet je denken aan 
het schoonmaken van diverse 
ruimtes en het uitvoeren van het 
nodige schilderwerk en kleine 
reparaties. 
Buiten in de tuin moet ook nog 
wat gebeuren en wij willen vogel-
huisjes maken voor in het park.

Aan de buurtbewoners van Over 
het Lange Water en Elsweide dus 
het verzoek om ons te komen 
helpen om ons buurthuis een flinke 
opknapbeurt te geven. 
Verder zijn wij kortgeleden gestart 
met een kleine klusjes-/onder-
houdsgroep om af en toe wat 
klusjes in en rondom het buurthuis 
uit te voeren. 

Als er wijkbewoners zijn die ons 
daarbij willen helpen, zou dat 
fantastisch zijn.
Als je interesse hebt of wat infor-
matie wil, bel dan even met 
Gerie Wolkenfelt, 
telefoon 06-29 23 81 36.
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Cursus omgaan met geld 
een cursus over slim omgaan met geld 
voor allochtone vrouwen
Indigo en Rijnstad slaan de 
handen ineen met deze cursus 
voor migrantenvrouwen en zetten 
samen een stap in de goede 
richting van armoedebestrijding 
in Presikhaaf. 

De cursus omgaan met geld is een 
praktische, afwisselende cursus van 
vijf bijeenkomsten. 
De cursus gaat onder andere over 
het omgaan met geld, omgaan met 
verleidingen, leren budgetteren, 
leren om een maandoverzicht te 
maken, keuzes maken, nee zeggen, 
financiële problemen bespreekbaar 
maken en nee zeggen tegen 
verleidingen.

Doel: 
Grip krijgen op je financiële admi-

nistratie. Voorkomen van (verdere) 
financiële problemen. 

Waar en wanneer:
De cursus bestaat uit vijf bijeen-
komsten. De cursus wordt gegeven 
op woensdagochtenden op 18 en 
25 maart en op 1, 8 en 15 april van 
10.00 tot 12.00 uur.
Locatie: MFC Presikhaven, 
Laan van Presikhaaf 7.

Voor wie:
Voor alle allochtone vrouwen uit 
Presikhaaf.

Door wie:
De cursus wordt gegeven door een 
schuldhulpverlener van Rijnstad en 
door een preventiemedewerker van 
Indigo.

Kosten:
De cursus is gratis, wij verzorgen 
het materiaal. 
De kosten voor thee/koffie 
bedragen € 0.50. 

Aanmelden:
U kunt zich aanmelden via Ingrid 
Sieljes, Participatiewerk Presikhaaf/
Rijnstad. Voor meer informatie  of 
aanmelden: telefoon 06-52 71 07 66 
of via e-mail: i.sieljes@rijnstad.nl

De cursus wordt speciaal voor 
vrouwen met een migrantenachter-
grond georganiseerd. 
Behoort u niet tot deze groep maar 
wilt u wel een budgetcursus volgen, 
dan kunt u zich opgeven voor de 
cursus ‘uitkomen met inkomen’ via 
Rijnstad.

Klassieke Muziekweek 
in Presikhaaf
Van 8 t/m 14 maart kan heel Presik-
haaf genieten van Klassieke Muziek. 
Het is een project dat wordt gereali-
seerd door EL ELE Dans en 

Muziekschool met o.a. de steun van 
het JeugdFondsCultuur en Lions 
Club Arnhem.
Tijdens deze week zullen er overdag 

educatieve programma’s en 
masterclasses plaatsvinden in 
De Parkschool, De Werf en bij 
EL ELE in De Overkant. 

In de avonden zijn er diverse 
concerten op verschillende locaties 
in Presikhaaf.

Op zondagmiddag 8 maart zal er 
een feestelijke opening plaatsvinden 
met een geweldig concert van het 
Arhems Interscholair Orkest in 
winkelcentrum Presikhaaf. 

Volledig programma, het reserveren 
voor de avondconcerten, aan-
melden voor workshops en master-
classes is te vinden op de website 
klassiekemuziekweekpresikhaaf.nl
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Vrijdag 7 februari
Pubquiz voor en door buurtbe-
woners van 19.30 uur tot 23.00 uur. 
Entree € 1,-- p.p. 

Zondag 1 maart
Inloopmiddag van 13.00 uur tot 
16.00 uur. Gezellig samenzijn, reser-
veren niet nodig, kom gewoon maar 
langs. Thee en koffie staan klaar.

Vrijdag 6 maart
Wijkmaaltijd door Vitanos van 
17.00 uur tot einde driegangendiner.

Zaterdag 14 maart
NL Doet van 10.00 uur tot 16.00 
uur. Vrijwilligers helpen mee om 
het buurthuis mooier en gezelliger 

te maken. Iedereen is welkom om 
mee te helpen.

Zaterdag 28 maart 
Rommelmarkt van 10.00 uur tot 
16.00 uur. Er is altijd van alles te 
beleven. Toegang gratis. Kramen te 
huur via info.deoosthof@gmail.com

Zondag 5 april
Inloopmiddag van 13.00 uur tot 
16.00 uur. Gezellig samenzijn, 
reserveren niet nodig, kom gewoon 
maar langs. Thee en koffie staan 
klaar.

Zaterdag 18 april
Muziekavond (disco) voor volwas-
senen van 20.00 uur tot 23.00 uur. 
Entree € 1,-- p.p.

Donderdagavond 
klaverjassen en jokeren 
Elke donderdagavond is er van 19.15 

Activiteiten tot 23.00 uur kaarten in het buurt-
huis. Iedereen is welkom om mee 
te doen. Kosten € 3,--. Er zijn ook 
prijzen te winnen. Voor informatie: 
info.deoosthof@gmail.nl 
of 026 361 98 73.

Woensdagmiddag 
Jeu de Boules 
Op woensdagmiddag is er vanaf 
14.00 uur Jeu de Boules bij buurt-
huis De Oosthof. Kom eens kijken 
of meedoen. Iedereen is welkom. 

Op maandagmiddag van 14.00 
uur tot 16.00 uur of op donder-
dagmiddag van 14.00 uur tot 
16.00 uur willen we een nieuwe 
mogelijkheid maken om Jeu de 
Boules te spelen. Opgeven bij de 
beheerder van De Oosthof (Frans), 
telefoon 026 361 98 73 of 
info.deoosthof@gmail.nl

Dinsdagmiddag
sportles aan dames 65+
Iedere dinsdag wordt van 13.00 tot 
13.45 uur een sportles gegeven aan 
dames 65+. Er wordt aandacht 
besteed aan spierkracht, balans, 
lenigheid en conditie. Daarnaast is 
het natuurlijk ook gezellig. De 
kosten zijn € 25,-- voor twee maan-
den en in de schoolvakanties gaan 
we zo veel mogelijk door. Kom eens 
langs (met handdoek en sport-
kleding) voor een vrijblijvende les!

Woensdagmorgen
internationaal dansen voor 50+
Iedere woensdag is er van 10.15 uur 
tot 11.45 uur een les Internationale 
Dansen voor 50+. Informatie en 
aanmelden bij www.rsvv.nl 
of 06-21 36 36 73.

Kom langs of bel Kom langs of bel 
voor een afspraak. voor een afspraak. 

U kunt vrij parkeren voor de deurU kunt vrij parkeren voor de deur!!

Honigkamp 82 - telefoon 362 18 18Honigkamp 82 - telefoon 362 18 18

www.kapsalonapart.nlwww.kapsalonapart.nl
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Themalunch 
Hoewel er veel informatiebronnen zijn voor activiteiten in Presikhaaf, 
horen wij nog erg vaak van bewoners dat zij niet weten wat er alle-
maal te doen is in de wijk. 

Daarom organiseren Vitanos en 
SWOA samen een themalunch op 
zaterdag 28 maart 2020 in 
De Weldam. Wij hopen dat wij 
hiermee kunnen helpen om uw 
netwerk in Presikhaaf nog meer te 
verbreden.

Wat staat er op het programma? 
*  Samen genieten van een warme  
 lunch 
*  Korte presentatie over het vinden  
 van informatie 
* Het toelichten van een aantal  
 activiteiten van wijkorganisaties
*  Het uitwisselen van tips voor  
 elkaar

Inloop vanaf 11.30 uur, aanvang 
maaltijd 12.00 uur! 

Locatie: SWOA – De Weldam, 
Middachtensingel 39.

Kosten: € 7,00 per persoon (gasten 
met een GelrePas € 4,00), 
kinderen tot 12 jaar € 2,00.

Reserveren bij Vitanos of aan de 
balie van De Weldam. 
Voor informatie: Allon Cheng, 
telefoon 06-11 83 04 67.

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 Eetkamer. Hier ben 
je in de gelegenheid om samen 
met andere wijkbewoners van 55+ 
in een ontspannen, huiselijke sfeer 
een warme maaltijd te eten. Dat 
scheelt één of meerdere 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 werk-
dag van tevoren opgeven dat je 
wilt mee-eten.

Maatwerk
Het enthousi-
aste keuken-
team denkt 
graag mee, ook 
als je speciale (dieet)wensen hebt.

Kosten
€ 6,85 per maaltijd 
(met  Gelre Pas € 4,35).

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 

Agenda 
werkgroepen 
Presikhaaf

februari

04-02 BO Elsweide 
 in De Oosthof

05-02 BO Over het Lange  
 Water in De Oosthof

12-02 Wijkplatform Presikhaaf
 in MFC Presikhaven

De vergaderingen zijn openbaar 
en beginnen om 19.30 uur.

Sportactiviteit 
PILATES
Gezond en Fit in Presikhaaf start 
een sportactiviteit voor vrouwen. 
Iedere donderdagochtend tussen 
9.30 en 10:30 uur.

Locatie De Overkant, Bethaniën-
straat 242, Kosten: € 6,00 per 
maand. Contact: Rubina Sattar, 
telefoon 06-34 48 64 43. 
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Cultuurgroep Presikhaaf
Programma 2020
Bij het verschijnen van deze 
editie van Presikhaaf 
Wijknieuws is de eerste voorstel-
ling van de vijf geplande 
culturele avonden in MFC 
Presikhaven geweest en 
enthousiast ontvangen.

De Cultuurgroep Presikhaaf (CgP) 
presenteert dit jaar een gevarieerd 
en toegankelijk programma. 
Zo staan rap met maatschappij-
kritische teksten, verhalen, wereld-
muziek, theater, klassieke muziek, 
het Nederlandse lied en de open-
luchtbioscoop in park Presikhaaf 
op de uitagenda. 

Programma 2020
•  31 januari: “Presikhaaf avond”  
 met optredens van rapper 
 Hamza Moalim en bevriende 
 dj - artiestennaam Ellev C. - en  
 het Balkantrio.

•  13 maart: ensembles spelen   
 klassieke muziek. Een van de  
 concerten op diverse wijklocaties  
 in de week van de klassieke   
 muziek Presikhaaf. Samenwer- 
 king met muziek- en dansschool  
 El Ele. Meer informatie op   
 klassiekemuziekweekpresikhaaf.nl

•  15 mei: de Scènemakers met   
 theaterstuk “De Vloer Op”.

•  18 juli: film.

•  27 juli: film.
•  1 augustus: film.
•  8 augustus: 
 reservedatum film, 
 bij slecht weer.

•  25 september: 
 definitieve invulling volgt.

•  27 november: duo Scholing en  
 Buijs met het Nederlandse lied.

Wilt u op de hoogte 
blijven van de cultuur- 
en film-avonden van 
de CgP? 

Mail naar 
cultuurgroeppresikhaaf@gmail.com, 
raadpleeg de wijkagenda of 
activiteitenkalender op 
www.presikhaafnet.nl

Reserveren kan via:
0 Het contact formulier 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.

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 bieden 
wij de bewoners de mogelijkheid om met elkaar samen te eten en 
elkaars verhalen te delen. Met elke keer een ander thema of een 
muzikaal intermezzo. Vitanos wil samen met wijk- en buurtbewoners 
aan de slag voor een sociale, actieve en vitale wijk! 

Datum/Locatie
4 februari, 3 maart en 7 april:  De Klup / Burenhulp VoorElkaar
11 februari en 10 maart:  Bethlehemkerk
18 februari en 17 maart:  Leerpark Presikhaaf
25 februari en 31 maart:  De Overkant, huis van en voor de wijk
6 maart:  De Oosthof
28 maart:  Lunch in De Weldam, zie aankondiging  
 op pagina 16.
Kosten
Voor een driegangendiner € 7,00 
(met GelrePas € 4,00), 
kinderen t/m 12 jaar € 2,00.

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

Wijk ontmoetingen  
maaltijden met een informatief thema



P R E S I K HA A F

18

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

***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

Vrouwenfeest 
op zaterdag 14 maart 

Van 18.30 uur tot 22.30 uur in 
MFC Presikhaven.

Georganiseerd door de Inter 
Culturele Werkgroep Voor 
vrouwen 18+ uit Presikhaaf.
info: lies.vonk@planet.nl, 
telefoon 06-15 96 52 24. 

Kaartjes à € 4,00 zijn te koop in 
het MFC (kantoor Participatie-
werk, 1e verdieping). 
De kaartverkoop start vanaf woens-
dag 5 februari a.s.

Workshop 
Kindercrea
Afgelopen jaar ben ik met mijn 
kinderen op bezoek geweest bij 
‘Kindercrea’. Een leuk en uitdagend 
speellokaal voor kleine kinderen. 
Een plek waar kinderen in de 
leeftijd van 1 tot 7 jaar kennis 
kunnen maken met verschillende 
materialen en hun eigen fantasie 
geprikkeld wordt. 

Amanda, de eigenaresse van ‘Kin-
dercrea’, creëert diverse voeltafels, 
maakt haar eigen kindvriendelijke 

klei waarmee geëxperimenteerd kan 
worden en gebruikt veel natuurlijke 
en losse materialen (loose parts). 
Loose parts zijn losse dingen als 
keien, takken, lepels, ringen, 
buizen, plankjes enzovoorts. 
Het nodigt je kind uit om te 
combineren en te ontdekken naar 
de oneindige mogelijkheden van 
materialen. 

Spelen met losse stukjes draagt bij 
aan de ontwikkeling van je kind. Al 
spelend gaat je kind op zoek naar 
nieuwe mogelijkheden, spelideeën 
en oplossingen met het materiaal. 
En het leuke is, er is geen goed of 
fout en dat is ook nog eens goed 
voor het zelfvertrouwen. 

Ben jij net zo enthousiast als ik? 
Dan heb ik leuk nieuws. Wij, de 
moeders van Speelkameraadjes 
Presikhaaf, hebben Amanda uitge-
nodigd om drie keer een workshop 
te komen geven. Wil jij erbij zijn? 
Geef je op via speelkameraadjes@
gmail.com of app naar Gisou, 
telefoon 06-52 28 79 86.

Wat: Workshop Kindercrea 
Wie: ouders met een kind in de 
leeftijd van 1 tot 3 jaar
Waar: Griftstraat 15, speellokaal
Wanneer: 6 februari, 12 maart en 2 
april van 10.00 tot 11.00 uur 
Kosten: € 6,00 per kind voor drie 
bijeenkomsten (met de Gelrepas gratis). 

Let op! Er is plek voor maximaal 
acht kinderen. Plaatsing is op 
volgorde van aanmelding, dus wees  
er snel bij!
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WIJKNIEUWS

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

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

Ondersteuning vanuit  Rijnstad:
Lies Vonk

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

Financieel beheer: 
Rijnstad en Presikhaaf wijknieuws.

Druk: Coers & Roest Arnhem

Oplage: 8000 ex.

Informatie bezorging: 
wijknieuws@presikhaafnet.nl

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

Presikhaaf wijknieuws wordt mogelijk 
gemaakt 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
13 maart 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:
6 april 2020

H  E  E  R  L  Y  K  H  W  DH  E  E  R  L  Y  K  H  W  D

O  M  E  L  E  T  T  O  K  OO  M  E  L  E  T  T  O  K  O

N  E  B  E  E  V  R  R  A  ON  E  B  E  E  V  R  R  A  O

G  E  N  I  E  T  E  N  A  RG  E  N  I  E  T  E  N  A  R

E  L  L  E  E  D  K  R  M  BE  L  L  E  E  D  K  R  M  B

R  O  I  L  D  R  A  J  S  KR  O  I  L  D  R  A  J  S  K

E  K  S  U  Z  I  N  L  I  OE  K  S  U  Z  I  N  L  I  O

P  E  S  T  O  T  U  E  A  TP  E  S  T  O  T  U  E  A  T

E  T  L  E  K  K  E  R  E  SE  T  L  E  K  K  E  R  E  S

P  S  M  A  K  E  L  Y  K  NP  S  M  A  K  E  L  Y  K  N

W O O R D Z O E K E R

BIER
GENIETEN
HEERLYK
HONGER
KRUIDEN

BIER
GENIETEN
HEERLYK
HONGER
KRUIDEN

LEKKER
OLIE
OMELET
PEPER
PESTO

SALADE
SMAAK
SMAKELYK
STOKBROOD

TREK 
VERS
WORTELS
ZIN

U kunt uw oplossing insturen naar 
het redactieadres of mailen 

onder vermelding van naam, adres en telefoonnummer 

vóór 13 maart 2020
Onder de goede inzenders wordt 

een cadeaubon verloot, 
die uitsluitend geldig is voor een 

knipbehandelingbij Kapsalon Apart.

De winnaar van de KERSTPUZZEL
 uit wijknieuws nummer 6 jaargang 21 is

Maarten Naberink
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