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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 

Voor Elkaar in Arnhem
Kunt u tijdens corona praktische hulp of ondersteuning 
gebruiken? Of heeft u behoefte aan een luisterend 
oor? Hiervoor kunt u terecht bij Voor Elkaar in 
Arnhem. 
Met een stedelijk telefoonnummer 026 312 77 02 en hulpwebsite 
voorelkaarinarnhem.nl staan onze sociaalwerkers en vrijwilligers klaar voor 
inwoners die vragen hebben en praktische hulp kunnen gebruiken.
Vanwege het coronavirus kunnen we het beste uit elkaars buurt blijven en 
kan je beter binnenblijven als je tot een kwetsbare risicogroep behoort. 
Zo gaan we verspreiding tegen. Maar hoe kom je dan aan je boodschap-
pen? Is er nog wel iemand aan wie je je verhaal kwijt kan? Juist nu, in 
onzekere tijden, is voor de oudere en/of kwetsbare Arnhemmer en hun 
mantelzorger sociaal contact en praktische hulp belangrijk. Fijn om dan te 
weten dat je iemand kunt bellen om je boodschappen te doen of je hond 
uit te laten, of dat iemand je een luisterend oor biedt zodat je je minder 
alleen voelt.

Voor elkaar in Arnhem is bereikbaar voor alle Arnhemmers die 
(praktische) hulp nodig hebben of een praatje willen maken. We brengen 
buurtgenoten in contact met onze medewerkers en vrijwilligers. We 
zorgen ervoor dat je, als je belt, snel verbonden wordt met de organisatie 
en dienstverlening in de eigen buurt. Zo helpen we je verder!

Bereikbaarheid
Maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur via telefoon 026 312 77 02. 
Of kijk op www.voorelkaarinarnhem.nl
Voor Elkaar In Arnhem is een samenwerking tussen Gemeente Arnhem, 
MVT, Rijnstad en SWOA.

(weer) actief 
in Presikhaaf

Voor hulp, advies en het veilig leren 
omgaan met smartphones, tablet, 
laptop etc. bent u welkom 
bij de INLOOP in De Overkant, 
Bethaniënstraat 242, op woens-
dagen van 10.00 tot 12.00 uur.

Seniorweb Arnhem (voorheen 
Medi@treftpunt) en Computer-
hobbyclub De Overkant zijn samen 
gegaan. Onze groep van deskun-
dige en betrokken vrijwilligers staat 
klaar om u te ondersteunen en te 
helpen. Vooral bewoners die nog 
geen gebruik maken van digitale 
apparaten: computer, smartphone 
(iPhone), tablet (iPad) of laptop 
zijn van harte welkom.
Op woensdag kunt u samen met 
anderen uw apparaten gebruiken. 
We helpen u door u te vertellen 
waarop u moet letten of we leggen 
de betekenis van de soms moeilijke 
vaktaal uit. Het enige wat we niet 
doen is betalingen voor u verrich-
ten; wel helpen we u met het 
oefenen hoe het werkt met nep-
rekeningen. De nadruk ligt op 
gezellig samenzijn waarbij het 
elkaar helpenbelangrijk is.
Meer info; Mw. Gerrie van Toor, 
telefoon 026 361 05 87

We houden ons aan de corona-
voorschriften en hebben 
ontsmettingsmiddelen. 
Omdat helpen op afstand moeilijk 
is, vragen we u ook gebruik te 
maken van een mondkapje. 
Tot slot. 
We hebben er zin in. U ook? 
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Nieuw gereedschap voor 
groengroep De Oosthof
De groengroep, die de groenvoorziening rond 
het buurthuis De Oosthof met de buurttuin 
verzorgt en verder incidenteel lichte werkzaam-
heden in het park aan de Kinderkamp en 
vlinder-idylle verricht, heeft een bijdrage uit 
het wijkbudget Presikhaaf aangevraagd. 

Klein gereedschap is de laatste jaren al vervangen 
of aangevuld, maar om een echte sprong naar 
duurzaam onderhoud te maken is vervanging van 
verouderd, lawaaiig en vervuilend benzinegereed-
schap nodig. 

Het wijkplatform Presikhaaf heeft deze aanvraag 
gehonoreerd. Met het toegewezen budget is 
lichtgewicht accu-gereedschap aangeschaft, waar-
mee de groengroep tot volle tevredenheid aan de 
slag kan.

Jongeren gestart met 10 kg.-challenge
Een samenwerkingsinitiatief van 
Vitanos, Sportbedrijf, Rijnstad en 
GO! maakt dat 20 jongeren uit 
Presikhaaf in oktober fanatiek 
zijn gestart met een 10 kg.-chal-
lenge verantwoord afvallen. 

Na drie maanden wil iedereen wat 
kilootjes kwijt zijn. Daarom wordt 
er gezond gesnoept, wordt frisdrank 
vervangen door water en wordt er 
veel gesport. Door elkaar scherp te 
houden, aan te spreken en te 
stimuleren moet het gaan lukken. 

De meetmomenten bij de 
GO!- coach Helen zijn het span-
nends. Met de schoenen uit op de 
weegschaal komt de waarheid op 
tafel. Soms confronterend want een 
te hoog vetpercentage waardoor je 
i.p.v. 16 in de leeftijdscategorie 50 
valt, is niet fijn om te horen. Het 
betekent doorgaan en volhouden 
en  tot nu toe gaat iedereen er voor!

Reactie gezondheidscoach Helen: 
Heel knap van deze jongemannen 
dat ze de uitdaging zijn aangegaan 
om iets aan hun leefstijl te 
veranderen. 

Een aantal van hen is al mooi een 
aantal kilo’s kwijt. Dat geeft 
motivatie om door te gaan.
Leuk om te zien hoe ze elkaar 
stimuleren en steunen, door samen 
deze challenge te doen. 
Mooi voorbeeld voor andere 
jongeren in de wijk.

Kinderen tot 19 jaar met ernstig 
overgewicht kunnen naar de 
kindergezondheidscoach van GO! 
in Presikhaaf. Zij kan je helpen om 
een gezonde leefstijl aan te leren 
zodat je een gezonder gewicht krijgt 
en lekkerder in je vel gaat zitten. 

Deelname is gratis, er is wel een 
verwijzing van de huisarts nodig. 

Voor meer informatie:
Helen van der Meijden
Kindergezondheidscoach GO!
helen@go-nl.nl
telefoonnummer: 06-20 29 87 71
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Tien miljoen euro voor 
‘duurzaamheidslening nieuwe stijl’

op afspraak weer 
van harte welkom!
Bij het Financieel Café kan je 
terecht met (korte) vragen over 
administratie en financiën. 
Deskundige vrijwilligers van 
SWOA en Humanitas helpen je 
bijvoorbeeld bij het lezen van een 
(lastige/officiële) brief of het invul-
len van een ingewikkeld formulier. 
Ook geven ze uitleg over belastin-
gen en toeslagen en helpen zij bij 
het aanvragen van gemeentelijke 
voorzieningen.

I.v.m. de maatregelen rondom 
corona kan je alleen op afspraak 
terecht. Hieraan zijn geen kosten 
verbonden. 

Alle locaties zijn volgens de richt-
lijnen van het RIVM ingericht en 
de vrijwilligers houden zich aan het 
coronaprotocol. 

Voor een afspraak op een van de 
volgende locaties bel je met 
06-13 30 41 88

* De Weldam (Presikhaaf ): Iedere 
woensdag van 09.00 -12.00 uur.  
Deze locatie is een tijdelijke vervan-
ging voor het café in Waalstaete.

* De Petersborg (Vredenburg): 
Even weken op vrijdag van 
10.00 – 12.00 uur.

* De Duiventil (Het Duifje): 
Eerste maandag van de maand van 
10.00 – 12.00 uur.

Het Financieel Café is een 
samenwerking tussen 
Humanitas en SWOA.

Huiseigenaren in Arnhem die hun woning willen verduurzamen kunnen 
daarvoor tegen aantrekkelijke voorwaarden geld lenen.  Nieuw ten 
opzichte van de bestaande duurzaamheidslening is dat er veel meer 
energiemaatregelen kunnen worden gefinancierd. 

Denk daarbij aan de aanschaf van een zonnecollector, een warmtepomp, 
een thuisaccu of infraroodpanelen. Vrijwel alle maatregelen om een 
woning aardgasvrij of ‘nul op de meter’ te maken, komen ervoor in aan-
merking. In de bestaande situatie was dit voornamelijk beperkt tot de 
aanschaf van zonnepanelen of isoleren van woningen. 
Ook het maximale leenbedrag gaat omhoog van 25.000 euro naar 
50.000 euro.

Meer informatie 
https://www.arnhem.nl/stad_en_wijken/Duurzame_energie
https://www.arnhem.nl/Formulieren/Subsidies/Duurzaamheidsregeling
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Sociaal beheerder/
gastvrouw 

Sinds half oktober is Hedy Raden Soedjono “het visitekaartje “ bij 
buurthuis De Overkant. In haar rol als parttime gastvrouw/sociaal 
beheerder, heet zij wijkbewoners, bezoekers en passanten van harte 
welkom in de Bethaniënstraat 242. 

Vragen, ideeën, mogelijkheden voor 
het uitzetten van wijkactiviteiten en 
aanmelden voor vrijwillige inzet, 
zijn altijd bespreekbaar.

Loop eens binnen en maak kennis 
met de faciliteiten die De Overkant 
kan bieden en/of overleg met Hedy 
of jullie samen kunnen bouwen aan 
een (t)huis voor de wijk.

Buurthuis De Overkant
Bethaniënstraat 242
6826 TJ Arnhem
M: 06-43 11 81 95
E: welkom@overkantpresikhaaf.nl
W: https://www.overkantpresikhaaf.nl/

wenst u goede 
feestdagen
en een 
gezond 2021
Het was me het jaartje wel, 2020! 
Corona doorkruiste de plannen van 
Vitanos, onze gasten, vrijwilligers 
en partners in Presikhaaf. Toch 
kijken we terug op een jaar waarin 
de betrokkenheid, de saamhorig-
heid en het verantwoordelijkheids-
gevoel van gasten en vrijwilligers 
zichtbaarder waren dan ooit 
tevoren. 

Van lockdown, via aangepaste 
ontmoetingen, terug naar lock-
down in november. We missen de 
contacten met onze gasten en 
vrijwilligers. Gelukkig kon een 
aantal kinderactiviteiten wel 
doorgaan. 

We laten 2020 achter ons en gaan 
vol goede moed het nieuwe jaar 
tegemoet. We hopen u dit jaar weer 
te kunnen ontmoeten tijdens de 
wijkdiners, de kookgroepen, de 
ouder- en kindactiviteiten en bij de 
activiteiten van onze partners in 
Presikhaaf.
Blijf gezond en let een beetje op 
elkaar de komende tijd, samen 
staan we sterk en leggen we corona 
aan banden!

Bestuur en team van Vitanos

Ga jij de uitdaging aan?
Doe mee met onze fluitchallenge. 
Je maakt kennis met de fluit in 
twee soorten, blokfluit of dwars-
fluit, en leert op een praktische en 
speelse manier omgaan met het 
instrument. En je start gelijk met 
het spelen van liedjes! 
De lessen worden in groepsverband 
gegeven op dinsdagmiddag.

Pak nu de uitdaging aan en maak 
kennis met de blokfluit of dwars-
fluit. Heb je zelf geen instrument, 
dan zorgen wij voor een 
leeninstrument.
Docent: Anastasia Anufrieva
Leeftijd: vanaf 6 jaar
Kosten: € 5,00 per les 
Aanmelden kan via de website: 
www.elele.nl

EL ELE Dans en Muziekschool
Bethaniënstraat 242 (De Overkant)
6826 TJ Arnhem
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Sociaal Wijkteam Presikhaaf
Wijkteam Presikhaaf is voor 
iedereen toegankelijk en dichtbij. 
U kunt bij ons terecht met vragen 
over zorg, welzijn, opvoeding, 
werk en inkomen. Waar mogelijk 
verwijzen wij u naar professio-
nals in de wijk waar wij mee 
samenwerken en die u kunnen 
helpen met uw vraag. 

Het wijkteam werkt samen met 
Sociaal Raadslieden van Rijnstad.
U kunt bij Sociaal Raadslieden 
terecht voor financiële of juridische 

vragen zoals vragen over beslagleg-
ging, problemen met de deurwaar-
der, vragen over toeslagen of pro-
blemen met de belastingdienst. 

Ook voor hulp bij bijvoorbeeld het 
aanvragen van een uitkering, het 
invullen van formulieren of het 
uitleggen van brieven kunt u bij 
Sociaal Raadslieden terecht. 

U kunt rechtstreeks contact op-
nemen met Sociaal Raadslieden via 
het telefonisch spreekuur op werk-

dagen van 0.900 tot 11.00 uur en 
van 13.00 tot 15.00 uur, 
telefoon 026 312 79 99 of een 
afspraak inplannen via de website: 
www. rijnstad.nl/afspraak

Voor een afspraak bij Sociaal Raads-
lieden heeft u geen verwijzing of 
toewijzing van het wijkteam nodig. 
De hulp is kosteloos.

Contact met het 
Sociaal Wijkteam 
Presikhaaf
Als u een vraag heeft aan het sociaal 
wijkteam kunt u een afspraak 
inplannen via 
www.wijkteamarnhem.nl, of u kunt 
telefonisch contact opnemen met 
ons serviceteam via 088-226 00 00. 

Heeft u al een coach? Dan kunt u 
deze direct benaderen, telefonisch, 
via WhatsApp of per email. 
Weet u niet meer wie uw coach is? 

Belt u dan met ons serviceteam. 
In  verband met het coronavirus 
heeft het wijkteam de werkwijze 
aangepast om verspreiding van het 
virus tegen te gaan.

Bij nieuwe aanmeldingen is het 
eerste gesprek (het keukentafelge-
sprek) indien mogelijk bij u thuis. 
Kort voor deze afspraak wordt u 
gebeld voor een 
corona-check-gesprek. 

Hierbij wordt u gevraagd of u of 
uw huisgenoten gezondheidsklach-
ten hebben als neusverkoudheid, 

hoesten, benauwdheid of koorts. 
We vragen of het gesprek bij u thuis 
op 1,5 meter afstand van elkaar 
gehouden kan worden en of de 
ruimte waarin het gesprek wordt 
gevoerd tijdens het gesprek goed 
kan worden gelucht (bijv. een 
raampje open). 
De coach kan in overleg met u 
ervoor kiezen om het gesprek 
telefonisch te laten plaatsvinden.

De baliediensten in het MFC op de 
Laan van Presikhaaf, het gezond-
heidscentrum De Bethaan blijven 
nog gesloten.

Leergeld wil dat alle kinderen 
meedoen, op school en in de vrije 
tijd. Als ouders een laag inkomen 
hebben, wil Leergeld ondersteu-

ning geven. Het kan hierbij gaan 
om activiteiten voor kinderen op 
het gebied van onderwijs, sport, 
cultuur of welzijn, bv. schoolreisjes, 
muziekles of lid worden van een 
sport- of scoutingvereniging. 

Wanneer een kind wat verder naar 
school of sportvereniging moet, 
kan Leergeld ook een fiets 
verstrekken. 
Voor het maken van huiswerk kan 
een laptop of computer ter 
beschikking gesteld worden. Leer-
geld biedt deze kinderen daarmee 

de mogelijkheid tot samen spelen, 
samen leren en samenwerken. Elk 
kind is de moeite waard om mee 
te doen! 
Leergeld Arnhem is op zoek naar 
enthousiaste vrijwilligers voor het 
doen van huisbezoeken bij de 
gezinnen. In coronatijd worden de 
vragen telefonisch met de gezin-
nen doorgenomen. 

Website: www.leergeldarnhem.nl
Tel: 026 445 55 72 op dinsdag t/m 
donderdag tussen 09.00 en 
10.00 uur.
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Even voorstellen …..
De afgelopen periode heeft er een wisseling van de wacht plaats 
gevonden. Jan Visser en Richard Buyl hebben de wijk Presikhaaf 
verlaten en we zijn inmiddels gestart met een aantal nieuwe (vaste) 
wijkagenten. 
Anne Wijnveld is overgekomen vanuit het Spijkerkwartier. Yilmaz 
Uluçay komt van basisteam Zutphen en is dus nieuw in het Arnhemse. 
Frank Bouwmeester was werkzaam als wijkagent op de Geitenkamp. 
Als vierde (tijdelijke) wijkagent is Melinde van Aalten aan de wijk 
Presikhaaf gekoppeld. Melinde heeft een werkervaringsplek en zal 
zeker tot medio 2021 aanwezig zijn.

Spreekuur
Sinds de corona uitbraak hadden 
wij geen inloopspreekuur meer op 
onze politiepost in MFC Presikha-
ven. Inmiddels is de post corona-
proof gemaakt en zijn we eind 
november weer gestart met het 
spreekuur op dinsdag tussen 14.00 
en 15.00 uur en donderdag tussen 
19.00 en 20.00 uur (m.u.v. de 
schoolvakanties).

Incidenten met impact
In de eerste weken in Presikhaaf, 
hebben we flink wat werk moeten 
verzetten (kennismaken met 
bewoners en partners en het leren 
kennen van de wijk) en moesten 
we gelijk aan het werk. Een aantal 

diefstallen met geweld in o.a. park 
Presikhaaf en daarbij aanhoudende 
autobranden zorgt ervoor dat 
inwoners van onze wijk zich onvei-
lig voelen. Dat is natuurlijk te 
begrijpen. Deze zaken hebben onze 
aandacht. Het onderzoek naar deze 
heftige feiten wordt gedaan door de 
recherche. Wij, wijkagenten, onder-
steunen de recherche waar we 
kunnen. 

Hulp en verbinding
In navolging van deze incidenten 
hebben wij een dringend verzoek 
aan onze wijkbewoners. Ziet u iets 
verdachts of merkt u bijzondere 
dingen op, meld dit dan aan de 
politie. Wanneer het dringend is, 

kunt u uiteraard het algemene 
politie nummer 0900-8844 bellen, 
of bij spoed 112. 
Als er minder haast is, mag u het 
ons laten weten via www.politie.nl 
op ons inloopspreekuur of via 
Instagram: wijkagenten_presikhaaf 
of wijkagent_yilmaz_presikhaaf. 

Wij hopen op uw betrokkenheid. 
Alleen samen kunnen we dingen 
veranderen en structureel oplossen. 
Weet u wie er in uw buurt wonen? 
Weet u wat zich afspeelt in uw 
buurt? Deelt u bijzonderheden met 
uw buren? 

Corona
Tot slot: we merken dat mensen de 
situatie/maatregelen rondom 
corona lastig vinden. De verveling 
slaat toe en mensen vragen zich af 
hoe lang het nog duurt. Iedereen 
heeft er last van. Wij ook! In ons 
werk maar ook zeker in onze 
privésituatie. Hoe vervelend het 
ook is voor een ieder, ook hiervoor 
geldt: Hoe beter we ons aan alle 
maatregelen en adviezen houden, 
hoe eerder we weer de vrijheid 
krijgen die we gewend waren. 

Denk aan je omgeving, veroorzaak 
geen overlast en zorg dat verveling 
niet omslaat in iets negatiefs.

Yilmaz Uluçay 

Anne Wijnveld Frank Bouwmeester

Melinde van Aalten
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Kinderwerk De Werf 
Kunst namaken van waardeloos materiaal.
Tijdens de Verlengde SchoolDag-activiteit maakten 
kinderen van De Werf o.a. het “meisje met de parel” 
(schilderij van Johannes Vermeer) op een bijzondere 
manier na. Bekijk je het kinderkunstwerk van dichtbij, 
dan valt er van alles te ontdekken; balpennen, sinaas-
appelnetjes, flesdoppen, knopen, plastic bestek etc. 
Het werk hangt in de grote zaal van het MFC.

Yigit en Cesur zijn zeer betrokken bij 
Presikhaaf en vinden het belangrijk dat 
de wijk er schoon en heel uit ziet.  
Daarom doen ze allerlei werkjes en 
klusjes zoals afval grijpen met een 
knijper. Ze doen de klussen in en 
om de school en ook in speeltuin 
De Regenboog. Met het doen van de klussen kun je 
muntjes verdienen. Heb je 500 muntjes, dan krijg je 
een beker. Goed gedaan Yigit en Cesur!

Luister- en hulplijn 
tegen eenzaamheid

Rode Kruis hulplijn: 
voor hulp aan mensen in thuis-
quarantaine: 070 445 58 88 met een 
vraag om een luisterend oor, advies of extra hulp.
Ook voor anderstaligen: U kunt een (voice)bericht 
sturen naar de WhatsApp-Hulplijn. U wordt dan in 
uw eigen taal teruggebeld door een van onze 
vrijwilligers:
https://www.rodekruis.nl/nieuwsbericht/
rode-kruis-hulplijn-helpt-mensen-in-thuisquarantaine/
De WhatsApp-Hulplijn is beschikbaar in het Marok-
kaans-Arabisch, Tamazight (Berbers), Turks, Portugees 
en Chinees. 

Voelt u zich eenzaam? Heeft u behoefte aan een 
praatje?
Juist in de decembermaand kunt u daar meer behoefte 
aan hebben dan anders. 

De luisterlijn: 
voor een luisterend oor, dag en nacht.
Landelijk nummer: 0900-0767. 
U kunt ook chatten via de website: www.deluisterlijn.nl
of mailen: ehulp@deluisterlijn.nl
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Als de kruiswoordpuzzel goed is ingevuld, kan de slagzin worden opgelost door de letters te zoeken die in de overenkomstige genummerde hokjes staan.

38 48 7 53

KRUISWOORDPUZZEL

HORIZONTAAL 1 Vrucht; 5 slijpen; 11 afkerig; 15 land in Europa; 17 reeds; 18 label; 19 post scriptum (afk.); 21 kaartenboek; 22 smalle; 
24 pennenkoker; 25 elektrocardiogram (afk.); 27 boom; 28 dakpunt; 29 munt; 30 plaats in Drenthe; 32 onder (Lat.); 
33 tijdseenheid; 35 ondernemingsraad (afk.); 36 zoogdier; 38 beleefdheden; 40 boulimia nervosa (afk.); 41 voertuig; 
42 bloemenslinger; 44 beroep; 46 oude lengtemaat; 47 soort houtbederf; 48 ongehuwde staat; 49 Verenigde 
Naties (afk.); 50 eetvoorschrift; 51 rivier (Sp.); 53 pezig; 54 tengel; 55 welgesteld; 56 woud; 58 internet relay chat 
(afk.); 59 klap; 61 angst; 63 rijtuig; 65 Europese landcode; 66 overmaat; 67 ons inziens (afk.); 68 aanschaf; 
70 bezieldheid; 71 gelaat; 72 af.

VERTIKAAL 1 peulvrucht; 2 dreumes; 3 Iers Republikeins Leger (afk.); 4 kiekje; 5 deel van een boom; 6 verhoogde 
noot; 7 uitroep; 8 doeltreffend; 9 regenscherm; 10 ontkenning; 11 Friese jongensnaam; 12 bewijsstuk; 13 mannetjes-
hond; 14 dierenriemteken; 16 overgevoeligheid; 20 ordenen; 22 internationale onderscheiding; 23 belang; 26 aantal; 
28 thans; 29 gewicht; 31 rivier in Nederland; 32 exact; 33 gebrek; 34 lijst van bevoorrechte geslachten; 35 slecht; 
37 schrijver; 39 bevel; 40 Zuid-Afrikaanse barbecue; 43 serie; 44 kloosterling; 45 plakplaatje; 47 kleur; 49 verdedi-
gingswerk; 50 gloren; 52 persoonlijk voornaamwoord; 54 vulkaangesteente; 55 tocht; 56 Europse hoofdstad; 57 staf; 
60 deel van een oor; 61 zuivelprodukt; 62 tijdperk; 63 jongensnaam; 64 noot; 68 uitroep; 69 familielid.

Ook deze oplossing kunt u opsturen naar het redactieadres.
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Proef de Kerst Muzikaal 
Kerst is ook een feest van licht en van warme harten en 
het besef dat wij elkaar nodig hebben! Een moment 
om te bezinnen wat wij dit jaar samen hebben meege-
maakt, maar ook een moment om te laten zien dat wij 
in Presikhaaf elkaar niet uit het oog verliezen.

“Omkijken” is dit jaar het thema voor een muzikale 
ontmoeting. Omdat wij elkaar niet met een groot 
gezelschap kunnen ontmoeten, doen wij het online 
vanaf 21 december. Naast de muzikale invulling 
hebben wij een eigentijds verhaal, vanuit Presikhaaf 
voorgelezen door verschillende wijkbewoners.

 

                                     

PPRROOEEFF  DDEE  KKEERRSSTT  MMUUZZIIKKAAAALL  
 

Online vanaf 21 december 2020 
   

 tthheemmaa  ::  ””  OOmmkkiijjkkeenn””  
 

Opdat wij op elkaar kunnen rekenen…. 

  Muzikale bijdrage  : Docenten en leerlingen El Ele 
 

Kerstverhaal : Bewoners Presikhaaf 

Voor meer informatie : 
El Ele dans en muziekschool : www.elele.nl en facebook 

Vitanos : www.vitanos.nl en facebook 
www.Presikhaafnet.nl  

en facebook #Samen in Presikhaaf 
  
  

‘Ik kook vandaag voor jou’
Vitanos brengt mensen met elkaar in verbinding en contact. 
Vanwege de coronacrisis is dit momenteel fysiek niet mogelijk. 
We missen het contact met de mensen om ons heen, we missen het om 
voor jullie te koken! Daarom wil Vitanos het initiatief 

‘Ik kook vandaag voor jou’ voortzetten!

Wat is dit..?
De verbindende kracht van koken 
en eten is heel groot. Door de 
coronacrisis kan niet iedereen meer 
samen eten. Daar kan ‘Ik kook 
vandaag voor jou’ verandering in 
brengen! Om toch met elkaar in 
contact te blijven en iets voor elkaar 
te doen, vragen wij jouw eigen 

maaltijd te delen met een andere 
(alleenstaande) bewoner. 
Wil jij je gerecht delen met iemand? 
Stuur dan een mail aan 
info@vitanos.nl 
Zeg ons wat je wilt maken, 
wanneer, hoe laat en hoe we je 
kunnen bereiken. 

Vitanos gaat jou matchen met 
iemand die dit heel erg kan waarde-
ren! Let wel op dat de kosten van 
inkoop voor je eigen rekening zijn.
Wil je een maaltijd ontvangen. 
Laat het ons ook weten via mail 
info@vitanos.nl of bel Allon 
(06-11 83 04 67). Voor de maaltijd 
kun je een vrijwillige bijdrage 

geven. De opbrengst hiervan 
gebruiken wij voor de maaltijden 
voor dak- en thuislozen.

Spelregels
Als je die dag de chef van ‘Ik kook 
vandaag voor jou’ bent, krijg je van 
Vitanos materiaal om de maaltijd 
voor één persoon in te doen. 

Ook krijg je een kaartje van 
Vitanos waar je een persoonlijke 
noot of je gegevens op kunt schrij-
ven voor degene die op afstand met 
je mee-eet! Daar kun je zo creatief 
en attent in zijn als je wilt!
De bezorging of ophalen van de 
maaltijd stemmen we met elkaar af.

Het is erg belangrijk dat er altijd bij 
de bezorging ook 1,5 meter afstand 
wordt bewaard. 

Dus aanbellen, voor de deur 
neerzetten, eet smakelijk wensen en 
gedag zeggen.“Designed by Freepik”
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KAN IK JOU HELPEN ?
Nu de coronamaatregelen langer door blijven gelden, kan je medemens vast wel wat hulp 
gebruiken. Alleen niet iedereen vraagt zo maar hulp aan een ander. Met dit ‘Kan ik jou helpen?’  
kaartje bied je heel gemakkelijk hulp aan je buren of andere mensen in jouw omgeving. Knip de 
kaart uit, vul hem in, geef hem af of doe hem in de brievenbus bij iemand waarvan jij denkt dat die 
hulp kan gebruiken.

Hallo,
 
Ik ben ...........................................................................................................................................................................................
 
Ik woon op..................................................................................................................................................................................
 
Als je hulp nodig hebt neemt gerust contact met me op. Ik wil je graag helpen met de volgende: 
(bijvoorbeeld;  boodschappen halen, medicijnen ophalen etc..)
 
O ..........................................................................................................................................................(invullen wat jij wilt)

Ik ben te bereiken via   (naar keuze aankruisen)

O telefoon.................................................................  O mobiel ................................................................

O email.......................................................................  O even aanbellen

Activerend Werk bij 
Woon jij in Arnhem of omstreken en wil je stappen 
zetten binnen Zorg en Welzijn? Meld je dan aan voor 
activerend werk bij SWOA!

Stap voor stap en op een leuke manier weer 
participeren in de samenleving. Met onze steun bouw 
je weer een ritme op en ontwikkel je jouw talenten en 
vaardigheden.

Mogelijkheden bij SWOA
Je kunt zowel op onze locatie De Weldam, 
De Petersborg, De Gaanderij als MFC Klarendal 
terecht voor Activerend Werk. Wij kijken samen met 
jou naar wat je leuk vindt om te doen, waar jouw
talenten liggen en waar we die het beste kunnen 
inzetten. 
Een kleine greep uit de mogelijkheden:
• Houd je van organiseren en mensen? Dan is de                        
 receptie de perfecte plek voor jou.
• Kook je graag? Kom ervaring opdoen in de keuken        
 tijdens de Eetkamer.

• Vind je het leuk om met ouderen hun dag in te   
 vullen? Fier, groepsbegeleiding op maat zoekt altijd   
 mensen.
• Wil jij stappen maken in de horeca? Kom eens 
 werken achter het buffet op een van onze locaties.

Meer informatie of aanmelden?
Kijk op www.swoa.nl/activerendwerk of neem contact 
op via activerendwerk@swoa.nl of bel met
026 327 22 66 en vraag naar Marjon van Baars of 
Fiona Schneijderberg.
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Nieuwe bouwplannen Presikhaaf

veel steen, weinig groen en totaal geen aansluiting bij de bestaande 
omgeving om de opbrengst voor de gemeente maximaal te krijgen. 
Bewonersparticipatie is mét bewoners en niet vóór bewoners. 
Kritisch zijn en blijven is noodzakelijk om de gemeente te houden 
aan de belofte dat Presikhafers zelf mogen meebepalen hoe hun 
leefomgeving eruit komt te zien.                                               Bram Derix

In onze wijk zijn verschillende open plekken (t.w. Annie M.G. 
Schmidtschool aan de Honigkamp, De Reizende Tuin (Lange Wal/
Houtmanstraat) en locaties waar gebouwen staan waarvan bekend 
is dat deze worden gesloopt (zoals het pand van de gemeente; hoek 
Middachtensingel (zit Ecovrede tijdelijk). 

De gemeente is bezig met het maken van een ontwikkelperspectief 
voor Presikhaaf lll. Een ontwikkelperspectief bestaat uit bestaande 
opgaven die al in gang gezet zijn, nieuwe opgaven die op korte 
termijn opgepakt kunnen worden en ambities op de langere termijn. 
Daarbij zijn drie hoofdlijnen belangrijk: de openbare ruimte, de 
noodzakelijke opgave van de woningvoorraad en het versterken van 
de sociale en fysieke verbindingen. De bewoners van Presikhaaf 
zullen bij het opstellen van het ontwikkelperspectief betrokken 
worden. In 2008 mochten bewoners rondom de huidige Reizende 
Tuin in een klankbordgroep meepraten over wat er zou worden 
gebouwd. Dat plan heeft vanwege de crisis geen doorgang gevon-
den. Vanaf dat moment zijn bewoners niet meer betrokken. Via de 
Wet Openbaarheid van Bestuur verkregen stukken is gebleken dat de 
gemeente sindsdien zelf ontwerpen voor de locatie Reizende Tuin 
heeft laten maken zonder bewoners te betrekken. Ontwerpen met 

Afbeelding uit studie maximale Stedenbouwkundige 
invulling Gemeente Arnhem 2018
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Warme winterontmoeting!
Zondag 20 december van 16.00 tot 18.30 uur bij De Oosthof

Als het begint te schemeren, kan je rondom een 
vuurtje met gepaste afstand gezellig samenzijn op 
ons mooie buitenterrein. 

Er zijn kraampjes met warme chocomel en glühwein, 
vegetarische linzensoep, erwtensoep en pannenkoeken. 
Voor wie vanwege de coronamaatregelen liever nog niet 
samen wil komen, is er gelegenheid tot afhalen van de 
maaltijdsoepen tegen een schappelijke prijs. 
Graag reserveren bij info.deoosthof@gmail.com of via 
de website www.deoosthof.com 
Bellen naar de beheerder mag ook: 026 361 98 73.

Zijn er bewoners die het leuk vinden om te helpen met 
de organisatie die dag of om muziek bij het kampvuur 
te maken, dan wordt dat zeer op prijs gesteld. 
Dan ook graag contact opnemen met 
info.deoosthof@gmail.com (of website of telefoon).

Op zaterdag 2 januari 2021 wordt in buurthuis De 
Oosthof, Kinderkamp 9, van 15.00 tot 17.00 uur een 
nieuwjaarsborrel gehouden in samenwerking met 
Bewonersoverleg Over Het Lange Water en 
Stichting Bewonersbedrijf De Oosthof. 
Graag van tevoren aanmelden op 
info.deoosthof@gmail.com

Iedere donderdag staat van 13.00 tot 15.00 uur de 
wagen van de Blauwe Tomaat op het terrein van De 
Oosthof om goedkope groenten en fruit te verkopen. 
Kwaliteit tegen een lage prijs!

Activiteiten in De Oosthof

Hierbij de activiteiten van buurthuis De Oosthof, 
uiteraard onder voorbehoud van de 
Coronamaatregelen.

Op vrijdagmiddag 15 januari 2021 vanaf 14.00 tot 
16.00 uur is er koersbal. Daarna om de week, dus ook 
op 29 januari, 12 maart en 26 maart enz.

Iedere eerste zondag van de maand van 13.00 uur tot 
16.00 uur is er een inloopmiddag voor een kopje 
koffie, thee of een drankje, een spelletje doen of een 
praatje met een buurtgenoot. 

Er is een enthousiaste groep mensen die de prachtige 
tuin bij het buurthuis onderhoudt. Vindt u het ook 
leuk om een beetje mee te werken? Wij kunnen heel 
goed mensen gebruiken die willen meehelpen. 

Kom eens langs en praat met iemand van de groen-
groep of met de beheerder. Zij kunnen u vertellen wat 
u dan zou kunnen doen. Iedereen is van harte 
welkom in buurthuis De Oosthof, Kinderkamp 9.
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A  N  E  K  E  O  B  A  O  TA  N  E  K  E  O  B  A  O  T

N  I  Y  S  K  A  T  E  N  CN  I  Y  S  K  A  T  E  N  C

D  K  K  K  T  A  J  E  N  ZD  K  K  K  T  A  J  E  N  Z

S  I  R  S  P  S  T  E  I  WS  I  R  S  P  S  T  E  I  W

C  B  U  A  A  S  V  L  G  EC  B  U  A  A  S  V  L  G  E

H  R  T  R  C  A  M  K  A  MH  R  T  R  C  A  M  K  A  M

A  T  R  I  H  S  T  S  I  MA  T  R  I  H  S  T  S  I  M

P  E  N  I  T  A  L  I  E  EP  E  N  I  T  A  L  I  E  E

T  G  S  A  N  D  A  L  E  NT  G  S  A  N  D  A  L  E  N

W O O R DW O O R D Z O E K E RZ O E K E R

BIKINI
BOEKEN
HAVEN
ITALIE

LANDSCHAP
MALTA
RUST
SANDALEN

SKATEN
SMSEN
TENT
TERRASJE

TSHIRT
TURKYE
ZONNEBRIL
ZONNIG
ZWEMMEN

U kunt uw oplossing insturen naar U kunt uw oplossing insturen naar 
het redactieadres of mailen onder het redactieadres of mailen onder 

vermelding van naam, adres en telefoonnummer vermelding van naam, adres en telefoonnummer 

vóór 8 JANUARI 2021vóór 8 JANUARI 2021
Onder de goede inzenders wordt Onder de goede inzenders wordt 

een cadeaubon verloot.een cadeaubon verloot.

De winnaar van de SudokuDe winnaar van de Sudoku
uit wijknieuws nummer 4 jaargang 22 uit wijknieuws nummer 4 jaargang 22 

is Tessa van Beek, Matenalaan.is Tessa van Beek, Matenalaan.

Winnaar van de cadeaubonWinnaar van de cadeaubon
,,Herken je wijk”,,Herken je wijk”

is Christa Rabbelier, Scheldestraat.is Christa Rabbelier, Scheldestraat.
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B E L A N G R I J K E  T E L E F O O N N U M M E R SB E L A N G R I J K E  T E L E F O O N N U M M E R S
Alarmnummer 
(politie, brandweer, ambulance) 112

Bibliotheek Presikhaaf 026-354 31 11
Burenhulp ,,Voor Elkaar” 06-44 37 83 28 
Burgernet 0800-0011
Buurtbemiddeling Arnhem 026-351 99 41
Buurtcentrum de Oosthof 026-361 98 73
Consultatiebureau (afspraken) 088-3556500
De Weldam (swoa) 026-361 17 41
Dierenambulance 026-364 91 11
Gemeente Arnhem Servicelijn 0800-1809
GO!, kindergezondheidscoach  06-20 29 87 71
Huurdershuis 
(juridische ondersteuning) 026-443 25 72
Huisartsendienst 
regio Arnhem (spoed) 0900-1598
Jongerencentrum Push 026-361 86 55
Kinderclub MFC Presikhaven 026-363 70 59
KUNSTportaal 026-365 52 43
Mantelzorg en Vrijwillige 
Thuishulp Arnhem 026-370 35 40
MFC Presikhaven (beheerder) 026-364 71 93
Politie (niet bedreigend) 0900-8844

Suez, grofvuil (via internet gemeente Arnhem)  
2Switch    0900-0205
STMG (Stichting Thuiszorg  
Midden Gelderland)   088-4560900
SOS Hulpdienst   026-443 60 00
Stadsboerderij Presikhaaf  026-702 90 00
Thuiszorg Groot Gelre   026-363 92 23
Thuiszorg Vreedenhoff     026-384 65 15
Vitanos, Allon Cheng   06-45 87 86 00
Woningstichting/-corporatie:
 - Portaal   0318 898 989
 - Vivare    088-0541111
 - Volkshuisvesting Arnhem 026-371 27 12
 - DrieGasthuizenGroep  026-354 94 15
Woonzorgcentrum Waalsteate  026-751 73 00
Wijkteam Leefomgeving  06-46 73 74 08
Wijkteams Zorg    088-2260000
Ziekenhuis Rijnstate   088-0058888
Ziekenhuis Velp   088-0058886
Zonnebloem, afdeling Presikhaaf 06-53 79 72 79
Sociaal Raadslieden (kantoor Symfonie) 026-312 77 00
  Joh. De Wittlaan 244
 spreekuur dinsdag en donderdag
 van 13.30 - 15.30 uur
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Biljarten in De Weldam
Onze biljartclub, Biljartclub D.C.P. Weldam, bestaat sinds 
1985 en maakt deel uit van de activiteiten van het SWOA-
steunpunt De Weldam aan de Middachtensingel. De club 
telt dertien leden, zowel dames als heren. We kunnen nieuwe 
leden gebruiken die op diverse werkdagen ’s morgens of
‘s avonds willen komen biljarten. 

Moet u goed kunnen biljarten? Nee, gezelligheid is belangrij-
ker dan prestaties leveren. Als u een keer geheel vrijblijvend 
wilt komen kijken en meedoen, dan bent u van harte wel-
kom. Laat dit dan wel even van tevoren weten. Na vier 
weken horen we graag of u lid wilt worden. 

Als nieuw lid betaalt u tot eind 2020 geen contributie. 
Daarna bedraagt de contributie € 30,00 per half jaar. Voor 
verdere informatie of als u zich wilt aanmelden, kunt u 
contact opnemen met onze penningmeester 
Wim van Gerven, telefoon 06-26 01 48 92 of e-mail 
wvangerven1@hotmail.com

Graag tot ziens in De Weldam!
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Bedankt!
#arnhemschoon


