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Voetbalvereniging 
Eendracht Arnhem
Beste buurtbewoners,           
   
Via deze weg willen wij graag met u, als goede buur, 
in contact komen.  Allereerst stellen wij ons even 
voor. Wij zijn voetbalvereniging Eendracht Arnhem 
en ons sportcomplex ligt aan de Doorwerthlaan 6.

Bij Eendracht Arnhem draait het om voetballen voor 
zowel jeugd als ook senioren. Ook hebben wij een 
gehandicapten elftal. Het grootste deel van onze leden 
komt uit of uit de omgeving van Presikhaaf. Eendracht 
Arnhem doet als club echter nog veel meer waaraan u 
als wijkbewoner kunt deelnemen. Zo is er elke maan-
dagavond linedancen, donderdagavond kan men 
klaverjassen en jokeren en vrijdag overdag zijn wij 
actief voor de voedselbank. Dit alles vindt plaats in de 
kantine van ons sportcomplex aan de Doorwerthlaan. 

Eendracht Arnhem doet ook wekelijks twee middagen 
mee aan het schoolproject “Alleen Jij Bepaalt” (AJB), 
voor jeugd van 12 tot 16 jaar. Binnen de vereniging 
Eendracht Arnhem hebben wij ook een carnavalsver-
eniging, de Eendrachtnarren. 

U bent van harte welkom om, als het weer is toege-
staan, gezellig carnaval te komen vieren. Het nieuwe 
kunstgrasveld, wat momenteel wordt aangelegd op ons 
sportcomplex, staat ook open voor onze wijkbewoners, 
als wij er op dat moment niet zelf op trainen of voet-
ballen. Door de week en in het weekend kunt u bij ons 
binnenlopen voor een kop ko�  e, thee of een ander 
drankje want de bar in de kantine is bijna altijd open. 
Wij ontvangen u graag.

Zoals u leest, een breed scala aan activiteiten en voor 
ieder wat wils. Echter hebben wij als vereniging voor 
deze activiteiten nog vrijwilligers nodig. Tijdens de 
coronapandemie zijn er mensen afgehaakt zodat wij 
momenteel vrijwilligers te kort komen. Misschien 
denkt u na dit bericht gelezen te hebben, ik heb tijd 
over of hiervoor kan ik wel tijd vrijmaken. Meld u dan 
alstublieft aan en wordt onderdeel van onze vereniging. 
Wij zitten met smart op u te wachten!

Op dit moment hebben wij een tekort aan barmensen, 
jeugdtrainers en jeugdleiders maar ook aan (jeugd)
bestuursleden. Daarnaast kunnen wij hulp gebruiken 
bij het schoonmaken en onderhouden van de kantine, 
de kleedkamers en het buitenterrein. Wij zijn naarstig 
op zoek naar vrijwilligers die ‘s ochtends een paar 
uurtjes willen komen helpen. Dit gaat allemaal zeer 
gemoedelijk onder het genot van een kop thee of 
ko�  e en een prettig gesprek. Uw hulp en ondersteu-
ning is voor onze club van groot belang.

Wilt u graag meer informatie, 

heeft u nog vragen of wilt u zich 

aanmelden, neemt u dan even 

contact op met Ben de Ridder. 

Telefonisch bereikbaar via 

06 27 28 00 42 of per e-mail via 

benderidder@hotmail.com
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Advertentie

Gezellige 
Regenboogkookworkshop  

Op Coming Out Day in oktober organiseerden we 
weer een Regenboogkookworkshop! Naast een gezellig 
samen zijn ook altijd een mooi moment om met elkaar 
in gesprek te gaan. 

Martien Louwers opende de avond. Vervolgens ging 
Mind Mix met de bezoekers in gesprek over het thema 
‘bondgenoten’. Wanneer heb jij iemands bondgenoot, 
oftewel medestander kunnen zijn?

De avond werd gevolgd door de kookworkshop. 
Onder leiding van Vitanos maakten de deelnemers de 
heerlijkste hapjes klaar, die natuurlijk ook gezamenlijk 
werden opgegeten. Weer een geslaagde avond!

Wist je dat iedereen welkom is bij onze Regenboog-
kookworkshops? Houd onze facebookpagina in de 
gaten voor de aankondiging van de volgende. 
Misschien zien we je daar!

Meer informatie?
Mail dan naar Niels (nlam@swoa.nl) of 
Willem (whazeleger@swoa.nl).
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Cursus Beeldhouwen
in De Weldam 

Een nieuwe uitdaging aangaan 
en uw eigen beeld maken? Dat 
kan in onze wijk tijdens de 
cursus beeldhouwen. 

We werken met de prachtige en 
zachte steensoort ‘speksteen’. 
U bewerkt deze steensoort met 
verschillende soorten vijlen, tot u 
tevreden bent met de vorm die u 
zelf mooi vindt. Er wordt gewerkt 
met kleine stenen of stenen van 1 à 
2 kilo. Er zijn een heleboel kleuren 
en kleurnuances: geen enkele steen 
is hetzelfde.

Data en tijden
Het streven is per half januari te 
starten met een wekelijkse bijeen-
komst op de donderdagmiddag van 

13.30 tot 15.30 uur. In totaal zijn er 
negen bijeenkomsten. Afhankelijk 
van de ontwikkelingen rondom 
corona kan het zijn dat de de� ni-
tieve startdatum nog wijzigt. 

Locatie
SWOA locatie De Weldam 
(Presikhaaf )
Middachtensingel 39

Kosten
De kosten bedragen € 5,00 per les. 
Aangezien de eerste les vooral 
oriëntatie is, betaalt u voor acht 
lessen. Graag in één keer te betalen.

Aanmelden
Aanmelden kan bij De Weldam 
via telefoon 026 327 22 66 of 
weldam@swoa.nl 

Heeft u nog vragen? Neem dan 
contact op met Marjon van Baars 
via telefoon 06-50 62 43 55.

Graag tot ziens! 
Groet van Lydia Heule, uw 
begeleidster bij de cursus.

Eet een hapje mee in 
De Eetkamer van SWOA

De Eetkamer stelt je in de gele-
genheid om samen met andere 
wijkbewoners in een ontspannen, 
huiselijke sfeer te genieten van 
een heerlijke maaltijd. 

Dat scheelt één of meerdere dagen 
koken, biedt een gezonde maaltijd 
en goed gezelschap. De maaltijd 
bestaat uit een voor-, hoofd- en 
nagerecht.

Waar kan je ons vinden?
SWOA-locatie De Weldam

Middachtensingel 39 (Presikhaaf )

Wanneer kan je terecht?
Iedere dinsdag en donderdag van 
12.30 – 14.00 uur.

Kosten
Je betaalt € 6,50 per maaltijd (met 
GelrePas € 4,00).

Aanmelden of meer informatie?
Reserveren gaat centraal via 
De Gaanderij: 026 381 02 65 of 
Gaanderij@swoa.nl 

Graag uiterlijk een week van te-
voren. Speciale (dieet)wensen? 

Geef deze door bij je aanmelding.
De Eetkamer is een samenwerking 
met Vitanos.
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Feestelijke onthulling muurschilderingen 
spoorviaduct tussen Plattenburg en Presikhaaf
Hubert Slings, wijkbewoner en initiatiefnemer van de 
muurschilderingen in de � etstunnels aan de Wichard 
van Pontlaan, zette meteen mede-initiatiefnemers Bep 
Boerboom en Lies van Nierop in het zonnetje. Met z’n 
drieën hebben ze - met veel enthousiasme - gezorgd 
dat deze muurschilderingen er kwamen. 

Marialied
Tijdens de feestelijke onthulling op 15 oktober jl. was 
er veel belangstelling van wijkbewoners en pers. 
Wethouder Bob Roelofs en Piet Schreuder zorgden 
voor de onthulling en Danielle Roelofsen zong het 
Marialied, zoals dat vroeger gezongen werd in het vrouwen-
klooster Bethanië. 

Vrouwenklooster Bethanië
De muurschilderingen vertellen het verhaal over het 
klooster. Daar woonden vrouwen, die hun tijd door-
brachten met zingen, bidden en het overschrijven van 
boeken. Op een andere muurschildering wordt het 
landgoed Presikhaaf in beeld gebracht. Dat kennen we 
nu als park Presikhaaf. 
De familie Van Presikhave bouwde er in de dertiende 
eeuw een landhuis. De ideeën om de geschiedenis tot 
leven te brengen zijn door De Verfbrigade en Nina 
Paintina uitgewerkt in muurschilderingen. Er is ook 
een wandelroute gemaakt in de app IZI.travel. Aan de 
hand van audio, foto’s en tekst worden verhalen over 
vroeger verteld.

In 1931 werd het landhuis het “Esperanto-huis. Esperanto was een kunsttaal om de “vrede tussen volkeren” te 
bevorderen. Bewoner en “wijkhistoricus” Piet Schreuder spreekt de taal nog steeds. Bij oude Arnhemmers stond 
het indrukwekkende pand ook bekend als de Witte Villa. Na een bewogen geschiedenis werd het in 1974 gesloopt, 
nadat er door onbekende reden brand uitgebroken was. 
Aan het eind van de bijeenkomt nam een aantal belangstellenden deel aan de wandelroute om de in beeld 
gebrachte geschiedenis nog eens te ervaren. 
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Heeft u door de coronacrisis 
minder inkomen?

pensioen niet mee. U kunt voor de periode 1 juli (met 
terugwerkende kracht) tot en met 31 december TONK 
aanvragen. Aanvragen kan tot en met uiterlijk 31 
december 2021.

Meer informatie en het aanvraagformulier vindt u op 
www.arnhem.nl/tonk
Heeft u geen internet? Bel dan met de Klantenservice 
op telefoonnummer 0800 - 1809. Dan ontvangt u het 
aanvraagformulier via de post. U kunt de Klantenser-
vice ook bellen als u meer wilt weten over de TONK 
en of u hier mogelijk voor in aanmerking komt.

De gemeente verlengt TONK tot 1 januari 2022!

Kunt u door minder inkomen de huur of hypotheek van 
uw huis niet meer betalen? Of de kosten van gas, water 
en elektriciteit? Dan komt u misschien in aanmerking 
voor de Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten 
(TONK). De gemeente heeft besloten de TONK te 
verlengen van 1 oktober tot en met 31 december 2021.

Het kan bijvoorbeeld zijn dat u uw baan heeft verloren, 
minder uur kunt werken voor uw werkgever of als 
ondernemer uw werk maar gedeeltelijk kunt uitoefenen. 
Het doel van TONK is dat u thuis kunt blijven wonen, 
ook als u opeens minder inkomen heeft. 

Vraag TONK aan

Uw inkomensterugval moet minimaal 15% zijn. Als u 
getrouwd of samenwonend bent, hoeft maar één van de 
partners minder inkomen te hebben. Onder meer wor-
den woonkosten zoals verzekering en internet meegere-
kend. Ook mag u tot een bepaalde grens spaargeld 
hebben en tellen spaarrekeningen voor kinderen of 

Hoe staat het nu met de Wijkmaaltijden!
In september is er een wijkmaaltijd 
geweest die door Somalische 
wijkbewoners en Somalische 
vrijwilligers uit Presikhaaf, gekookt 
is. Het was een gezellige en 
geslaagde avond waarbij er heerlijk 
gegeten werd en wijkbewoners 
kennis gemaakt hebben met de 
Somalische cultuur. Ook was er een 
leuke quiz.

Vanwege de oplopende corona-
besmettingen moesten we helaas 
besluiten de eerder geplande wijk-
maaltijd en de High Tea, die in de 
vorige wijkkrant werden aangekon-
digd, uit te stellen naar een later 
tijdstip. Zoals het er nu naar uitziet 
hopen we op dinsdagavond 
25 januari een gezamenlijke wijk-
maaltijd te organiseren in het MFC. 

Vanuit verschillende culturen wordt 
er een overheerlijke maaltijd 
samengesteld met verschillende 
gerechten uit verschillende culturen. 
De maaltijd wordt gekookt door 
vrijwilligers uit de wijk die zelf uit 

verschillende culturen komen. 
Tijdens de maaltijd vertellen 
degenen die gekookt hebben iets 
over het bereide gerecht. Ook 
wordt er een leuke modeshow 
georganiseerd met kleding uit de 
verschillende culturen die 
Presikhaaf rijk is. 

Deze internationale maaltijd is in 
MFC Presikhaven, 
Laan van Presikhaaf 7.  
Tijd: 18.00 uur tot ca. 20.30 uur 
(inloop vanaf 17.45 uur). 
Kaartjes à € 2,50 zijn te koop bij 
Marjon van Baars, SWOA, 
De Weldam, 
telefoon 06-50 62 43 55 of  bij 
Ingrid Sieljes, Rijnstad, 
telefoon 06-52 71 07 66 of 
i.sieljes@rijnstad.nl

vrijwilligsters die de overheerlijke 
Somalische maaltijd gekookt hebben
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Koersbal
Op vrijdagmiddag om de 14 dagen is er altijd Koersbal 
van 14.00 uur tot 15.30 uur in de even weken, dus dit 

jaar nog op 17 december. 
In 2022 starten we weer op 
14 januari. 
Iedereen mag meedoen, het is een 
leuk en eenvoudig spel, te vergelij-
ken met bowlen, maar dan met 
lichtere ballen. 

Huiskamerinloop
Iedere eerste zondag van de maand is er een inloop-
middag van 13.00 tot 16.00 uur in de gezellige huis-
kamer van de Oosthof. Dus 2 januari is de eerste 
inloop van 2022. Kijk voor alle zekerheid even op de 
website van de Oosthof voor de data.

U kunt er ko�  e, thee of een drankje nuttigen, een 
spelletje doen en vooral andere mensen ontmoeten om 
een praatje te maken. Bij mooi weer is het terras ook 
open en kunt u lekker buiten in het zonnetje zitten.

Doppen sparen voor de 
geleidehond
Doppen van � essen, van pakken, 
van potten, ze zijn allemaal geld 
waard. Lever ze in bij de Oosthof. 
Zo spaart u het milieu en steunt u 
KNGF Geleidehonden.

Vetinzamelpunt
Lever de gebruikte frituurolie en bakvet in. Spaar het 
op in een gebruikt leeg pak, sluit het goed af en 
deponeer dit in de gele container van de Oosthof. Zo 
spaart u het milieu en helpt u mee aan het hergebruik 
van afval.

Meer informatie www.deoosthof.com
Telefoonnummer 026 361 98 73

De Oosthof is gesloten van 25 december t/m 1 januari

Terugblik op de 
Nacht van de Nacht, 
wachtend op James Webb
Zaterdag 30 oktober was de 
Nacht van de Nacht, een lande-
lijke manifestatie waarbij in 
Arnhem de vrijwilligers van 
Sterrenwacht Presikheaven een 
sterrenkijkavond organiseerden. 

De avonden voor de Nacht was het 
onbewolkt, maar geheel volgens de 
Wet van Murphy kwam de regen 
die zaterdagavond met bakken uit 
de hemel. Dit illustreert perfect 
waarom wij graag een publieke 

sterrenwacht in onze wijk willen 
vestigen. Dan zijn we niet meer 
afhankelijk van weken tevoren 
geplande avonden, maar kunnen 
we dankzij de weersverwachtingen 
24 tot 48 uur tevoren een kijkavond 
aankondigen met een grote kans op 
een onbewolkte hemel.

Natuurlijk hielden we rekening met 
slecht weer. De ruim veertig bezoe-
kers, die het hondenweer trotseer-
den, zagen hoe je kort belichte 

foto’s van de Andromedanevel 
combineert tot een prachtig 
eindresultaat.

Ook werd de opvolger van de 
Hubble ruimtetelescoop gepresen-
teerd. De spiegel van Hubble heeft 
een oppervlak van 4,5m2, de James 
Webb ruim 25m2. Zo’n grote 
telescoop past in geen enkele raket. 

Daarom is de spiegel opgedeeld in 
18 zeshoekige segmenten, in ori-
gami-stijl opgevouwen in de 
Europese Ariane 5-raket. 
Na een maand in de ruimte is alles 
uitgevouwen: de telescoop en de 
zonnepanelen, maar ook vijf 
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enorme stukken aluminiumfolie ter 
grootte van een tennisbaan die 
dienen als zonnescherm. 

NASA noemt dit de “30 days of 
terror”: één foutje en dit miljarden-
project is mislukt. 
Meer weten over dit monumentale 

project? Stuur dan een e-mail naar 
presikheaven@gmail.com en noteer 
alvast 18 december in je agenda: 
dan is de lancering.

Sterrenwacht Presikheaven wenst u 
alvast prettige feestdagen en veel 
heldere nachten in 2022.

bedrag dat u bij de gemeentepolis 
terug kunt krijgen, is hoger dan bij 
veel andere zorgverzekeringen. Op 
www.menzis.nl/gemeentepolis kunt 
u bij de Vergoedingenwijzer zien, 
hoe hoog dit bedrag is.

Voor meer informatie:
Heeft u al een collectieve verzeke-
ring via de gemeente bij Menzis 
lopen, en voldoet u nog aan de 
voorwaarden; dan krijgt u vanzelf 
een brief met daarin de nieuwe 
poliskosten.

Als u denkt dat u in aanmerking 
komt voor de gemeentepolis kunt u 
dit zelf controleren. Dat kan op de site 
www.gezondverzekerd.nl/arnhem. 
Natuurlijk kunt u ook bellen met 
de Menzis Klantenservice: 
telefoon 088 222 40 80.
Op www.gezondverzekerd.nl/arnhem 
leest u meer over alle mogelijkheden.

Let op!
U kunt zich tot en met 31 december 
2021 aanmelden.

Collectieve ziektekostenverzekering 
via de gemeente
Meer zorg voor minder geld

Iedereen in Nederland moet een 
basiszorgverzekering afsluiten. 
Inwoners met een laag inkomen 
of een uitkering komen in aan-
merking voor de collectieve 
ziektekostenverzekering via de 
gemeente. 
Dit heet de gemeentepolis. 

De gemeente betaalt een deel van 
de premie en u krijgt korting. 
Inwoners betalen dus minder. 

Voordelen van de gemeentepolis 
zijn:

* U krijgt korting en meer vergoe- 
 dingen dan bij andere   
 verzekeringen

* Kinderen onder de 18 jaar zijn  
 gratis meeverzekerd

*  Als u een tandartsverzekering  
 afsluit zijn kinderen ook mee-
 verzekerd voor een beugel

Eigen risico
Niet alle zorgkosten worden ver-
goed door de zorgverzekering. Van 
alles kosten die u maakt moet 
iedereen per jaar € 385,00 zelf 
betalen. Dit heet het eigen risico. 
Bij de gemeentepolis kan ook dit 
bedrag in maandelijkse termijnen 
worden betaald in plaats van het 
hele bedrag in één keer. Als u 
weinig of geen zorgkosten heeft 
gemaakt, ontvangt u het bedrag dat 
over is, in het voorjaar van 2023 
weer terug.

Eigen bijdrage
Naast de basiszorgverzekering en 
het eigen risico is er ook nog de 

“eigen bijdrage”. Dit betekent dat 
sommige zorgkosten, voor een deel 
door u zelf moeten worden betaald.  
Via de zorgverzekering kunt u daar 
een deel van terugkrijgen. Het 
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Van de wijkagent rende halsbanden uit aan hondenbezitters met hierop 
de tekst “Waaks”. Deze halsbanden hebben een pre-
ventieve werking doordat ze zo opvallen en daarnaast 
weten de hondenbezitters wat ze kunnen doen bij de 
verdachte situaties. Wij vinden het prettig als mensen 
dingen signaleren en ook bij ons melden. Ziet u op 
straat een hond lopen met een gele halsband? 
Dan weet u dat u niet alleen bent en iemand bij u 
loopt die alert is. Uiteraard willen wij graag dat alle 
inwoners, ondernemers en andere mensen die veel in 
de wijk bivakkeren scherp en alert zijn en zich verant-
woordelijk voelen om een veiliger en een mooier 
Presikhaaf te krijgen. 

Autobranden

De afgelopen tijd hebben wij wederom meerdere 
autobranden gehad. De afgelopen jaren is Arnhem, en 
voornamelijk ook Presikhaaf, geteisterd door autobran-
den. Iedere autobrand wordt afzonderlijk door onze 
rechercheafdeling onderzocht. Wij kunnen uiteraard 
niet op iedere autobrand inhoudelijk ingaan maar weet 
dat in een aantal gevallen het onderzoek goed loopt. 
Wij weten dat deze incidenten het gevoel van onveilig-
heid vergroten bij u. Daarom vragen wij ook de 
aankomende tijd extra alert te zijn. Het is in de avond 
eerder donker en daardoor rustiger op straat, wat voor 
mogelijke daders een reden is om eerder een voertuig 
in de brand te steken. Houdt u ogen en oren open en 
voel u betrokken bij uw eigen buurt. 

Drugs overlast

Wellicht was het u al opgevallen maar ook de afgelopen 
periode zijn er weer meerdere drugs-gerelateerde 
overlastlocaties en meldingen opgepakt. Achter de 
schermen zijn wij altijd druk bezig om meldingen 
omtrent dit onderwerp goed en kundig uit te zoeken 
en voor te bereiden. Het kan dus zijn dat wanneer u 
melding hebt gedaan van bijvoorbeeld een vermoeden 
van drugshandel of hennepkwekerij, er niet direct 
resultaat te zien is. De reden hiervoor is dat wij zaken 

We leven in een gekke tijd waarin veel dingen onduide-
lijk zijn voor eenieder. Leven met maatregelen, dan 
weer zonder en nu weer met. Dit is voor iedereen 
verwarrend en soms ook frustrerend. Wij als politie, 
zeker als uw wijkagenten, begrijpen dit en ervaren dit 
zelf ook. Eén ding is de afgelopen jaren niet veranderd 
en dat is hoe de politie zijn werk doet. Wij zijn altijd 
bereikbaar via ons noodnummer 112 en ons algemene 
nummer 0900-8844 als u iets wilt melden. Uiteraard 
kunt u altijd contact met de wijkagenten krijgen via het 
contact formulier op www.politie.nl. Wij als politie 
staan ook in deze tijd 24/7 voor u klaar. 
Wij willen dan ook het dringende beroep op u doen 
om zaken te melden als u iets verdachts ziet, overlast 
ervaart of ergens een vreemd onderbuikgevoel bij heeft. 
U bent onze ogen en oren in de wijk en wij waarderen 
uw input!

Waaks

Misschien heeft u het al gelezen in de krant, op het 
internet of ziet u in de wijk diverse honden lopen met 
een mooie gele re� ecterende halsband. Halverwege 
2021 zijn wij als wijkagenten in Presikhaaf bezig geweest 
met een project genaamd “Waaks”. 

Het doel van dit project is om wijkbewoners bewust te 
maken van hun rol/positie in de wijk en wat zij kunnen 
betekenen voor de wijk Presikhaaf. In dit geval zijn de 
hondenbezitters er door ons uit gehaald. De eigenaren 
van deze trouwe viervoeters komen op tijden buiten op 
straat als veel mensen juist binnen zijn. Hierdoor zijn 
deze mensen bij uitstek degene die dingen kunnen 
signaleren. Tijdens deze actie deelden wij gele re� ecte-
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zo goed mogelijk proberen voor te bereiden waardoor 
de “pak” kans, en hieraan gekoppeld een vervolging, zo 
groot mogelijk is. Laat u niet weerhouden zaken te 
melden. Wij bese� en ons dat deze vorm van criminali-
teit een gevoel van onveiligheid bij u aanwakkert en 
uw woonomgeving hierdoor minder prettig voelt om 
te wonen. Mocht u vragen hebben over een speci� eke 
melding die u gedaan heeft, kom dan gerust bij ons op 
de lijn.

Wijken en wijkagent

Presikhaaf is groot en dat is ook de reden dat we met 
drie wijkagenten zijn. Hierdoor kan het soms onduide-
lijk of onoverzichtelijk zijn wie u waarvoor nodig heeft. 
Wij hebben om die reden een verdeling gemaakt van 
de wijk zodat u precies weet met wie u contact kan 
opnemen.

Frank Bouwmeester is verantwoordelijk voor het 
gebied Over het Lange water, Elsweide, 

Park Presikhaaf en IJsseloord II. 
Anne Wijnveld en Yilmaz Ulucay zijn gezamenlijk 

verantwoordelijk voor Presikhaaf 1, 2, 3 en IJsseloord I. 
Contact zoeken kan uiteraard 
via de gebruikelijk manieren. 

Als herinnering hieronder nog even genoemd.
Contact formulier op www.politie.nl

0900-8844 
Instagram:

Wijkagent_frank_presikhaaf
Wijkagent_yilmaz_presikhaaf

Spreekuur
Als laatste onderwerp brengen wij het wijkspreekuur 
ter sprake. Zoals sommige wijkbewoners vroeger 
gewend waren, werd er altijd een inloopspreekuur 
gehouden. 
Mede door de coronamaatregelen moesten wij dit 
destijds direct schrappen en zijn wij inmiddels tot 
het besluit gekomen dat het inloopspreekuur tot 
nader bericht niet terugkeert. Wij begrijpen dat dit 
voor sommigen erg vervelend is maar een combina-
tie van onze drukke agenda’s en het ontbreken van 
de meerwaarde van het inloopspreekuur voor ons 
heeft ons dit doen besluiten. Uiteraard kunt u wel 
altijd een afspraak met ons maken als u ons wilt 
spreken. 
Hiervoor verwijzen we naar bovenstaand item.

Groenuitje met de Overkant

Eindelijk was het zover. Op 22 oktober reden deel-
nemers in twee tijdblokken met de PlusBus richting 
Groessen. In de Groene Schuur wachtte hen een ware 
groenbeleving. “Verhalenverteller”, kweker en 
voedingsdeskundige Ferdinand Eeuwes voerde gepas-
sioneerd beide groepen langs vergeten groente, tropi-
sche gewassen, soorten pepers, eetbare bloemen en 
allerlei kruiden die in gerechten of medicinaal gebruikt 
konden worden. Bitter, zoet, zuur, zout of umami. 
Wat een smaaksensatie hebben de groente en kruiden. 
Misschien toch vaker koken met verse kruiden en niet 
alledaagse groente als Amsoi, Okra, Sopropo, 
Pastinaak, Kardoen, Aardpeer, paarse boerenkool of 
palmkool. Een moestuin beginnen en/of boodschap-
pen doen bij een lokale boer. 

Na een rondgang door de kassen, een drankje uit de 
streek en een huisgemaakte hartige hap, keerde ieder-
een voldaan huiswaarts. Veel informatie en praktische 
tips gehoord over gezondere voeding en ruimte 
gekregen voor vragen. Leuke middag en zeker voor 
herhaling vatbaar!

Nieuwsgierig naar activiteiten van buurthuis de 
Overkant? Kom eens een bakkie doen. Ga in gesprek, 
bel of app Hedy telefoon 06-43 11 81 95.
De Overkant wenst iedereen plezierige feestdagen en 
een kansrijk en vol 2022. 
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Heimstaden doneert sponsorruimte tenues 
Eendracht Arnhem aan SOS Kinderdorpen

Het eerste elftal van voetbalvereniging Eendracht Arnhem speelt vanaf nu 
met het logo van SOS Kinderdorpen op de borst. Woningverhuurder en 
hoofdsponsor Heimstaden doneert de ruimte op thuis- en uittenues en 
trainingspakken aan de kinderontwikkelingsorganisatie. De donatie van de 
sponsorruimte is een aanvulling op een bestaand partnership tussen 
Heimstaden en SOS Kinderdorpen. 

Heimstaden is sinds oktober 2020 hoofdsponsor van Eendracht Arnhem. 
De van oorsprong Scandinavische organisatie ging in juli van dit jaar 
daarnaast een internationaal partnership aan met SOS Kinderdorpen. De 
woningverhuurder en kinderontwikkelingsorganisatie werken in verschil-
lende landen samen om een veilig thuis te creëren voor kinderen en hun 
families. 

Aandacht voor SOS Kinderdorpen
Door de sponsorruimte op de tenues van het selectie-elftal van Eendracht 

Arnhem te doneren, wil Heimsta-
den aandacht vragen voor het werk 
van SOS Kinderdorpen. 

“Bij een op de tien kinderen wereld-
wijd ontbreekt het aan een stabiele 
familiebasis,” zegt Edward Touw, 
hoofd marketing en communicatie 
van Heimstaden Nederland. 

“Ze staan er alleen voor of groeien 
op in een kwetsbare familiesituatie 
waardoor ze het risico lopen om de 
ouderlijke zorg te verliezen. 
SOS Kinderdorpen zet zich in 
137 landen in voor deze kinderen.”

Eendracht Arnhem is 
een voetbalvereniging 
met ongeveer 380 
leden, spelend in 
zowel in de jeugd- als 
in volwassencompeti-
ties. Een aanzienlijk 
deel van het Nederlands 
woningaanbod van Heimstaden 
bevindt zich in de regio Arnhem-
Nijmegen, ongeveer 2.500 van de 
13.500. Heimstaden koos voor een 
sponsorship van Eendracht Arn-
hem vanwege de centrale rol die de 
vereniging speelt in de lokale 
gemeenschap en omdat het bewo-
ners op een sportieve manier met 
elkaar verbindt.

Participatie Inloopmoment 
Voor de bewoners van Presikhaaf is er iedere tweede 
dinsdag van de maand een participatie inloopmoment. 
Hier kunt u terecht voor vragen en advies over:het vinden van betaald werk of vrijwilligerswerk; activiteiten en meedoen in de wijk;dag invulling en onder de mensen komen;opleiding en scholingsmogelijkheden.

Er zijn mensen aanwezig van verschillende organisaties 
die hierover kunnen vertellen en adviseren. Dat zijn 

medewerkers van: Werk&Inkomen, Activerend Werk, 
UWV, Bewonersondersteuning Presikhaaf, Wijkteam 
Presikhaaf en Vrijwilligerscentrale Arnhem. 

U kunt bij het Inloopmoment gewoon binnenlopen, 
er is geen afspraak nodig.

Wanneer: Iedere tweede dinsdag van de maand   
  van 12.30 tot 13.30 uur.
Waar:  MFC Presikhaven, Laan v. Presikhaaf 7,  
  begane grond tegenover de trap.
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Aanleg van een 
kunstgrasveld bij 
Eendracht Arnhem
De gemeente Arnhem is begonnen met het aanleggen 
van een kunstgrasveld op het sportcomplex van 
voetbalvereniging Eendracht Arnhem aan de 
Doorwerthlaan. 
De lichtmasten zijn geplaatst en de nieuwe bedrading 

zit al in de grond. De betonnen randen rondom het 
kunstgrasveld liggen er inmiddels. De zandbodem is 
gereed en de granulaat laag is erop gelegd. 

Alles is vervolgens strak gemaakt door middel van een 
lasergestuurde schuiver achter een tractor.
Tevens is de bestrating langs het veld al bijna klaar. 
De rollen ondergrond en kunstgras zijn binnen en 
worden al gelegd. Het begint al groen te worden. 
Al met al zal het eind december worden, voordat we 
van het kunstgrasveld gebruik kunnen gaan maken.

Oliebollen
Arnhemse liefhebbers weten het al langer: de beste 
oliebollen haal je bij v.v. Eendracht Arnhem. 
Aan het einde van het jaar komt men in groten 
getale naar het sportcomplex aan de 
Doorwerthlaan om daar oliebollen, 
krentenbollen, appel� appen en appel-
beignets te kopen en zo gelijk de 
vereniging te steunen. 

Ook dit jaar kunnen er weer - geheel coronaproof 
- lekkere oliebollen worden besteld. 
Op 30 en 31 december kunnen deze vervolgens 
worden afgehaald. 
Vanaf een bestelling van € 10,00 wordt deze gratis  

bezorgd in Velp en Presikhaaf. Hou de 
berichtgeving over het bestellen van de 
oliebollen in de gaten via 
www.eendrachtarnhem.nl of via 
www.facebook.com/EendrachtArnhem

Vanaf een bestelling van € 10,00 wordt deze gratis  
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Koken Binnen Je Budget
Vitanos organiseert in de maanden oktober, december en januari de 
cursus “Koken Binnen Je Budget”. Een laagdrempelige cursus onder 
begeleiding van een kok waarbij gezond en betaalbaar koken centraal 
staat. Elke les koken we gezamenlijk een gerecht en aan het einde van 
de les eten we dat gezellig samen op.

Meer dan alleen koken!
Je leert een gerecht te koken, hoe-
veelheden ingrediënten te bereke-
nen en etiketten te lezen. Maar ook 
hoe je verstandig kan omgaan met 
geld en je huishoudbudget.

Elke kookles wordt er een andere 
groente gebruikt, bijvoorbeeld: 
pompoen, aubergine of bloemkool. 
De gerechten, die we maken, pas-
sen in een gezonde leefstijl en in 
een klein budget.

Praktische informatie
•  De omvang van de groep is   

 afhankelijk van de dan geldende  
 coronamaatregelen

•  De cursus is doorlopend tot eind  
 maart 2022. Elke maand kan  
 gestart worden

•  De lessen worden op maandag- 
 ochtend gegeven van 10.00 tot  
 12.30 uur.

•  Locatie: De Stadskeuken in het  
 centrum van Arnhem

•  Deelname is gratis!

Aanmelden
Wil je graag meedoen aan deze 
cursus? Of ken je iemand voor wie 
dit enorm leuk en leerzaam is? 

Aanmelden kan op telefoonnum-
mer 06-45 87 86 00 (graag de 
voicemail inspreken) of stuur een 
e-mail naar info@vitanos.nl 

Koken Binnen Je Budget is een 
initiatief van Vitanos, Rozet en de 
Vrijwilligerscentrale.

Beste Presikhafers

Wij danken jullie voor jullie gezel-
schap, deelname, inzet en 
samenwerking in 2021. 
Laten we er voor elkaar blijven zijn. 

“Samen maken wij gezond!”

In 2022 kunnen jullie ook weer 
mooie ontmoetingen in Presikhaaf 
verwachten. 
Voor het actueel aanbod kijk op 
www.vitanos.nl of voor vragen 
stuur een mail naar 
info@vitanos.nl

Wij wensen iedereen een gezond en 
gelukkig 2022. We hopen jullie dan 
weer te ontmoeten.
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Samen kerstliedjes zingen tijdens de Kerst Sing Alongs

Wie kent ze niet? Die romanti-
sche kerst� lms waar jong en oud 
elkaar zingend ontmoeten, elkaar 
blijheid toezingen en het kerst-
gevoel delen. Om de donkere 
dagen op te � euren. Samen!

Daarom organiseren SWOA en 
Stadscompagnie dit jaar Kerst Sing 
Alongs in Arnhemse wijken. Met 
alles erop en eraan: lichtjes, drank-
jes, hapjes en natuurlijk: zang en 
muziek.  Iedereen is welkom, van 
jong tot oud. Doe mee en neem 
gerust familie, vrienden, buren en 
(klein)kinderen mee.

Kun je niet zingen of 
denk je dat van jezelf?
Geen zorgen, Adriana Jens van de 
Stadscompagnie neemt iedereen 
mee in dit warme zingavontuur. 
Woensdag 22 december van 14.00 
tot 16.00 uur bij SWOA-locatie 
De Weldam, Middachtensingel 39.
Kun je niet in Presikhaaf meedoen, 
dan ben je van harte welkom 
in een andere wijk!

Zeker weten je dat erbij kunt zijn?
Aanmelden is niet nodig, wel 
handig. Dan weet je zeker dat er 
nog plaats is:
https://stadscompagnie.nl/contact

Meedoen met de Kerst Sing Alongs 
is gratis.

Corona
Voor ieders veiligheid scannen we je 
QR-code en zingen we buiten, 
zodat de hele wijk kan meegenieten. 
Dus: lekker warme kleding aan. 
Onze warme hapjes, drankjes en 
muziek zorgen voor je innerlijke 
warmte.
Tot ziens en tot (kerst)zings!

Basiscursus 
haren knippen 

Van woensdagochtend 19 januari 
tot en met woensdagochtend 
16 februari wordt van 9.30 tot 
11.15 uur in MFC Presikhaven een 
cursus kinderharen knippen 
gegeven. 

Deze cursus is bedoeld voor ouders 
die geld willen besparen door zelf 
de haren van hun kinderen te leren 
knippen. 
In de cursus leer je een aantal basis-
vaardigheden zoals recht knippen, 
pony knippen, laagjes knippen en 

werken met een tondeuse. Je werkt 
met twee personen aan één kap-
perskop. De kapperskop hoef je 
niet zelf aan te scha� en, maar zit 
bij het cursusgeld in. Je moet wel 
zelf een knipschaar en een kam 
meenemen.

Opgeven kan bij Ingrid/bewoners-
ondersteuner in Presikhaaf telefoon 
06-52 71 07 66. De hele cursus kost 
€ 12,50. We werken i.v.m. de 
coronaregels op 1,5 meter afstand 
en de ruimte is groot genoeg om 
deze afstand te kunnen houden. 
Er mogen maximaal vijf personen 
meedoen.
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komt al 
drie jaar 
in Presikhaaf

Prei, eieren, courgettes, mandarijnen, brood of 
bananen: het blijkt vooral een manier te zijn om 
écht in de wijk aanwezig te zijn. Waar je onder de 
luifel van de wagen een kop ko�  e drinkt met een 
buurvrouw die je nog nooit hebt gesproken of 
inspiratie opdoet voor een gezonde maaltijd. 

Ondertussen rijdt de SRV-wagen van de ‘Blauwe 
Tomaat’ alweer drie jaar dagelijks door Arnhem om op 
verschillende locaties vers fruit en groenten te verko-
pen. Het idee was tweeledig: niet alleen verse produc-
ten bij de mensen brengen, maar ook nieuwe mensen 
ontmoeten. En dat lukt, want de vaste plekken zijn 
ondertussen een ontmoetingsplek voor veel mensen uit 
de wijk. Niet alleen kun je voor weinig geld verse 
waren kopen, er is ook altijd tijd voor een praatje, een 
grapje en een steuntje in de rug in deze tijd.
In de gesprekken bij de wagen horen we steeds vaker 
dat het leven steeds duurder wordt.  Daarom vinden 
we het belangrijk om jullie te laten weten dat onze 

prijzen absoluut niet zullen stijgen. Nog steeds zijn 
onze appels € 1,00 per kilo, uien € 0,50 per kilo, het 
heerlijke brood van Tom van Otterloo € 1,00 en ga zo 
maar door. 

De bont beschilderde SRV-wagen heeft ondertussen 
zijn vaste stek gevonden in vijf verschillende wijken. 
De schelle toeter klinkt op donderdag van 13.00 tot 
15.00 uur bij De Oosthof.

Kom ook gezellig langs? Nieuwsgierig geworden? Je 
vindt meer informatie op www.deblauwetomaat.nl

Culturele avond 2021 
en nu op naar 2022
Het is weer een bizar jaar geweest. 
De boel werd van tijd tot tijd 
� ink door elkaar geschud. 
Op momenten van versoepelingen, 
heeft Cultuurgroep Presikhaaf 
de planning van de culturele 
avonden herpakt. 

Zo bracht het duo Marc Buijs en 
Hans Scholing op vrijdagavond 
29 oktober, de mooiste Nederlandse 
liedjes ten gehore. Voor publiek en 
musici was het een spannende 
heropening van een muzikale 
avond. 
Ruim 1,5 jaar niet opgetreden voor 
publiek en/of een liveoptreden 
bezocht. De avond werd door de 
50 aanwezigen goed ontvangen. 
Gezellige en genoeglijke sfeer, 

weloverwogen besluit afgelast en 
doorgeschoven naar volgend jaar.

Valt er in 2022 ook nog te genieten 
van het culturele aanbod in 
Presikhaaf? Jazeker! 
De Cultuurgroep Presikhaaf is 
drukdoende met de invulling van 
de programmering voor 2022. Een 
avond in samenwerking met 
muziek- en dansschool El Ele, 
Vitanos, luchtige en stemmige 
voorstellingen in MFC Presikhaven 
en park Presikhaaf. 
We hopen jong en oud cultureel 
weer te kunnen verrassen en te 
verwelkomen. 

Voor iedereen: � jne feestdagen en 
een mooi, sprankelend en 
gezond 2022!

Geert Jan, Hedy, Leo, Marijke, 
Wilma, Zahra en Zeynep

coronaproof, kort intermezzo met 
ko�  e of thee en een koekje en nazit 
met een drankje en zakje chips. 
Voor 26 november stond een 
theateravond met de Scènemakers 
op de rol, maar deze is na een 
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Vrijwilligers gezocht 
voor boerderijwinkel

Stadsboerderij Presikhaaf (Arnhem-Noord) en 
Stadsboerderij de Korenmaat (Arnhem-Zuid) zijn op 
zoek naar vrijwilligers die het leuk vinden om in de 
boerderijwinkel te werken. 

Op de stadsboerderijen kunnen bezoekers van alles 
ontdekken over een biologische boerderij en de her-
komst van ons eten. De boerderijwinkels vormen in 
die beleving een belangrijke schakel. Met seizoen-
producten van eigen land en uit de streek, evenals 
diverse educatieve (cadeau)artikelen, komt het verhaal 
hier écht tot leven. Heb jij a�  niteit met lokaal voedsel 
en duurzaam leven? Wij heten je van harte welkom in 
ons team!

Fijne collega’s en een relaxte sfeer vlakbij huis

Vrijwilligers runnen de boerderijwinkels van Natuur-
centrum Arnhem. Als vrijwilliger in de winkel ben je 
hét aanspreekpunt voor bezoekers van de stadsboerde-

rij. Naast bezoekers lopen ook collega’s van de boerde-
rij regelmatig binnen in de winkel, bijvoorbeeld om de 
verse eieren te brengen. Een levendige werkplek dus.

Loekie Langendoen is vanaf de opening van de boerde-
rijwinkel bij Stadsboerderij de Korenmaat (juni 2020) 
werkzaam in de winkel. “Het is heel leuk om in de 
winkel te werken en je inzet wordt hier door iedereen 
enorm gewaardeerd,” aldus Loekie. 

Producten met een verhaal

De vrijwilligers in de winkel zijn van alle markten 
thuis. Zij zorgen voor de verkoop van de producten, 
zorgen dat de winkel er netjes uitziet en geven infor-
matie over de producten. 

Bekijk de website www.
natuurcentrumarnhem.nl/
boerderijwinkels voor 
meer informatie of om te 
reageren op de vacature.

Deadlines Presikhaaf Wijknieuws

Nummer Kopij voor Verschijnt

wijknieuws 2022-1

wijknieuws 2022-2

wijknieuws 2022-3

wijknieuws 2022-4

wijknieuws 2022-5

14 januari

18 maart

24 juni

26 augustus

18 november

7 februari

11 april

18 juli

19 september

12 december
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Colofon
Presikhaaf Wijknieuws is een wijkblad voor 
en door wijkbewoners van Presikhaaf. 
Verschijnt 5 maal per jaar.
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Sophie van Vuurden (teksten/verslaglegging)
Ria van Leuven (secretariaat/vormgeving) 
Bert van Vuurden (interviews/fotogra� e)
Roel van Leuven (vormgeving/fotogra� e)

Ondersteuning vanuit  Rijnstad:
Lies Vonk

Website: www.presikhaafnet.nl 
Ria van Leuven, Hans van Dulkenraad,
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info@presikhaafnet.nl

Financieel beheer:
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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 � nanciële ondersteuning van 
het wijkplatform.

Ingezonden brieven en artikelen zijn welkom 
en vallen onder verantwoordelijkheid van de 
schrijver. De redactie behoudt zich het recht 
voor stukken in te korten of te weigeren 
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Inzenden kopij vóór
14 januari 2022

Woorden: maximaal 250

Foto’s:
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NIET invoegen in het Word-doc.
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wijknieuws@presikhaafnet.nl

De volgende editie komt uit op:
7 februari 2022

U kunt de oplossing van de kerstpuzzelU kunt de oplossing van de kerstpuzzel

 (zie achterpagina) insturen naar  (zie achterpagina) insturen naar 

het redactieadres of mailen onder het redactieadres of mailen onder 

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

vó ó r  1 4  j a n u a r i  2 0 2 2

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 23 uit wijknieuws nummer 4, jaargang 23 

is de heer P. Koendersis de heer P. Koenders

start met 
groepslessen 
Bucket Drums

Naast de individuele drumlessen zullen er vanaf januari 2022 ook 
groepslessen worden gegeven. 
Op dinsdag wordt er van 13.30 uur tot 14.30 uur les gegeven aan 
volwassenen en van 20.15 uur tot 21.15 uur is er een groepsles voor 
jongeren. 

Bucket drums is de ideale manier om kennis te maken met de 
wereld van ritme. Op simpele en zelfgemaakte instrumenten speel 
je ritmes van over de hele wereld. Samen met de groep leer je de 
ritmes en de instrumenten maar vooral ook elkaar heel snel 
kennen.

Bucket drums is begonnen in de buitenwijken van de grote 
Amerikaanse steden. Van afval en gevonden voorwerpen worden 
drumstellen gebouwd, om daar vervolgens een spectaculair 
optreden mee te geven. Soms individueel en vaak in groepsver-
band. Wie wel eens een optreden van Stomp Percussion of the 
Chicago Bucket Boys heeft gezien kent de kracht van ritme
samenspel en improvisatie. 
Bij Drumschool Arnhem leer je over die drie basiselementen van 
het slagwerk in een ontspannen groepssetting, inclusief een 
drankje vooraf.

Voor meer info over tarieven en de leslocatie kunt u contact 
opnemen met: 
Info@drumschoolarnhem.nl of via het contactformulier op: 
http://www.drumschoolarnhem.nl

De redacties van Presikhaaf wijknieuws en Presikhaaf�et.nl De redacties van Presikhaaf wijknieuws en Presikhaaf�et.nl 
wensen u fi jne kerstdagen en een gezond en voorspoedig wensen u fi jne kerstdagen en een gezond en voorspoedig 20222022..

We hopen dat in het nieuwe jaar weer mogelijk is wat we het We hopen dat in het nieuwe jaar weer mogelijk is wat we het 
afgelopen jaar hebben gemist door Corona. afgelopen jaar hebben gemist door Corona. 
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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

Acare � uiszorg 026-303 19 50

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 

� uishulp Arnhem 026-370 35 40

MFC Presikhaven (beheerder) 026-364 71 93

Politie (niet bedreigend) 0900-8844

Pre Zero, grofvuil (via internet gemeente Arnhem) 

2Switch    0900-0205

STMG (Stichting � uiszorg  

Midden Gelderland)   088-4560900

SOS Hulpdienst   026-443 60 00

Stadsboerderij Presikhaaf  026-702 90 00

� uiszorg Groot Gelre   026-363 92 23

� uiszorg Vreedenho�      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 06-48 02 46 24

Sociaal Raadslieden (kantoor Symfonie) 026-312 77 00

  Joh. De Wittlaan 244

 spreekuur dinsdag en donderdag

 van 13.30 - 15.30 uur

De redacties van Presikhaaf wijknieuws en Presikhaaf�et.nl De redacties van Presikhaaf wijknieuws en Presikhaaf�et.nl 
wensen u fi jne kerstdagen en een gezond en voorspoedig wensen u fi jne kerstdagen en een gezond en voorspoedig 20222022..

We hopen dat in het nieuwe jaar weer mogelijk is wat we het We hopen dat in het nieuwe jaar weer mogelijk is wat we het 
afgelopen jaar hebben gemist door Corona. afgelopen jaar hebben gemist door Corona. 
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WOORDZOEKER OUD EN NIEUW

N   S   E   K   O   N   C   O   J   G   E   A   N   E   H    

E  I  N  E  D  K  B  D  N  L  I  T  E  L  P

U  T  E  W  J  E  A  J  U  L  L  E  U  K  J

W  I  L  R  A  T  R  A  A  E  B  L  K  I  E

J  D  L  U  A  S  E  A  R  Z  G  L  G  E  S    

A  A  A  U  R  F  T  R  I  E  U  E  O  L  N

A  R  N  V  N  A  O  S  R  G  R  N  L  J  E

R  T  K  G  E  B  Z  D  O  E  E  N  I  I  D

M  I  D  D  E  R  N  A  C  H  T  Z  E  P  N

F  E  E  S  T  D  A  G  D  N  N  S  B  R  E

N  E  P  A  L  S  T  I  U  E  I  E  O  U  I

U  W  J  E  N  G  A  P  M  A  H  C  L  U  R

A  A  R  U  U  F  L  A  A  W  T  R  !  V  V

B  U  B  B  E  L  S  D  E  C  E  M  B  E  R

AFSTEKEN

AFTELLEN

BORRELTJE

BUBBELS

CABARET

CHAMPAGNE

DECEMBER
FEESTDAG
GEZELLIG
HAPJES
JANUARI
KNALLEN
MIDDERNACHT

NIEUWJAAR
OLIEBOL
OUDJAAR
OUDJAARSDAG
SAMENZIJN
STERRETJES

TERUGBLIK
TRADITIES
TWAALFUUR
UITSLAPEN
VRIENDEN
VUURPIJL
VUURWERK

U  W  J  E  N  G  A  P  M  A  H  C  L  U  RU  W  J  E  N  G  A  P  M  A  H  C  L  U  RU  W  J  E  N  G  A  P  M  A  H  C  L  U  RU  W  J  E  N  G  A  P  M  A  H  C  L  U  RU  W  J  E  N  G  A  P  M  A  H  C  L  U  RU  W  J  E  N  G  A  P  M  A  H  C  L  U  R

A  A  R  U  U  F  L  A  A  W  T  R  A  A  R  U  U  F  L  A  A  W  T  R  A  A  R  U  U  F  L  A  A  W  T  R  A  A  R  U  U  F  L  A  A  W  T  R  A  A  R  U  U  F  L  A  A  W  T  R  A  A  R  U  U  F  L  A  A  W  T  R  

B  U  B  B  E  L  S  D  E  C  E  M  B  E  RB  U  B  B  E  L  S  D  E  C  E  M  B  E  RB  U  B  B  E  L  S  D  E  C  E  M  B  E  RB  U  B  B  E  L  S  D  E  C  E  M  B  E  RB  U  B  B  E  L  S  D  E  C  E  M  B  E  RB  U  B  B  E  L  S  D  E  C  E  M  B  E  R

U  W  J  E  N  G  A  P  M  A  H  C  L  U  RU  W  J  E  N  G  A  P  M  A  H  C  L  U  RU  W  J  E  N  G  A  P  M  A  H  C  L  U  RU  W  J  E  N  G  A  P  M  A  H  C  L  U  RU  W  J  E  N  G  A  P  M  A  H  C  L  U  RU  W  J  E  N  G  A  P  M  A  H  C  L  U  RU  W  J  E  N  G  A  P  M  A  H  C  L  U  R

A  A  R  U  U  F  L  A  A  W  T  R  A  A  R  U  U  F  L  A  A  W  T  R  A  A  R  U  U  F  L  A  A  W  T  R  A  A  R  U  U  F  L  A  A  W  T  R   V  V V  V V  V

B  U  B  B  E  L  S  D  E  C  E  M  B  E  RB  U  B  B  E  L  S  D  E  C  E  M  B  E  RB  U  B  B  E  L  S  D  E  C  E  M  B  E  RB  U  B  B  E  L  S  D  E  C  E  M  B  E  RB  U  B  B  E  L  S  D  E  C  E  M  B  E  RB  U  B  B  E  L  S  D  E  C  E  M  B  E  RB  U  B  B  E  L  S  D  E  C  E  M  B  E  R

Oplossing

I  E  S  R  U  E  A  U  A  I  K  F  J  G  A 


