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Rechtswinkel Arnhem 
bestaat 30 jaar!
Al dertig jaar houdt een 
wisselende groep enthousiaste 
studenten Rechtswinkel Arnhem 
draaiende. Heeft u een geschil 
met uw huurbaas, heeft u vragen 
over uw uitkering of komt u er 
niet uit met uw werkgever? 

Voor al dit soort vragen kunt u 
gratis bij ons terecht. 

We geven u advies over wat uw 
juridische positie is en wat uw 

mogelijkheden zijn. We draaien 
momenteel twee keer per week 
spreekuur van 19.00 uur tot 20.00 
uur. Op maandag zitten wij in 
MFC Presikhaven en op woensdag 
in MFC de Malburcht. 

U kunt bij ons binnenlopen, maar 
u kunt ook een afspraak maken 
door te mailen naar 
info@rechtswinkelarnhem.nl
We willen u graag bedanken voor 
het vertrouwen in ons en wij staan 

u ook in de toekomst graag te 
woord. Voor meer informatie kunt 
u kijken op onze Facebook-pagina 
of op www.rechtswinkelarnhem.nl

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 gebruiken in De Eetkamer. 
Genieten van een warme maaltijd, een goed gesprek en van 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.

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

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

Kosten
€ 6,85 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. 

ANWB Automaatje rijdt 
3000ste rit!
Iets meer dan een half jaar geleden reed AutoMaatje Arnhem de 
1000ste rit. Sindsdien heeft de teller niet stilgestaan: de 3000ste rit is 
inmiddels gereden! Grote dank uiteraard aan alle betrokken vrijwil-
ligers die het mogelijk maken deze mensen net iets mobieler te 
maken.

AutoMaatje is een initiatief van de ANWB, waarbij vrijwilligers met 
hun eigen auto minder mobiele ‘buren’ vervoeren binnen de wijken. 
Door AutoMaatje kunnen mensen langer mobiel en actief blijven én 
leren ze mensen uit de buurt kennen. AutoMaatje reed de eerste rit 
in september 2017 in Arnhem-Zuid. Inmiddels is de dienst uitge-
groeid tot een Arnhem-breed project.

Word jij ook AutoMaatje?
De aanmeldingen voor ritten blijven 
binnenkomen. Dit betekent dat we 
ook altijd op zoek zijn naar nieuwe 
chauffeurs! Vind jij het leuk om je 
minder mobiele buurman of -vrouw te vervoeren? Meld je dan aan 
via automaatje@swoa.nl 
Wil je gebruik maken van AutoMaatje? Op werkdagen tussen 09.00 

– 12.00 uur zitten onze vrijwillige medewerkers voor je klaar! 
Zij zijn te bereiken via telefoon 026 384 66 90. Aanmelden voor 
AutoMaatje is gratis. Voor het gebruik betaal je alleen een kleine 
onkostenvergoeding van 30 cent per kilometer per rit aan de 
vrijwilliger.
Meer informatie?
Kijk op www.swoa.nl/automaatje 
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Presikhaaf in CoronatijdPresikhaaf in Coronatijd
Bij het opmaken van deze wijkkrant werden we ingehaald door alle 
ontwikkelingen en de daarbij behorende maatregelen rond het 
Coronavirus. Het kan zijn dat bepaalde artikelen daarom niet meer 
actueel zijn en activiteiten niet doorgaan; checkt u dus alles even voor 
u ergens heen wilt gaan.

De Arnhemse organisaties SWOA, 
Rijnstad en MTV hebben samen 
met de gemeente Arnhem de 
handen ineen geslagen en staan 
klaar voor inwoners van Arnhem, 
dus ook u als bewoners van 
Presikhaaf, die vragen hebben en 
praktische hulp kunnen gebruiken.

Vanwege het Coronavirus kunnen 
we maar beter uit elkaars buurt 
blijven. Zo gaan we verspreiding 
tegen. Maar hoe kom je aan je 
dagelijkse boodschappen? Of ga je 
naar een belangrijke afspraak? 
En wordt dat belangrijke klusje nog 
wel gedaan? Is er nog wel iemand 
waar je je verhaal aan kwijt kan?
Juist nu in onzekere tijden is het 
fijn om te weten dat je iemand 
kunt bellen voor praktische hulp of 
die je een luisterend oor biedt zodat 
je je minder alleen voelt.

Van maandag t/m vrijdag van 
9.00 tot 16.00 uur zitten we klaar 
voor uw vragen.
Bel naar 026 312 77 02. We zorgen 
ervoor dat degene die belt snel 
verbonden wordt met de organisa-
tie en dienstverlening in de eigen 
woonwijk. De coördinator in de 
wijk koppelt je vraag aan een 
wijkvrijwilliger. Zo verbinden we 
op een veilige manier buurtbewo-
ners met elkaar en slaan we ons hier 
samen doorheen. In Presikhaaf zijn 

ook Presikhaaf University en 
jongerencentrum Push aangesloten 
bij het initiatief. De jongeren van 
Presikhaaf willen waar mogelijk 
graag een “steentje” bijdragen.

Voor de goede orde; alle bestaande 
telefoonnummers in de stad voor 
hulp en advies blijven ook actief. 
Het initiatief “Voor Elkaar in 
Arnhem“ is aanvullend en in de 
plaats van de dagelijkse sociale 
ontmoeting en hulp die normaal 
gesproken geboden wordt.

Aanvullende Presikhaafse 
initiatieven

Oase Arnhem gaat live stream 
Er worden voorlopig tijdens de 
zondagochtend in de Bethaniën-
straat geen kerkdiensten meer 
gehouden. 

Vanaf zondag 22 maart om 
10.30 uur verzorgen we diensten 
per livestream! 

Die staat iedere zondagochtend 
open vanaf ongeveer 10.20 uur. 

Hulplijn  “Voor Elkaar in 
Arnhem”; praktische hulp 
aan (kwetsbare) inwoners

Je vindt de livestream via 
www.youtube.com/channel/
UC9IdKgk0FnVW0MTDF406FRg

Presikhaaf University(jongeren): 
zij richten zich normaal gesproken 
op hulp in onderwijs: huiswerkbe-
geleiding vanuit De Overkant. 
De medewerkers zitten thuis en 
zijn bereikbaar; dus heb je vragen 
zie ook https://presikhaafuniver-
sity.com/  of mail naar 
info@presikhaafuniversity.com

BudoSport Arnhem
De sportschool is gesloten en toch 
kun je sporten. Iedere week 
verschijnen er nieuwe lessen op de 
website die je in de huiskamer 
lekker kunt meedoen; 
www.budosportarnhem.nl 
(zie onder foto/video’s en nieuws) 
 
Rijnstad Kinderwerk Presikhaaf 
Tijdens deze dagen is het kinder-
werk extra actief op sociaal- media. 
Volg ons op Facebook: Kinder-
club-de-Werf. De pagina is 
geschikt voor alle kinderen en 
heeft leuke tips en activiteiten die 
je thuis kan doen.
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Nieuwsbrief Werkgroep AGA

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

of www.ageena.nl

Aanleg 15
Na een zitting van drie dagen bij de Raad van State zal duidelijk worden of de 
verlenging van de A15 tussen knooppunt Ressen en Zevenaar definitief doorgaat. 
Van 18 tot en met 20 mei 2020 behandelt de Raad van 
State 52 bezwaarschriften tegen de verlenging van de 
A15. Volgens de woordvoerder van de Raad van State 
gaan de bezwaren voornamelijk over de verwachte 
overlast van geluid, uitstoot, uitzicht dat verandert en 
waardevermindering van woningen. Voor bedrijven 
gaat het om verminderde bereikbaarheid. 
Veel bezwaren, o.a. van de Gelderse Natuur en Milieu-
federatie, richten zich op de effecten van het verkeer 
op het milieu.
De meeste bezwaren gaan over de verwachte overlast 

van de snelweg. Het gaat dan om geluid, uitstoot, 
uitzicht dat verandert, bedrijven die minder bereik-
baar zijn en waardevermindering van woningen. 
Ook richten veel bezwaren zich op de effecten van het 
verkeer op het milieu. Naast de procedure waarin de 
grote hoeveelheid bezwaren aan de orde komen, 
wordt in verband met de stikstofcrisis rekening 
gehouden met een mogelijke vertraging van een jaar. 
Volgens de planning is de A15 in 2024 klaar. 

Windpark en zonneveld Koningspleij Noord 
Op 3 december 2019 heeft de Raad van State het 
bestemmingsplan en de watervergunning voor het 
Windpark en zonneveld Koningspleij Noord op een 
zitting behandeld. Naar verwachting zal op 18 maart 
2020 uitspraak gedaan zijn over het bestemmingsplan. 
De termijn waarbinnen over de watervergunning 
uitspraak wordt gedaan, werd op 25 februari 2020 
opnieuw met zes weken verlengd. 
De watervergunning waarin de waterveiligheidsaspec-
ten voor Presikhaaf beoordeeld worden, is nodig om 
de windturbines te mogen bouwen in de bescher-
mingszone van het dijklichaam van de Pleijroute.

Meer informatie over de aanleg van de A15 kunt u 
vinden op A12/A15: doortrekken knooppunt
Ressen-Oudbroeken (ViA15).

Foto: Een voorbeeld van een zonneveld

Betalen gemeentelijke belastingen
U kunt de gemeentelijke belastin-
gen op verschillende manieren 
betalen. Betaal uw gemeente belas-
tingaanslag wel op tijd, daarmee 
voorkomt u extra kosten. 

Betalen in termijnen
Als uw aanslag niet meer dan 
€ 5.000,00 bedraagt, dan kunt u de 
aanslag betalen via automatische 
incasso (SEPA-machtiging). Het 
bedrag van de aanslag wordt in acht 
maandelijkse termijnen automa-
tisch van uw bankrekening afge-

schreven vanaf de eerste vervaldag 
van de aanslag. Betaalt u al via 
automatische incasso? Dan gaat 
dat ook dit jaar automatisch. 

Overboeking
U kunt het bedrag aan ons over-

maken op rekeningnummer 
NL08 INGB 0001006251 ten 
name van Gemeentelijke Belastin-
gen, onder vermelding van uw 
naam en het aanslagnummer.

Contant betalen
U kunt het aanslagbedrag ook 
betalen aan de balie van het Stad-
huis, Koningstraat 38 te Arnhem.  
 
Meer informatie?
Kijk op www.arnhem.nl/belastingen 
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Oefentherapie 
Cesar Presikhaaf 
is verhuisd!

Na 35 jaar praktijk te hebben gehad 
in de Bethlehemkerk is oefen-
therapie Cesar Presikhaaf van 
Monique Donderwinkel verhuisd 
naar de IJsselburcht.
IJsselburcht 3, 6825 BS Arnhem.
Tel. 06-83 09 04 43 of 026 361 40 05 

Pleyade zoekt vrijwilligers 

Pleyade is op zoek naar enthousiaste, betrokken, 
gepassioneerde vrijwilligers.

Als vrijwilliger bij Pleyade ben je waardevol. Voor 
ons en zeker voor onze cliënten. Door jouw 

persoonlijke kwaliteiten, talenten en levens-
ervaring lever je een bijdrage aan het welzijn van 
cliënten. Of je nu veel tijd hebt of enkel een paar 
uurtjes per week beschikbaar bent, je bent van 

harte welkom. De belangrijkste voorwaarden om 
als vrijwilliger bij Pleyade aan de slag te gaan zijn 

enthousiasme, betrokkenheid en een hart voor 
mensen, in het bijzonder ouderen. 

Als vrijwilliger kun je uiteraard rekenen op 
passende begeleiding en waardering 

vanuit Pleyade. 
Ben je enthousiast en wil je meer weten of je 
aanmelden? Stuur een mail naar vrijwilligers-

werk@pleyade.nl of bel met 026 751 7285 

Neem ook eens een kijkje op onze website: 
www.pleyade.nl

Oranjemarkt op 
Winkelcentrum 
Presikhaaf

Daar is ie weer: de 
Oranjemarkt! De 
Oranjemarkt is een 
kleedjesmarkt die net 
als voorgaande jaren 
georganiseerd wordt op 
Koningsdag in Winkel-
centrum Presikhaaf. 
Onze Koning is bijna 
jarig en dat betekent 
feest in winkelcentrum 
Presikhaaf. Haal je 
oranje kleding dus 
alvast uit de kast want 
verschillende activitei-
ten zullen deze dag 
plaatsvinden. 

Wees welkom tijdens de Oranjemarkt op 27 april tussen 9.00 en 17.00 uur. 

Tijdens het drukken van het wijknieuws waren er overheids-
maatregelen i.v.m. corona. Controleer voor de zekerheid de 
website of de oranjemarkt doorgaat (www.presikhaaf.nl).

Kleedjesmarkt
Stapels Pokémon kaarten, stripboeken, zakken met knikkers, dozen met 
Lp’s, grote bakken met lego en andere spullen kun je vinden op de kleed-
jesmarkt! Oranjeverkopers kunnen hiermee een leuk zakcentje verdienen. 
Aanmelden voor de kleedjesmarkt is gratis en kan 
via de website van Presikhaaf. Let op, want vol=vol!

Line-up
Naast de kleedjesmarkt zullen er verschillende activiteiten zijn:
*Walking Act
*Mega bouncing springkussen voor groot en klein!
*Brassband ATK speelt van 11.30 tot 14.30 uur
*Gezellige Hollandse spellen

Winkels
Tijdens Koningsdag is een groot aantal winkels geopend tussen 12.00 – 
17.00 uur. Je kunt op deze dag dus gezellig komen shoppen. We zien je 
graag op 27 april a.s.
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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

Nationale Diabetes Challenge
De huisartsen Bülbül, Bassa en Ali van huisartsenpraktijk Presikhaaf 
doen mee aan de Nationale Diabetes Challenge 2020. 

Wat is de Nationale Diabetes 
Challenge?
De Nationale Diabetes Challenge 
is een 20 weken durend wandeleve-
nement van de Bas van de Goor 
Foundation. Samen wekelijks 
wandelen in de buurt is gezellig en 
goed voor je gezondheid. 

De wandelingen zijn bedoeld voor 
zowel mensen met diabetes, als 
zonder diabetes. Bewegen is name-
lijk goed voor iedereen! U bent van 
harte uitgenodigd om mee te 
wandelen!

Informatiebijeenkomst
Voordat de wandelingen starten is 
er eerst een informatiebijeenkomst 

in Huisartsenpraktijk Presikhaaf op 
dinsdag 14 april om 19.00 uur.

Start wandelingen
Op 21 april start de eerste wande-
ling. We houden rekening met uw 
wandelniveau. Het is daarom niet 
erg als u (nog) niet zo ver kunt 
lopen. Samen trainen we voor een 
wandelafstand van 3, 5, 10, 15 of 20 
kilometer. 
Op 26 september 2020 vindt het 
NDC Festival plaats in Tilburg. 
Tijdens dit festival wandelen we 
met alle deelnemers uit heel Neder-
land de finale-afstand en sluiten we 
het wandelevenement feestelijk met 
elkaar af. 

Meer weten?
Iedereen die interesse heeft is 
welkom. Meld u aan voor de 
bijeenkomst door te mailen naar 
huisartsenpraktijkpresikhaaf@
ezorg.nl of bel naar 026 384 43 33.

Verdere achtergrondinformatie
De Nationale Diabetes Challenge 
is een bewezen effectieve wandelin-
terventie van de Bas van de Goor 
Foundation. Door dit wandelevent 
hebben er in de afgelopen vier jaar 
al ruim 15.000 mensen de stap naar 
een gezondere leefstijl gezet.

Gezocht begeleiders voor de 
wandelgroepen!
Vindt u het leuk om (wekelijks van 
19.00-20.00 u.) op dinsdagavond 
als begeleider met een wandelgroep 
mee te lopen en een groepje te 
begeleiden? Kent u de wijk goed 
genoeg om een uur als begeleider 
mee te wandelen?  

Als u niet wekelijks kunt, is dat 
geen bezwaar, we proberen meer-
dere begeleiders per groep te 
vinden. 

Kom naar de 
informatiebijeenkomst 

op 14 april en 
meldt u aan.  

Aanmelden kan ook bij 
Ingrid Sieljes; 

 i.sieljes@rijnstad.nl 
of 

bel 06-52710766.
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De vloer op met de Scenemakers 
Culturele Avond 15 mei 2020
Vier acteurs maken scenes over 
dagelijkse dingen. Bijzonder is 
dat ze van tevoren niet weten wat 
er komen gaat. Ze geven elkaar 
op het toneel een opdracht, die ze 
nog nooit eerder hebben gekregen. 

Door die verrassing ontstaan 
onverwachte situaties, soms ontroe-
rend en soms hilarisch. Het spel is 
oprecht, als publiek leef je mee: hoe 
maken ze hier een verhaal van! 
Hoe komen ze uit deze onmoge-
lijke opdracht?

Deze avond staat het thema: ‘buren’ 
centraal. Wat gebeurt er als een 
wijkbewoner geen pakjes meer wil 
aannemen voor haar buren? 

Hoe reageert de nieuwe bewoner 
als een van de buren iets te opdrin-
gerig, nieuwsgierig komt kennisma-
ken? Wat doe je als die onbekende 
van een straat verderop aanbelt en 
huilend binnenkomt? Je weet het 
niet. De Scènemakers weten het 
ook nog niet. 

De Cultuurgroep 
Presikhaaf nodigt je 
van harte uit om 
vrijdagavond 15 mei a.s. 
MFC Presikhaven binnen te lopen 
en je te laten verrassen.

Spelers: 
Johan Koeleman, Lucia Bomert, 
Greet Vos en Bart Spijkerboer

Locatie: 
MFC Presikhaven, Laan van 
Presikhaaf 7

De voorstelling begint om 19.30 
uur, inloop vanaf 19.00 uur.
Entree: € 3,00 inclusief koffie/ thee 
en één consumptie.
Kaarten zijn te reserveren via 
cultuurgroeppresikhaaf@gmail.com 
Kaartverkoop in Bibliotheek Presik-
haaf en op de avond aan de kassa.

Klassieke Muziekweek 

Een week vol klassieke muziek voor de hele wijk vol met concerten en 
workshops. Arnhems Interscholair Orkest was speciaal uitgenodigd om in 
het winkelcentrum de opening te verrichten. De komende Klassieke 
Muziekweek Presikhaaf staat gepland voor dezelfde periode in 2021.
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Presikhaafse tandartsen 
verder onder één dak

Advertentie

De tandartspraktijken van Maurice Hendrikx, 
Nico Logtenberg en Walter van Vollenhoven gaan 
samen verder op een nieuwe locatie onder de naam 
Mondzorg Presikhaaf. 

Op 6 april opent Mondzorg Presikhaaf haar deuren 
aan de Ringoven 33 in Arnhem (IJsseloord I). 
Nauw verbonden met Presikhaaf en goed bereikbaar.
De praktijk heeft  volledig ingerichte behandelkamers 
en een sterilisatieruimte die aan de laatste eisen 
voldoen. 

Er is een ruime wachtkamer en voldoende parkeer-
gelegenheid op eigen terrein. Met de fiets of lopend 
steek je makkelijk binnendoor en de bushaltes zijn op 
loopafstand.

Met Mondzorg Presikhaaf komen drie vergelijkbare 
praktijken samen. Allemaal hebben ze een langdurige 
relatie met hun patiënten opgebouwd. De praktijken 
behouden zoveel mogelijk hun zelfstandige praktijk-
voering en iedereen wordt gewoon door zijn eigen 
tandarts geholpen. Ook Joly Logtenberg, de mondhy-
giëniste verhuist mee, net als de vertrouwde assistentes. 
De tandartsen kennen elkaar goed en werken al jaren-
lang samen. Ze nemen deel aan dezelfde studieclub, 
waarin ze met andere tandartsen uit de regio hun 

vakkennis op peil houden. Hun kwaliteiten en interes-
ses vullen elkaar aan. Samen kunnen ze nog beter 
inspringen op nieuwe ontwikkelingen en gezamenlijk 
investeren in nieuwe apparatuur. Zo kunnen ze nu en 
in de toekomst de nieuwste ontwikkelingen in de 
tandheelkunde bieden.

Iedereen kijkt ernaar uit in een omgeving te werken 
waarin het nog makkelijker is om collegiaal overleg over 
behandelingen te hebben. De lijnen zijn kort en ze 
kunnen snel even bij elkaar binnenlopen. 
Bij afwezigheid nemen ze voor elkaar waar, nu dus op 
dezelfde locatie. Een ander voordeel: er is weer plaats 
om nieuwe patiënten aan te nemen.

De nieuwe gegevens zijn: Mondzorg Presikhaaf  
Ringoven 33/6826 TP Arnhem /Tel. 026 364 64 68
info@mondzorgpresikhaaf.nl 
www.mondzorgpresikhaaf.nl

Agenda 
werkgroepen 
Presikhaaf

april
15-04 Wijlplatform Presikhaaf 
 in MFC Presikhaven

juni
02-06 BO Elsweide
 in De Oosthof 

24-06 Wijkplatform Presikhaaf
 in MFC Presikhaven

30-06 BO Over het Lange Water
 in De Oosthof 

De vergaderingen zijn openbaar 
en beginnen om 19.30 uur.
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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
7 april:  De Klup / Burenhulp VoorElkaar
14 april en 12 mei:  Bethlehemkerk
21 april:  Leerpark Presikhaaf
28 april en 26 mei:  De Overkant, huis van en voor de wijk

Tijd: Start diner 18.00 uur. Inloop vanaf 17.30 uur (start diner Bethlehem-
kerk om 17:30 uur).

Wegens omstandigheden kunnen wij nog niet het volledige programma 
melden. Allon Cheng is bereikbaar voor meer informatie 
telefoon: 06-11 83 04 67. Mailen mag ook! allon.cheng@vitanos.nl

Kosten
Voor een driegangendiner € 7,00 (met GelrePas € 4,00), kinderen t/m 12 
jaar € 2,00.     

Wijk ontmoetingen  
maaltijden met een informatief thema

Meisjesvoetbal bij v.v. Eendracht?
Door onder andere de goede 
resultaten van het Nederlands 
Vrouwenelftal zit het vrouwen- en 
meisjesvoetbal in Nederland flink 
in de lift. 

Voetbalvereniging Eendracht 
Arnhem, waar vroeger een succes-

volle vrouwen- en meisjesvoetbal-
afdeling bestond, wil daarop 
inspelen door opnieuw een meisjes-
voetbaltak op te richten binnen de 
club.
Hiervoor zijn wij op zoek naar 
meisjes in de leeftijd vanaf 6 jaar.
Wil je graag voetballen? Kom dan 

kennismaken op 
de donderdag-
avond vanaf 
2 april tot en met 
28 mei. Je mag dan 
gratis meetrainen 
bij Eendracht. 
Na de proeftrainingen 
kun je beslissen of je lid wilt 
worden van Eendracht.
De trainingen zijn van 18.30 tot 
19.30 uur. Wil je meetrainen of wil 
je meer informatie? 

Neem dan contact op met Mascha 
Kop via mascha.kop@hotmail.com 
Je mag ook eerst komen kijken en 
daarna beslissen of je wilt 
meetrainen.
Het adres van Voetbalvereniging 
Eendracht is Doorwerthlaan 6.



P R E S I K HA A F

10

Advertentie

 

 
VViieerr  jjaaaarr  ggeelleeddeenn  zziijjnn  WWiimm  eenn  DDoonnaa  SSttrriijjbboosscchh  aaaann  eeeenn  nniieeuuww  aavvoonnttuuuurr  bbeeggoonnnneenn;;  zzee  hheebbbbeenn  
AAuuttoosseerrvviiccee  SShheellll  FFrraannsseenn  oovveerrggeennoommeenn  vvaann  BBeerrttuuss  FFrraannsseenn  wwaaaarrbbiijj  hheett  mmooooiiee  bbeeddrriijjff  aall  5500  
jjaaaarr  iinn  ffaammiilliieebbeezziitt  wwaass..  NNuu,,  vviieerr  jjaaaarr  eenn  eeeenn  ggrroottee  vveerrbboouuwwiinngg  vveerrddeerr,,  iiss  ddee  ffaammiilliiee  SSttrriijjbboosscchh  
bbeeggoonnnneenn  mmeett  iieettss  uunniieekkss  iinn  eeeenn  ttaannkkssttaattiioonn::  bbiijj  IIJJssssttaattiioonn  PPiissaa  zziijjnn  ggaasstteenn  vvaann  hhaarrttee  wweellkkoomm  
oomm  2244  ssmmaakkeenn  hheeeerrlliijjkk  aammbbaacchhtteelliijjkk  iijjss  ttee  kkoommeenn  pprrooeevveenn..  
 

‘Wij zijn hartstikke trots op ons station en onze medewerkers’ vertelt Wim Strijbosch. ‘Vanaf het 
moment dat wij het tankstation hebben overgenomen is er veel veranderd. Ten eerste kwam er 
een grote verbouwing waarbij het oppervlak van de shop is toegenomen en er dus meer keuze 
is voor onze gasten. Samen met Garage Pluim zijn wij hartstikke trots op het uiteindelijke 
resultaat van de verbouwing. Ook is de verhuur van aanhangwagens erbij gekomen en is het 
mogelijk om je kleren, dekbedden en alles tot 18 kilo bij ons te wassen en drogen.  
 

Als kers op de taart zijn wij begin april 2019 begonnen met het verkopen van vers ambachtelijk 
ijs. Dit ijs krijgen wij geleverd van IJssalon Pisa in Zevenaar. Zij maken ijs op ambachtelijke 
wijze en gebruiken hiervoor zoveel mogelijk verse producten zoals bijvoorbeeld fruit van 
fruittelers uit de regio. Deze ambachtelijke bereiding wordt gewaardeerd in Presikhaaf; veel 
mensen hebben de weg naar ons ijsstation al gevonden.’ 
 

Wim geeft aan dat de toekomst ook nog veranderingen met zich mee brengt, eventueel met 
de verhuur van personen- en bedrijfswagens. Al met al zorgen deze veranderingen er voor dat 
het tankstation niet alleen meer om te tanken is maar heel veel meer mogelijkheden heeft. Het 
heerlijke ambachtelijke ijs ligt op u te wachten, komt u ook proeven? 
 

SShheellll  PPrreessiikkhhaaaaff  ||  IIJJssssttaattiioonn  PPiissaa  
KKrraammeerrssggiillddeepplleeiinn  9922  ||  66882266  KKPP  AArrnnhheemm  

002266--33661155116611  ||  0066--8899997711118800  
wwwwww..iijjssssttaattiioonnppiissaa..nnll  ||  wwwwww..ffrraannsseennaarrnnhheemm..nnll  

 

ONWIJS LEKKER IJS | PISA PRESIKHAAF 

Gratis hulp Humanitas bij 
ordenen thuisadministratie
Zijn het de lentekriebels of komt het door de 
belastingaangifte die weer ingevuld moet worden? Het 
lijkt wel of er in maart meer mensen gemotiveerd zijn 
om hun financiële administratie op orde te brengen 
dan anders. Het Nibud heeft deze maand daarom 
uitgeroepen tot #bewaarmaand en helpt mensen met 
handige tips en online tools.

Een mooi initiatief. Maar wat nu als u door het verlies 
van partner of baan de grip op uw financiën bent 
kwijtgeraakt? Of als u niet zo handig bent met de 

computer? Of als u het gewoon lastig vindt 
om met geld om te gaan? Dan kunt u een beroep doen 
op de gratis hulp van Humanitas Thuisadministratie 
Arnhem. 

Minder piekeren
Een deskundige vrijwilliger van Humanitas komt bij u 
thuis om u te helpen met het sorteren en archiveren 
van uw papierwerk. Niet één keer, maar iedere week, 
totdat u het weer zelf kan. Uit onderzoek blijkt dat 
mensen met een geordende administratie minder vaak 
betalingsachterstanden hebben, minder vaak een 
rekening over het hoofd zien en minder piekeren. 
Kortom: een opgeruimde administratie geeft overzicht 
en rust. 

Wilt u samen met een vrijwilliger van Humanitas 
Arnhem uw financiële administratie weer op orde 
brengen, neem dan contact op met coördinator Kees 
Spruijt. Hij is bereikbaar op 06-10 69 01 83, of via de 
mail: humanitasrijnijssel@gmail.com

Fotobijschrift: 
Een vrijwilliger van Humanitas Thuisadministratie helpt bij het 
sorteren en opruimen van de administratie. 
(foto: Roy Beusker/Humanitas)
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Margriet, John, Marjo en kinderen in de wijk 
wat hebben ze met elkaar te maken?
Dat is speeltuin De Regenboog aan het eind van de 
Karel Doormanstraat. Omdat de stichting voor het 
beheer en gebruik van de speeltuin per 1 april is op-
geheven, ging de redactie op bezoek bij de bestuurs-
leden Margriet en John Greve en Marjo Keuter om de 
historie van hen te horen.

John: “Destijds wilde de gemeente de speelplek ont-
mantelen. Een aantal bewoners heeft toen de handen 
ineen geslagen en gestreden voor het behoud van de 
plek. Jantje Beton koos uit de 10.000 projecten als 
enige in Gelderland voor onze speeltuin. Het geld kon 
niet zomaar gestort worden. Dus kwam er een stich-
ting die in goed overleg met de dienst MOW een 
bruikleenovereenkomst met de gemeente sloot.”

Margriet vult aan: “Er kwam een zeecontainer te staan 
voor het speelgoed en de nodige facilitaire zaken. Het 
riool moesten we wel zelf aanleggen. John zorgde voor 
de nodige afvoerpijpen en putjes. Vervolgens werd er 
door velen gegraven. De graafmachine van een in de 
buurt werkzame voorman verlichtte ons werk. John 
sloot de pijpen aan op het riool en de voorman met 
graafmachine deed in zijn vrije tijd de rest.” 

Zo kon er dus subsidie worden aangevraagd. Andere 
inkomsten kwamen uit de activiteiten die men organi-
seerde. Margriet en Marjo vertellen enthousiast over 
de speldagen op de zaterdag en de gerechten die 
verschillende cultuurgroepen uit de wijk hiervoor 
maakten.

Marjo: ”Er kwam een hek om de speeltuin en het 
gebruik veranderde. De gemeente verving de oude 
speeltoestellen en container. In die tijd waren er veel 
gezinnen met jonge kinderen in Presikhaaf 3. 
De speeltuin was volop in gebruik. Maar, de kinderen 
werden ouder en de ouders ook. De bevolkingssamen-
stelling veranderde en daarmee ook de betrokkenheid 
van de ouders.”

De bestuursleden hebben lang en enthousiast hun 
vrijwilligerswerk gedaan. De leuke voorvallen en 
herinneringen gaven hen energie. Wel is de motivatie 
de laatste jaren wat minder geworden omdat er in 
bestuurlijke zin geen aanwas kwam. 

Op 1 april is de stichting officieel beëindigd en voert 
Rijnstad het beheer uit over de unit. Het onderhoud 
ervan is dan in handen van de gemeente. Het overge-
bleven geld gaat naar team leefomgeving Presikhaaf, 
zodat vrijwilligers budget kunnen aanvragen voor 
activiteiten. John, Margriet en Marjo hopen op een 
goede voortgang van de speeltuin. 

“De vrijwilligers zijn nu aan zet. Een van hen heeft 
vorig jaar alle toestellen en de container opnieuw in de 
verf gezet. De speeltuin werd opgeschoond en het 
sleutelbeheer van het hek is verzorgd. Ons kindje is 
hopelijk in goede handen,” aldus het drietal.
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Motel Spatie Koffie Ochtenden

 

      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

In februari zijn de Motel Spatie Koffie Ochtenden van start gegaan. 
Alle 55-plussers zijn iedere dinsdag van harte welkom om bij Motel 
Spatie in Arnhem (in de voormalige bibliotheek van Presikhaaf) te 
komen genieten van verse koffie en kunst. Daarvoor hoeft u geen 
kunstkenner te zijn: iedereen is welkom.

Laagdrempelige activiteiten
Iedere week wordt er een laagdrem-
pelige activiteit aangeboden in 
Motel Spatie: van een gezellig 
kennismakingsspel tot een creatieve 
kookworkshop, en van een 
historische buurtwandeling tot een 
lezing van een boeiende Arnhemse 
kunstenaar. 
Iedereen is welkom om mee te 
denken over de invulling van het 
programma.

Meedenken over de invulling
De activiteiten worden veelal in 
overleg met de bezoekers van de 
koffieochtend georganiseerd. 

Zo heeft een van de bezoekers een 
keer prachtige liedjes gespeeld op 
zijn gitaar terwijl de rest van de 
groep collages maakte. Een andere 

bezoeker legde vol passie zijn 
vakgebied - Paleobotanie - uit aan 
de hand van kleurrijk snoepgoed. 

Verder zal een van de bezoekers 
binnenkort een workshop sieraden 
maken verzorgen en komt er op 
veler verzoek ook een baksessie aan, 
waar we samen creatieve hapjes 
gaan maken. Iedereen is van harte 
welkom om mee aan te doen en 
ideeën aan te dragen.

Motel Spatie
Motel Spatie is een kunst- en 
projectruimte middenin de wijk 
Presikhaaf, waar kunstenaars van 
over de hele wereld worden uitge-
nodigd om de dialoog aan te gaan 
met de wijk. Motel Spatie wil 
namelijk de verbinding tussen 
wijkbewoners stimuleren. Zo is er 

o.a. om de week op vrijdag vanaf 
18.00 uur een diner voor alle 
wijkbewoners (SPOON), elke 
dinsdagmiddag tussen 15.30 en 
17.00 uur een kinderkunstclub 
(Kunsmake) en iedere dinsdag een 
koffieochtend voor 55-plussers: 
Motel Spatie Koffie Ochtenden. 
Het adres van Motel Spatie is 
Hisveltplein 21-35 (in de voorma-
lige bibliotheek van Presikhaaf ).

Entreeprijs
De entree voor de koffieochtend is 
gratis, behalve op de laatste dinsdag 
van de maand. Dan wordt er naast 
koffie ook gebak en een lezing van 
een kunstenaar uit de omgeving 
‘geserveerd’. De entree voor deze 
ochtend is € 3,50.

Een sfeerimpressie van de Motel Spatie Koffie Ochtend. Foto: Motel Spatie.
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Huurders in Presikhaaf komen in actie
Vandaag voerden ongeveer 60 
huurders van Vivare in Presikhaaf 
samen met de SP actie voor het 
opknappen van huizen. Ze hebben 
een Zwartboek overhandigd aan de 
directeur van Vivare. Van meer dan 
110 huizen in de drie straten staat 
beschreven wat precies de klachten 
zijn. Sarah Dobbe, SP-raadslid: 

“Heel veel huizen in deze buurt 
hebben schimmel en vochtproble-
men. In ruim 80% van de huizen in 
het zwartboek. Er zijn kinderen met 
gezondheidsproblemen. Wij geven 
niet op totdat deze problemen zijn 
opgelost.”

Huurder van Vivare Yasmin 
beschrijft: “Ik heb zelf ook gezond-
heidsklachten net als veel mensen 
in de buurt. Het is ongezond. 
Maar wij betalen ook elke maand 
huur, dat kan zo echt niet langer. 
Wij zijn ook mensen en hebben 
recht op een goed huis.”

Eerder overhandigde de huurders al 
een petitie met ongeveer 150 hand-
tekeningen uit drie straten in 

Presikhaaf: de Van der Goesstraat, 
de Van Kampenstraat en de Van 
Nesstraat. Vivare gaf vervolgens aan 
dat ze toch nog weer een gesprek 
wilde met de huurders. Maar wat 
de huurders betreft is de maat vol. 
De tijd van praten is voorbij en de 
huizen moeten nu worden 
opgeknapt.

Vivare gaf in reactie op de klachten 
aan een team klaar te hebben staan 

om er direct mee aan de slag te 
gaan. “Dat is natuurlijk een prach-
tig resultaat van deze actie. Dat 
hebben de huurders samen bereikt! 
Maar zij gaven ook heel duidelijk 
aan, eerst zien dan geloven. En dat 
is logisch.”

De SP en de huurders eisen binnen 
14 dagen een reactie op alle meldin-
gen en binnen 6 weken concrete 
actie om de huizen op te knappen.

WOZ controleren? 
Bent u het niet eens met de WOZ-
waarde die aan uw woning is 
toegekend? Of hebt u hier vragen 
over? Neem dan contact met ons 
op via www.arnhem.nl/snelreactie 
of telefonisch via telefoonnummer 
0800 1809. Natuurlijk kunt u ook 
langskomen voor een persoonlijk 
gesprek. Maak hiervoor wel eerst 
een afspraak. 

Wij willen net als u dat de WOZ-
waarde klopt. Wij hebben er geen 
enkel belang bij om de WOZ-

waarde te hoog of te laag vast te 
stellen. Als blijkt dat wij een fout 
hebben gemaakt bij het vaststellen 
van uw WOZ-waarde, passen we 
deze voor u aan. Bezwaar maken

Hebt u contact gehad met ons over 
uw WOZ-waarde? En wilt u alsnog 
bezwaar maken? Dan kunt u 
online bezwaar maken met uw 
DigiD of u doet dit per post. 

Let op! Het bezwaar moet vóór 
dinsdag 14 april 2020 binnen zijn. 
Op www.arnhem.nl/belastingen 
leest u onder ‘Bezwaar maken 
gemeentelijke belastingen’ meer 
over dit onderwerp. 
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De Speelmorgen, een goede start

Speelmorgen De Overkant/
Parkschool voor kinderen van 
10 maanden tot 2 jaar en hun 
ouders is een veilige en gezellige 
plek om samen naar toe te gaan.

◊ Een gezellige ochtend met   
 verschillende activiteiten
◊ Een voorbereiding op de   
 peuteropvang
◊ Leren om met andere kinderen  
 te spelen
◊ Ontmoet andere ouders met  
 kinderen in dezelfde leeftijd
◊  Elke week in verschillende   
 wijken, nu ook in De Overkant/ 
 Parkschool

Wanneer: 
iedere vrijdagochtend: van 8.30 tot 
9.00 uur inloop, om 9.00 uur start 
de speelmorgen tot ongeveer 11.00 uur.

Waar: 
Parkschool/Skar De Overkant: 
Kinderkamp 7 

Aanmelden: Wandel gerust een 
keer binnen om sfeer te proeven en 
vraag de begeleidsters naar de 
mogelijkheden of bel/mail met de 
stedelijk coördinator Nevien Gaafar, 
telefoon 06-45 05 50 60  / 
speelmorgen@rijnstad.nl
Kosten: € 1,00 en een stuk fruit.

Inloopmiddag bij dagcentrum Elsweide
Zoals u al jaren gewend bent, 
houden wij op dagcentrum 
Elsweide weer een gezellige 
inloopmiddag. 
Datum van deze bijeenkomst is 
donderdag 9 april a.s. 
Vanwege de organisatie willen we u 
vriendelijk vragen de aanvangstijd/
duur in acht te nemen (14.00 tot en 
met 16.00 uur).

Thema van dit jaar is voorjaarsfesti-
val. Beleef en doe met ons mee!
Graag presenteren wij onze maat-
werkvoorziening d.m.v. een klein-
schalige feestelijke markt, waar u de 

door cliënten 
gemaakte producten 
kunt kopen.

U kunt hierbij denken aan heerlijk-
heden uit de bakkerij, mooie 
cadeautjes, schilderijen en hebbe- 
dingen uit ons Atelier. Bij mooi 
weer zal een buitenterras met 
hapjes en drankjes niet ontbreken. 
Op de afdeling voor ouderen, kunt 
u meedoen aan een workshop.

Hopelijk tot ziens op onze locatie 
Elsweide (Driestroom), 
Zorgvlietstraat 2 6825 XA Arnhem.

De kinderclub van 
De Werf is op maandag, 
dinsdag en donderdag 
geopend van 14.45 uur 
tot 16.15 uur en op woens-
dag van 12.15 uur tot 14.30 uur. 
Op deze dagen kun je meedoen 
met het programma. 
Je vindt de kinderclub op de eerste 
verdieping van MFC Presikhaven, 
Laan van Presikhaaf 7.

Paasontbijt
Op tweede paasdag (13 april) kun je 
ontbijten en filmkijken op de 
kinderclub. Om 9.00 uur gaan we 
ontbijten en daarna een filmkijken. 
Opgeven is gratis, maar je moet wel 
van te voren een kaartje halen bij 
de kinderclub. 

Reis door Nederland
In de meivakantie kun je met de 
kinderclub mee naar de Hoge 
Veluwe, Amersfoort en Texel. 
We gaan zo Nederland ontdekken. 
Meer info bij de kinderclub.

De Mammoet
In Presikhaaf staat spelcontainer de 
Mammoet in de Amerstraat, in de 
buurt van het poortje. Je kunt hier 
buiten spelen op dinsdag, woens-
dag en vrijdag van 14.30 uur tot 
16.30 uur. Alles is gratis.

Speeltuin De Regenboog
Alle dagen is Speeltuin De Regen-
boog open. Op alle woensdagen 
van 12.30 uur - 14.30 uur zijn er 
medewerkers van Rijnstad aanwezig 
en worden er activiteiten georgani-
seerd. Speeltuin De Regenboog 
vind je in de Karel Doormanstraat.
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Activiteiten Stadsboerderij Presikhaaf 
Zaterdag 18 april: Toer met de Boer
Kinderen kunnen iets nieuws 
beleven op Stadsboerderij Presik-
haaf. Ga mee op Toer met de Boer! 

Tijdens deze leuke en leerzame 
activiteit ga je samen met de boer 
de boerderij rond. Je maakt contact 
met de dieren, helpt mee met de 
verzorging en komt van alles te 
weten over het leven op de boerde-
rij. Dus trek je overal en je laarzen 
aan en doe mee! 

Tijd: 13.30 tot 15.00 uur. Kosten 
€ 5,00 (€ 2,50 met Gelrepas). Meld 
je aan via www.natuurcentrum
arnhem.nl/activiteiten. Doe het 
snel, want vol=vol!

Woensdag 13 mei: Lentefeest
We vieren de lente weer op Stads-

boerderij Presikhaaf. Het Lentefeest 
staat dit jaar in het teken van 
‘Mens en dier naar buiten’. 

De toegang is gratis, deelname aan 
de activiteiten kost € 5,00 per kind 
(€ 2,50 met Gelrepas). Je krijgt 
daarvoor een stempelkaart waarmee 
je aan alle activiteiten mag 
meedoen.

Een greep uit de activiteiten:
– Opening van het nieuwe struinbos
– Poepspeurtocht
– Broodjes bakken boven het vuur
– Poepquiz
– Zaadpoppetjes knutselen
– Blotevoeten pad
– Lentehapjes proeven
– en nog veel meer…
Locatie: Stadsboerderij Presikhaaf. 
Tijd: 13.30 tot 16.30 uur. 

Zaterdag 16 mei: Toer met de Boer
Locatie: Stadsboerderij Presikhaaf. 
Tijd: 13.30 tot 15.00 uur. Kosten 
€ 5,00 (€ 2,50 met Gelrepas). 
Kijk voor meer info en aanmelden 
op www.natuurcentrumarnhem.nl/
activiteiten

Informatiepunt Wijkteam Presikhaaf
De wijkteams vindt u midden in 
de wijken. We zijn er voor alle 
inwoners van Arnhem. 
Presikhaaf heeft een eigen 
wijkteam. 

Als u problemen ervaart met opvoe-
den of opgroeien. Als u zorgen 
heeft over uw partner, ouders of 
kinderen. Maar ook als u moeite 
hebt om rond te komen, zelfstandig 
wilt blijven wonen of weer wilt 
meedoen in de buurt. 

De wijkcoach weet de weg in de 
wijk, denkt met u mee, geeft advies 
om de veranderingen aan te bren-
gen in uw leven die u nodig vindt. 
U krijgt hierdoor meer overzicht 
over uw financiën, stress onder 
controle en weer vertrouwen in de 
toekomst. 

Er zijn verschillende informatie-
punten waar u kunt langskomen 
om een afspraak te maken met een 
wijkcoach.

Nieuwe locatie
Wij hebben er een nieuw informa-
tiepunt bij gekregen: De Weldam 
aan de Middachtensingel 39. 
Zo zijn we voor nog meer mensen 
dichtbij en bereikbaar! In principe 
kunt u hier iedere vrijdag terecht 
van 10.00 tot 12.00 uur.

Overige informatiepunten 
in Presikhaaf
MFC Presikhaven: op maandag en 
woensdag van 09.00 tot 11.00 uur 
en op donderdag van 13.00 tot 
15.00 uur

Gezondheidscentrum De Bethaan: 
dinsdag van 12.00 tot 15.30 uur
SWOA De Weldam: vrijdag van 
10.00 – 12.00 uur

Adresgegevens 
informatiepunten
MFC Presikhaven
Laan van Presikhaaf 7 
6826 HA Arnhem

Gezondheidscentrum De Bethaan
Volkerakstraat 181 
6826 GV Arnhem

SWOA De Weldam
Middachtensingel 39 
6825 HG Anhem
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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

Nieuwe dansactiviteit in
wijkcentrum De Oosthof 
Als dansdocent met veel ervaring in 
lesgeven, werkte ik op muziek-
scholen en in culturele centra met 
zowel jongeren als ouderen en nu 
wil ik graag met ouderen werken. 
De volksdansgroep op de maandag-
middag (van 14.00 tot 16.00 uur) 
gaat binnenkort stoppen.

Ik bied de leden van de groep gratis 
een kennismaking aan in de vorm 
van een uur dans op 11 mei a.s. 
vanaf 14.00. Bij voldoende belang-
stelling kan ik daarna twee lessen 
aanbieden op 18 en 25 mei (een 
vervolg is ook mogelijk). In de les 
beginnen we met een eenvoudige 
warming-up. Verschillende bewe-
gingsvormen komen hierbij aan 
bod, zoals zwaaien, golven, op de 
plaats en in de ruimte, hoog laag, 

langzaam en snel. Dit als voorberei-
ding op de dans op muziek van het 
Wereld Natuur Fonds met de naam 
Ocean (bewegingen verwerken, die 
ontstaan als je in de zee staat, 
golven, deinen, mee bewegen met 
de golven). De muziek is heel 
inspirerend en nodigt uit tot bewe-
gen. Je voelt je onderdeel worden 
van de zee.

De les staat ook open voor anderen, 
die geïnteresseerd zijn in dans en 
beweging. Informatie bij de docent, 
telefoon 026 361 13 09. 

Opgave voor de kennismakingsles 
vóór 6 mei. Les twee en drie gaan 
alleen door bij voldoende aanmel-
dingen. Zowel de welkomstles als 
de twee vervolglessen zijn ook 
toegankelijk voor mensen die 
belangstelling hebben voor dans 
buiten de volksdansgroep om.

Goed nieuws 
voor prikkers en 
afvalbak-adoptanten
Op 1 juli 2020 gaan alle onder-
grondse containers voor restafval 
definitief op slot. Iedereen kan dan 
met een persoonlijke pas zijn of 
haar restafval weggooien. 
De trommels worden voor 1 juli 
nog verkleind van 60 liter naar 30 
liter. Per zak moet er dan 80 cent 
worden betaald. 

In Presikhaaf lopen elke week circa 
50 vrijwilligers rond om zwerfafval 
te prikken of om geadopteerde 
afvalbakken te legen. De wethouder 
heeft laten weten dat deze vrijwil-
ligers een speciale zwerfafvalpas 
krijgen zodat zij dit afval gratis in 
de ondergrondse container kunnen 
gooien. Omdat in de afvalbakken 
meestal voor 60 liter plaats is en 
deze zakken straks dus niet meer in 
de container passen, zal daarvoor 
een andere oplossing worden 
gezocht. Uitgangspunt is en blijft 
dat vrijwilligers die Arnhem schoon 
houden niet gaan betalen voor deze 
werkzaamheden.
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Cursus (Ver)kopen via Marktplaats 
Hoe kan ik snel en handig mijn auto verkopen? Of mijn jasje of fiets? 
Hoe kom ik aan een goedkope bureaulamp? Via Marktplaats natuur-
lijk! Als je wil leren hoe je dat het beste kunt doen, meld je aan voor de 
leuke en gratis cursus (Ver)kopen via Marktplaats.

Veel mensen hebben in huis spullen 
die ze voor een mooie prijs zouden 
kunnen verkopen. Spullen waar je 
eigenlijk niets meer mee doet en 
waar je nog best iets voor kunt 
krijgen. Maar bij het maken van 
een goede advertentie komt nog 
heel wat kijken. De foto’s moeten 
aantrekkelijk zijn, de tekst moet 
aantrekkelijk en duidelijk zijn, de 
prijs moet passen bij het product 

tot 21.00 uur in MFC Presikhaven, 
Laan van Presikhaaf 7.  
De definitieve datum wordt bekend 
zodra er voldoende deelnemers zijn.

De cursus is gratis en voor iedereen 
Stichting DigiSlim geeft de cursus 
in samenwerking met de gemeente 
Arnhem en Rozet. 

Aanmelden:  
U kunt zich aanmelden via Erdinç 
Yazilitas: telefoon 06-40 27 89 34, 
via e-mail: info@digislim.nl of via 
de website www.digislim.nl.

en de afhandeling van de verkoop 
moet goed verlopen. Hiervoor zijn 
digitale vaardigheden nodig en het 
kunnen schrijven en lezen van 
advertenties. Deze vaardigheden 
leer je tijdens de cursus.

Waar en Wanneer  
De cursus bestaat uit vijf bijeen-
komsten. De cursus wordt gegeven 
op de woensdagavonden van 19.00 

Dagbesteding Het Pleijwerk 
viert 12,5 jarig jubileum 
Op vrijdag 29 mei 2020 bestaat 
dagbesteding Het Pleijwerk 
(onderdeel van Elver) 12,5 jaar. 

Een mooie reden om alle 80 deel-
nemers met een verstandelijke 
beperking deze middag eens in het 
zonnetje te zetten. 
Feestelijke muziek, eten en drinken, 
activiteiten en een loterij moeten 

dit tot een geslaagd feest maken. 
Al 12,5 jaar komen zij doordeweeks 
met plezier naar hun werk en is er 
altijd wel wat te beleven op deze 
bijzondere locatie. 
Kom gerust eens een kijkje binnen 
nemen voor meer informatie. 

Het Pleijwerk is gelegen aan de 
Vlamoven 22-24, 6826 TN Arnhem

Jubilerende Sterren-
wacht Presikheaven 
zoekt vrijwilligers
Sterrenwacht Presikheaven bestaat 
10 jaar en zoekt enthousiaste aan-
pakkers voor zeer uiteenlopende 
activiteiten. 
Wij zoeken: 
* sociaalvaardige gastheren /  
 -vrouwen

*  administratief talent  
*  organisatorisch talent 

Vind je het leuk om de handen 
uit de mouwen te steken?
Om klussen al op te pakken voor-
dat wij ze kunnen signaleren?
Wil je ons helpen bij presentaties, 
met de realisatie van onze sterren-
wacht en/of als we met onze ster-
renkijkers op pad gaan?  

Dan leren we je graag kennen! 
E-mail: Presikheaven@gmail.com 
of bel naar Floris-Jan, 
telefoon 06 - 22 09 32 42.
 

* Sterrenkundige kennis 
is niet noodzakelijk *
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Busreisje naar markt Rotterdam-Zuid
een markt van alle markten thuis! 
Zaterdag 18 april van 8.00 
tot 18.30 uur. De bus gaat dit 
keer naar de Afrikaandermarkt 
in Rotterdam-Zuid 
(Pretoriaplein 80). De Afrikaan-
dermarkt is een van de grootste 
markten in Nederland. Het 
bruist hier van cultureel leven 
met overal diverse lekkernijen. 

Maar daar blijft het niet bij. Je 
vindt hier ook letterlijk bijna alles; 
van tropisch fruit tot trendy 
kleding, een echte bakker met 
ovens om vers brood te bakken, 
huis-houdelijke spullen, elektronica, 
gordijnen, hobbyspullen, echte 
Nederlandse kaas en nog veel meer 
om op te noemen. Zoals gezegd: 
een markt van alle markten thuis!

U wordt met de bus zo dicht 
mogelijk bij de Afrikaandermarkt 
gebracht. Het kan zijn dat u een 
stukje moet lopen. U bent vrij om 
zelf de stad te bezoeken. Er is geen 
reisleiding aanwezig! 

Instappen vanaf 7.45 uur, vertrek 
vanaf de parkeerplaats van het 
MFC (hoek Honigkamp – Laan 
van Presikhaaf ). De bus vertrekt 
precies om 8.00 uur, kom dus op 
tijd! Vertrek uit Rotterdam om 

16.45 uur, rond 18.30 uur 
bent u weer in Presikhaaf.
   
Een kaartje kost € 13,00 (te 
koop bij Nurdan, Maryan of 
Ingrid/kantoor participatiewerk/
opbouwwerk in 
MFC Presikhaven 
(1e verdieping). 
Alleen contante betaling! 
Informatie: telefoon 06-52 71 07 66. 

De busreis is alleen voor bewoners 
uit Presikhaaf van 18 jaar en ouder! 
Er is geen reisleiding aanwezig. 

Dit is een activiteit van de Activitei-
tengroep Presikhaaf en Participatie-
werk Presikhaaf.                                                                                                                                     

Suikerfeest
Uitnodiging voor vrouwen uit 
Presikhaaf.
Het Suikerfeest is een Islamitische 
feestdag waarop aan het einde van 
de maand ramadan gevierd wordt. 
Je bent welkom op donderdag 
28 mei 2020 van 9.30 tot 12.00 uur, 
een kaartje kost € 1,00.
Een moment om samen te vieren 
en zorgzaam te zijn voor elkaar.

Waar
Buurthuis de Overkant, 
Bethaniënstraat 242. Kom met je 

buurvrouw, vriendin of je moeder.
Neem wat lekkers mee voor bij de 
thee/koffie.

Informatie
Rubina  Sattar: tel. 06-34 48 64 43 
of Salma Omar: tel. 06-12 12 20 73. 
We verkopen de kaarten 
vanaf 11 mei a.s. 

Multiculturele lunch 
in MFC Presikhaven

U kunt een kaartje voor het 
ontbijt kopen in MFC 
Presikhaven kantoor 
opbouwwerk/participatie-

Op woensdag 15 april organiseert 
de activiteitengroep Presikhaaf een 
multiculturele lunch in MFC 
Presikhaven. De lunch is van 10.00 
tot 11.30 uur. Dit keer wordt vanuit 
verschillende culturen een lunchge-
recht geserveerd. Komt u ook? 

werk of via i.sieljes@rijnstad.nl 
telefoon 06-52 71 07 66 of in de 
ochtend in de Kuil tijdens het 
koffiedrinken en er zijn kaartjes te 
koop in de bibliotheek in MFC 
Presikhaven. 
Een kaartje kost € 1,50.
Deze activiteit wordt georganiseerd 
door de activiteitengroep Presikhaaf 
i.s.m. het participatiewerk 
Presikhaaf.

I.v.m. de huidige onduidelijke 
omstandigheden vanwege het 
coronavirus krijgt ieder die een 
kaartje koopt zijn of haar geld terug 
als het reisje geannuleerd wordt.
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Sporten met 
minder geld
Het mag niet uitmaken hoeveel 
geld je te besteden hebt. Iedereen 
moet kunnen sporten. In Arnhem 
zijn daarom mogelijkheden om 
toch te kunnen sporten, ook als je 
minder geld te besteden hebt: de 
Gelrepas en het Jeugdfonds Sport.

Met de GelrePas bijvoorbeeld, 
kunnen kinderen tot en met 17 jaar 
gratis sporten bij een groot aantal 
verenigingen of sportclubs. Zij 
krijgen per jaar een vergoeding van 
maximaal € 225,00. 

Dit is bestemd voor de jaarcontri-
butie van een lidmaatschap bij een 
sportvereniging en voor kleding en 
sportattributen. 

Het Jeugdfonds Sport wil 
kinderen helpen die niet in aan-
merking komen voor de GelrePas.

Wil je weten of jij in 
aanmerking komt of heb je 
vragen? 
Bij Sportbedrijf Arnhem is Melissa 
Berkelmans deskundig op dit 
gebied. In de wijk Presikhaaf
is zij, samen met collega Wouter 
Sinnema, het aanspreekpunt voor 
onder andere de Gelrepas en 
Jeugdfonds Sport. 

Zij kunnen helpen bij het aan-
vragen van deze vergoedingen. 
Ouders kunnen namelijk niet voor 
alles een aanvraag indienen.

Contactgegevens:
Melissa Berkelmans – Gelrepas en activiteiten in de wijk
Email: melissa.berkelmans@sportbedrijfarnhem.nl
Telefoon: 026 – 791 21 59

Wouter Sinnema – activiteiten in de wijk
Email: wouter.sinnema@sportbedrijfarnhem.nl
Telefoon: 026 – 791 21 68

Of kijk op de website van Sportbedrijf Arnhem voor meer informatie.
www.sportinarnhem.nl/sport-bewegen/gratis-sporten-met-gelrepas

Activiteiten 

Zaterdag 18 april 
Muziekavond (disco) voor volwas-
senen van 20.00 uur tot 23.00 uur.
Entree € 1,00.

Zaterdag 9 mei 
Plantjesdag van 10.30 uur tot 13.30 
uur. Verkoop van eenjarige plantjes.
Wees er snel bij, want op=op.

Zaterdag 20 juni 
Peuter- en kleuterdisco van 16.00 
uur tot 17.00 uur. Entree € 1,00.

Zaterdag 20 juni 
Jongerendisco van 19.30 uur tot 
21.30 uur. Entree € 1,00.

Dinsdag 23 juni 
Wijkmaaltijd (driegangendiner 
door Vitanos) van 17.00 uur tot 
einde.

Meer informatie:
Buurthuis de Oosthof, 
Kinderkamp 9, tel 026 3619873
Info.deoosthof@gmail.com

Plantjes dag bij
Bewonersbedrijf 

De Oosthof

Op 9 mei is er van 10:30 tot 13:30
uur een verkoop van eenjarige

plantjes.
Wees er snel  bij want:

 
 

Kinderkamp 9 
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S	Heeft U last van artrose? Door beter te bewegen en spieren sterker te  
 maken worden uw gewrichten minder belast. U ontdekt hoe u een goede  
 lichaamshouding en gezond bewegingspatroon kunt ontwikkelen. 
S	Oefentherapie kan de oplossing zijn bij onder meer hoofdpijnklachten,  
 rug-,bekken- en schouderklachten, osteoporose, hernia,    
 ademhalingsklachten, spanning gerelateerde klachten en    
 houdingafwijkingen. Samen maken we een plan om van uw klachten af te  
 komen en weer balans in lijf en leden te vinden! 

Ouderen en bewegen 
S	Heeft u bij voorbeeld moeite met opstaan uit uw stoel? Is het lastig om uw  
 balans te houden? En hoe gaat het lopen met uw stok of rollator? 
 Samen met de oefentherapeut werkt u aan uw zelfstandigheid en   
 verbetering van kwaliteit van leven. 

Ik kom aan huis om uw dagelijkse bewegingen te trainen . 

Bel voor een gratis houding- en bewegingscheck!

Nieuw adres: IJsselburcht 3, 6825 BS Arnhem

Oefentherapie Cesar Presikhaaf: Monique Donderwinkel
Tel.: 026-3614005 / 06 83090443  www.oefentherapiecesarpresikhaaf.nl 

Alleen maar koffie schenken? Ik dacht het niet!
Niet zorgen vóór, maar zorgen dát

Wanneer je ouder wordt, is het 
soms lastig verbonden te blijven 
met de samenleving. Het is voor 
iedereen belangrijk te doen wat je 
leuk vindt en waar je goed in 
bent. “FIER, dagbesteding op 
maat” van SWOA maakt het 
verschil.

Daarbij hebben wij meer helpende 
handen nodig. Wil jij die komen 
inzetten? Wij kunnen jouw hulp 
goed gebruiken. 

Wat gebeurt er allemaal op 
een dagbesteding? 
De titel zegt het al, het is niet alleen 
koffie schenken! Elke dag ziet er 
weer anders uit en dat is wat het 
werken zo leuk maakt.

Vraag je je af wat je kunt doen 
en betekenen als vrijwilliger?
Het samen met de deelnemers 
ondernemen van verschillende 
activiteiten. Denk hierbij aan: 
koken, bewegen, wandelen, muziek 
luisteren, knutselen, musea en 
lunchconcerten bezoeken, meewer-
ken op de stadsboerderij, tuinieren, 

werken op onze eigen timmerwerk-
plaats en nog veel meer. 

Bij deze activiteiten sluiten we aan 
bij wat iemand leuk vindt om te 
doen en waarin jij als vrijwillige 
ook plezier hebt. Dus, heb je 
bepaalde interesses, dan horen we 
die graag. 

Saai is het werken met ouderen 
zeker niet! Het gaat om ouderen 
die ondersteuning kunnen gebrui-
ken. Deze ouderen wonen nog 
zelfstandig thuis en op de dag-
besteding proberen we die zelfstan-
digheid zoveel mogelijk te stimule-
ren. Hierbij zijn gezelligheid én het 
op je gemak voelen erg belangrijk. 
Kortom het werk is erg afwisselend 
en uitdagend. 

Wij vragen van jou als vrijwilliger 
vooral jezelf te zijn, het werken 
samen met ouderen leuk te vinden, 
je verantwoordelijk te voelen en we 
zijn blij als je met eigen initiatieven 
komt.

Interesse?
Nieuwsgierig en wil jij sfeer komen 
proeven op onze locaties van 
SWOA? Voel je van harte welkom. 
De tijd die jij erin wilt stoppen kan 
variëren van een paar uurtjes  tot 
één of meerdere dagdelen per week.

Wil jij hierover meer te weten 
komen? Bel dan naar Silvio de 
Brito Caio, telefoon 06-11 78 10 70, 
of  mail naar sdebritocaio@swoa.nl
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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 15 mei 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.

  Winnaar uit nr. 1 is Mathab Patel

Het onbekende museum van Arnhem
TELEFAN: historische collectie telefoondistrict Arnhem
Als onbekend onbemind maakt, 
zou dat snel moeten veranderen 
wat betreft de collectie in  een 
aantal vrijgekomen ruimtes van 
het KPN-gebouw aan de Singra-
venlaan 2. Hier was de redactie 
van Presikhaaf wijknieuws 
onlangs op uitnodiging aanwezig.

We werden ontvangen door Jan 
Jansen, een enthousiaste oud-mede-
werker van het telefoondistrict 
Arnhem-Nijmegen. Op het visite-
kaartje dat de redactie bij binnen-
komst ontving, prijkt het Tefanlogo 
met de beide bruggen van Arnhem 
en Nijmegen.

Jan vertelt: “Telefan staat voor 
Telefoondistrict Arnhem en 
Nijmegen. Ons “museum” beheert 
het telefonische erfgoed van PTT 
Telecom, later overgegaan in KPN 

Telecom, Telefoondistrict Arnhem 
en Nijmegen.” 
In het vier verdiepingen tellende 
pand is elke dinsdag een twaalftal 
mensen aanwezig, die in hun 
arbeidzame leven een functie 
bekleedden in de telegrafie en 
telefonie. Jan laat ons vol trots een 

“telefoonboek” zien uit 1891 (de 
eerste telefoonlijst van Arnhem), 
vier vergeelde velletjes papier. 
Natuurlijk is ook een hele collectie 
telefoonboeken aanwezig, de een 
wat fraaier dan de ander.

Verbindingen werden vroeger 
geregeld door een telefoniste die 
eerst vroeg wie je wilde spreken. 
Later vroeg ze welk nummer je 

“moest” hebben. In veel vitrines en 
kasten staan telefoons, telex- en 
faxapparaten: van oeroud tot oud. 
Zelfs moderne mobieltjes staan er 
uitgestald. “We proberen alles te 
laten werken om hier een heus 
museum te vestigen, aldus Jan.”

Tijdens de rondleiding zien we een 
kantoor anno 1950 met een houten 
PTT-bureau en enkele stoelen. 
Jan: “Deze stoel heeft een rug- en 

armleuning 
en een kus-
sentje, 
bedoeld voor 
de chef. 
Zonder 
armleuning 
ging je een 
stap lager en 
de kruk was 
voor het 
werkvolk. 
Over hiërarchie gesproken.”

In een van de werkkamers staat een 
opgezette werktent om te laten zien 
hoe men buiten aan telefoonkabels 
werkte. De redactie was erg onder 
de indruk van de uitgebreide 
collectie en kan een bezoek aan het 
museum erg aanbevelen.

Een bezoek op dinsdagmiddag van 
13.30 tot 17.00 uur gaat op afspraak. 
U kunt zich melden via de mail 
(info@telefan.nl) of bellen naar 
06-83 44 60 89 of 06-13 28 10 07. 
De toegang is gratis, echter een 
vrijwillige bijdrage word op prijs 
gesteld. Let op: de Erfgoed collectie 
bevindt zich op de bovenste etage, 
bereikbaar via 45 traptreden. Er is 
geen lift! Telefan beschikt over een 
eigen website: www.telefan.nl
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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

Cursus Veilig daten via internetCursus Veilig daten via internet 
Hoe kan ik op een veilige manier 
kennis maken met andere mensen 
via Internet? Op welke website 
of app moet ik een account 
aanmaken en hoe maak ik mijn 
profiel op? 

Als je wilt leren hoe je dat het beste 
kunt doen, meld je aan voor de 
leuke en gratis cursus 

“Veilig daten via Internet”.

Veel mensen proberen via internet 
in contact te komen met andere 
mensen. Door het grote aanbod 
kunnen ze vaak door de bomen het 
bos niet meer zien en komen ze 
terecht op malafide websites. 
Hiernaast heb je kans om slacht-
offer te worden van phishing, 

skimming, pharming enzovoort. 
Al snel ben je al veel geld kwijt 
zonder succes. Tijdens deze cursus 
leer je hoe je veilig kunt daten/
kennis maken met andere mensen. 
Met je nieuwe digitale vaardighe-
den zal je ook leren hoe je je profiel 
kan aanpassen en opmaken. 

Waar en Wanneer
De cursus bestaat uit vier bijeen-
komsten en wordt gehouden in 
MFC Presikhaven, 
Laan van Presikhaaf 7.
De definitieve datum en tijdstip 
worden bekend zodra er voldoende 
deelnemers zijn.

De cursus is gratis en voor iedereen.
De cursus wordt gegeven door 

Stichting DigiSlim in samenwer-
king met Rozet.

Aanmelden: 
U kunt zich aanmelden via 
Erdinç Yazilitas,
telefoon: 06-40 27 89 34, 
via e-mail: info@digislim.nl of via 
de website www.digislim.nl
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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 
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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 1  
jaargang 22 is Ton Dicker, Drakensteinlaan
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DE DUMPEL VELP

ZWEMLES
VOOR
VOLWASSENEN
Zwemdiploma? Je bent
nooit te oud om te leren!

Zwemles voor volwassenen
Heb jij nooit de sprong in het diepe gewaagd omdat je niet  

durft of omdat je niet (goed) kunt zwemmen? Pak je kans om je (water)vrees te 
overwinnen. Je bent nooit te oud om te leren, je bent van harte welkom!

• Alle leeftijden, vanaf 12 jaar
• Kleine groepen; veel persoonlijke aandacht
• Woensdagavond 19.00 - 19.45 uur (beginners) 19:45 - 20:30 gevorderden
• Kosten voor een proefles zijn €9,05
• Watertemperatuur altijd 30 graden

Meedoen met de zwemles?
Mail naar w.wijers@rheden.nl of bel (026) 49 76 590,  
meer informatie op www.sportbedrijfrheden.nl


