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Nieuws van de 
onderhoudsploeg in Buurthuis

Cursus (Ver)kopen via 
Marktplaats 

Hiervoor zijn digitale vaardigheden nodig en het 
kunnen schrijven en lezen van advertenties. Deze 
vaardigheden doe je op tijdens de cursus.

Waar en wanneer: Als er voldoende aanmeldingen 
zijn, zal er een datum geprikt worden.
Locatie: SWOA-locatie De Weldam (Presikhaaf ), 
Middachtensingel 39.
Voor wie: Voor alle volwassenen die hun digitale 
vaardigheden willen verbeteren.
Door wie: De cursus wordt gegeven door Stichting 
DigiSlim in samenwerking met SWOA.
Kosten: De cursus is gratis

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

Hoe kan ik snel en handig mijn auto verkopen? 
Of mijn jasje of fiets? Hoe kom ik aan een goedkope 
bureaulamp? Via Marktplaats natuurlijk! 
Als je wilt 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 moe-
ten aantrekkelijk zijn, de tekst moet aantrekkelijk en 
duidelijk zijn, de prijs moet passen bij het product en 
de afhandeling van de verkoop moet goed verlopen. 

Bij buurthuis de Oosthof vormt een groepje bewo-
ners als vrijwilliger samen “de onderhoudsploeg”. 
In overleg met het bestuur en de beheerder van het 
buurthuis worden klussen in beeld gebracht die 
vervolgens worden uitgevoerd. 

In 2021 konden veel werkzaamheden worden uitge-
voerd omdat het buurthuis (helaas) voor een groot 
gedeelte van het jaar door de pandemie gesloten was 
voor de gebruikers. Tijdens de landelijke “NL- Doet” 
dag (maart 2021) werden met extra hulp ook nog 
diverse klussen aangepakt. Hieronder staat wat er in 
het afgelopen jaar zoal door de onderhoudsploeg is 
gedaan.

Er zijn bankjes geplaatst rond het buurthuis in samen-
werking met de gemeente, die de bankjes in bruikleen 
heeft gegeven. Voor de vogels in het park zijn vogel-
huisjes gemaakt die tijdig worden opgehangen en aan 
het eind van het seizoen weer worden schoongemaakt.

De Oosthof kreeg een kookapparaat geschonken; voor 
de installatie is bij een bedrijf een offerte opgevraagd. 
Als onderhoudsgroep hebben we vervolgens het kook-
toestel met de aanhanger opgehaald zodat het in de 
keuken geplaatst kon worden.

Overige uitgevoerde klussen zijn: nieuwe tafels 
maken, opschonen van het tegelwerk, het aansluiten 
van verlichtingsspotjes bij de ingang, het plaatsen van 
publicatieborden, afvalcontainers voorzien van afsluit-
hok, opslagcontainer voorzien van verlichting. Buiten 
is het tegelwerk verbeterd en de Jeu de Boulesbaan 
opgeschoond. 

De Oosthof is klaar om jou als bewoner te ontvangen 
en hoopt dat er weer snel allerlei activiteiten zijn.
En je ziet, er is altijd wat te doen in- en rondom 
De Oosthof. Als je ook een helpende hand wilt bieden, 
dan ben je welkom. Neem dan contact op met 
Frans Rothuizen, beheerder van Buurthuis De Oosthof, 
telefoon 026 361 98 73.
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Meedenken over Luinhorstweg 
In de buurt Over Het Lange 
Water is het afgelopen half jaar 
veel gebeurd rondom de voetbal-
velden van Eendracht en het oude 
FC Presikhaaf. 

Voetbalveld Eendracht
Bij Eendracht is een nieuw kunst-
grasveld aangelegd. Dit kunstgras-
veld mag buiten trainingstijden 
gebruikt worden door buurt- en 
wijkbewoners. 

Voetbalveld Luinhorstweg
Het kunstgrasveld aan de Luin-
horstweg (het oude FC Presikhaaf ) 

is gehalveerd. De afgelopen maan-
den zijn er bij buurtbewoners 
ideeën rondom sport, ontmoeten 
en groen opgehaald voor de ruimte 
die hier vrij komt.
Op de onderstaande schets ziet u 
de wensen van de buurt. Team 
leefomgeving Presikhaaf zal de 
wensen aan het stadsbestuur 
voorleggen. 

Wilt u meedenken of meehelpen? 
Laat het weten via 
presikhaaf@leefomgevingarnhem.nl 

Team leefomgeving Presikhaaf 

Koersbal
Kom iedere vrijdag in de even 
weken koersbal spelen van 14.00 tot 
16.00 uur. Koersbal is een leuke 
activiteit waar iedereen aan kan 
meedoen. 
Op 12 maart wordt NLDoet 
georganiseerd in De Oosthof van 
10.30 uur tot 16.00 uur. Het thema 
is “Buiten beter bij De Oosthof”. 
We gaan met vrijwilligers de buiten-
ruimtes opknappen, dus de tuinen 
onkruidvrij maken, snoeien en 
planten. Ook willen we de tafels en 
banken schuren, schilderen of 
beitsen. Vrijwilligers zijn van harte 
welkom. 

Voor de overige activiteiten zoals 
burendag, pubquizzen, disco-avon-
den zowel voor jongeren als voor 
ouderen, rommelmarkt en kleding-
markt hebben we nog geen datum 
vastgesteld. Houd onze website 
www.deoosthof.com daarvoor in de 
gaten of kijk in de volgende 
wijkkrant. 

Heeft u misschien zelf een idee om 
hier iets voor of met de buurt te 
organiseren of wilt u als vrijwilliger 
meehelpen, dan kunt u altijd 
contact opnemen met buurthuis 
De Oosthof info@deoosthof.com 
of bel met de beheerder 
026 361 98 73.

Activiteiten in buurthuis 
Inloopmiddag
Iedere eerste zondag van de maand is er in de vernieuwde huiskamer van 
13.00 tot 16.00 uur een inloopmiddag . U kunt er koffie, 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.

Voordelig groente en fruit halen
De Blauwe Tomaat staat iedere donderdag op het terrein van De Oosthof 
met hun SRV-wagen om hun groente en fruit te verkopen, ze zijn er rond 
13.00 uur tot 15.00 uur.
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Help jij ons ouderen te vervoeren?Help jij ons ouderen te vervoeren?   
Met eigen auto!
AutoMaatje is dringend op zoek 
naar meer chauffeurs!
AutoMaatje is in Arnhem al drie 
jaar actief in het vervoeren van 
ouderen die niet of moeilijk op 
een andere manier van A naar B 
kunnen. 

Het vervoeren van deze ouderen 
gebeurt door een groep vrijwilligers 
die het leuk vindt om te rijden. 
Dit doen ze met hun eigen auto en 
zij krijgen hiervoor een reiskosten-
vergoeding van € 0,30 per 
kilometer. 

Het AutoMaatje is een groot succes, 
maar wij hebben meer hulp nodig. 

Enorme groei aanvragen ritten
Inmiddels hebben wij dit jaar al 
meer dan 2.600 ritten achter de rug 
en de teller blijft maar doorgaan. 
Wij merken dat het aantal chauf-
feurs niet zo hard groeit als het 
aantal hulpvragers. Wel willen wij 
iedereen blijven helpen die in 
aanmerking komt voor AutoMaatje. 
Daarom zijn wij dringend op zoek 
naar nieuwe chauffeurs. 

Ook met weinig tijd kan je een 
steentje bijdragen!
Een rit kost je ongeveer 1,5 uur van 
je tijd. Tijdens de rit heb je een 
leuk gesprek met je passagier en leer 
je elkaar iets beter kennen. 
De meeste ritten vinden in Arnhem 
plaats. We proberen altijd ritten 

voor te stellen die bij jou in de 
buurt zijn. Kun je maar één keer in 
de week of één keer in de maand 
rijden? Ook dan ben je van harte 
welkom als chauffeur
bij AutoMaatje!

Help mensen naar hun bestemming
De ritten zijn meestal met een 
medische achtergrond. Ook kan 
het zijn dat iemand graag voor 
boodschappen of voor een familie- 
of vriendenbezoek vervoerd wil 
worden. 

Aanmelden of meer weten? 
Help jij ons om deze ouderen op 
hun bestemmingsplek te krijgen? 
Neem contact op met Silvio de 
Brito Caio op 06-11 78 10 70 of 
stuur een mail naar 
automaatje@swoa.nl 

Wij geven graag meer informatie 
over het project en wat het voor jou 
betekent.

Een extra handje nodig? Een extra handje nodig? 
Stel je vraag aanStel je vraag aan
Heb je behoefte aan een helpende 
hand, praktische ondersteuning 
of een luisterend oor? Klop aan 
bij Voor Elkaar in Arnhem. 
Even een boodschap doen, een 
klein klusje uitvoeren, de hond 
uitlaten of een praatje maken. 

Niet altijd lukt het om dit zelf of 
met behulp van je omgeving op te 
pakken omdat je bijvoorbeeld 
(tijdelijk) de deur niet uit kan. 
Voor deze vragen en meer kan je 
terecht bij Voor Elkaar in Arnhem. 

Neem contact met ons op!
Voor Elkaar in Arnhem is op de 
volgende manieren te bereiken: 

•  Via www.voorelkaarinarnhem.nl 
•  Telefonisch via 026 312 77 02  
 (maandag tot en met vrijdag  
 tussen 10.00 en 16.00 uur)

•  Of mail ons op 
 info@voorelkaarinarnhem.nl

Inzetten als vrijwilliger?
Heb jij wat tijd over en wil jij je 
(tijdelijk) inzetten bij een (vrijwil-
ligers)organisatie in Arnhem? 
In de vacaturebank van vrijwilli-
gerscentrale Arnhem vind je een 
groot aantal vrijwilligersvacatures, 
zowel voor kort- als langdurende 
vragen. Neem een kijkje op 
www.vrijwilligerscentralearnhem.nl 
voor meer informatie!

Voor Elkaar in Arnhem is een 
samenwerking tussen MVT, 
Rijnstad, Stichting Nabij, SWOA 
en diverse Arnhemse (vrijwilligers)
organisaties, en wordt ondersteund 
door Gemeente Arnhem.
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Bieb3000 op het Bieb3000 op het 
Hisveltplein 21 is Hisveltplein 21 is 
nu echt van start!nu echt van start!
Vanaf heden zijn wij onze deuren aan het openen 
van een kunstbroedplaats in Presikhaaf. 
Wij werken samen met studenten, kunstenaars en 
wijkbewoners. Er is een aantal doorlopende 
projecten waar je meer dan welkom bent.

Elke woensdag is er vanaf 16.00 uur open atelier 
“Doe Het Lekker Zelf!?” waar iedereen vanaf 12 jaar 
zelfstandig creatief kan werken onder begeleiding van 
kunstenaars en ontwerpers.
Ook zal er om de week gekookt worden op vrijdag 
door Sofreh, mits de Covid-regels dat toestaan.

Er zijn flexplekken waar je tegen een klein prijsje kan 
werken of studeren. Koffie en thee staan klaar.
Wil je meer info over wat er binnenkort te doen is 
bij Bieb3000?  
Mail dan naar Collectiefkoppig@gmail.com

Presikhaaf ontmoetPresikhaaf ontmoet
Met soep op de stoep in de straat, complex of buurtMet soep op de stoep in de straat, complex of buurt
Doel
Op hetzelfde moment op verschillende plekken in 
Presikhaaf bewoners met elkaar in contact brengen 
door samen soep te eten. 

Wanneer 
Op zondag 27 maart van 16.00 uur tot ca. 17.30 uur.
Een samenwerkingsproject tussen bewoners en 
Rijnstadbewonersondersteuning.

Wat doet Rijnstad bewonersondersteuning?
Wij leveren geld en kennis. Daarmee helpen we u, 
zodat u als bewoner(s) op een gemakkelijke manier in 
uw straat het soepmoment kunt uitvoeren.
Wij regelen de aanmeldingsbriefjes, betalen de te 
maken kosten, lenen u benodigde spullen als pannen 
of tafels uit en leveren lepels, soepbakjes etc. 
Ook zorgen wij ervoor dat u de benodigde materialen 
op de plek van uitvoering krijgt.  

Wat doet u? 
U meldt zich als bewoner(s) aan als kok en regelaar(s).
U bepaalt voor hoeveel huishoudens u soep kunt 
maken en uitserveren.
U nodigt de bewoners uit (verspreidt de briefjes) en 
telt de aanmeldingen.
U koopt in, maakt de soep en deelt die uit op straat.

Gaat u de uitdaging aan!
Tijdens één informatiebijeenkomst op dinsdag 
22 februari om 19.00 uur in MFC Presikhaven leggen 
we alles nog eens rustig uit.

Aanmelden 
(vanwege de organisatie) graag vóór 22 februari a.s. bij 
Lies Vonk, telefoon 06-15 96 52 24 of mail naar 
l.vonk@rijnstad.nl
 
Uitvoering: op zondag 27 maart van 16.30 uur tot ca. 
17.30 uur door u als wijkbewoner.
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Activiteiten Bewonersoverleg 
“Over het Lange Water” 
(BO-OLW) in 2021
2021 was voor het bewonersoverleg een apart jaar, 
omdat we allen te maken hadden met de corona-
pandemie. Toch hebben we niet stil gezeten en vele 
activiteiten toch kunnen ontwikkelen en uitvoeren. 
Hierbij wil ik laten zien hoe belangrijk het is en dat 
het bewoners overleg (BO) actief bezig is voor ons 
deel van Presikhaaf.

Als bewonersoverleg komen we een aantal keren per 
jaar bij elkaar. Er worden gastsprekers uitgenodigd die 
ons informeren over onderwerpen die voor onze wijk 
van belang zijn. Daarnaast bedenken en organiseren 
we activiteiten en denken we mee met en adviseren we 
over projecten en activiteiten van anderen zoals 
bijvoorbeeld de gemeente. 

Dit doen we met het doel ons deel van de wijk te 
vertegenwoordigen en zo ons woongebied mooi, 
levendig en bewoonbaar te houden. Om een beeld te 
geven van wat we in 2021 hebben gedaan staan hier-
onder een aantal van de onderwerpen en activiteiten 
opgesomd waarbij we als Bewonersoverleg OLW een 
rol hebben gespeeld.

Tijdens een bijeenkomst gaf een deskundige toelich-
ting over “Energietransitie” en vertelde daarbij de 
mogelijkheden voor de wijk. 
Als BO hebben we aandacht gevraagd voor en een 
bezwaarschrift ingediend tegen de toenemende 
verkamering en onderverhuur in de wijk. 

We hebben meegedacht over de 
invulling van de Doorwerthlocatie en 
mogelijke meerwaarde voor de wijk.
Leden van het BO hebben een rond-
gang (schouw) met de gemeente door 
de buurt gelopen. Daarbij is gekeken 

naar het groenonderhoud en zijn er afspraken gemaakt.

Er is veel te doen geweest rond de door de gemeente in 
gang gezette verplaatsing van het kunstgrasveld aan de 
Dunoweg. Vanuit het BO is hierover meegedacht en is 
maximale aandacht gevraagd voor behoud van de 
locatie als openbare speelruimte en een veilige 
verkeerssituatie door plaatsing van hekken.  

Het Bewonersoverleg wordt actief betrokken en ge-
ïnformeerd over de ontwikkellocatie: Parkschool, 
Sporthal Kermisland en het voormalig terrein 
Kennedyschool aan de Middachtensingel. 
Tijdens Burendag afgelopen september organiseerden 
we in samenwerking met Buurthuis De Oosthof met 
veel succes en plezier een wijkwandeling/-speurtocht 
voor bewoners.
       
In 2022 willen we opnieuw aandacht besteden aan 
NL-Doet en andere ontmoetingsactiviteiten. 
Daarnaast zal het onderwerp ontwikkeling (bouw-
verbouw, nieuwbouw) van woonlocaties in onze wijk 
aandacht vragen. 

Heb je interesse om mee te denken, je in te zetten om 
onze wijk leefbaar en mooi te houden, neem dan 
contact met mij op.
Gerie Wolkenfelt, voorzitter bewonersoverleg 

“Over het Lange water” - Telefoon 06-29 23 81 36. 

Nieuw: Ontmoetingsgroep voor 
wijkbewoners die Farsi, Dari of Pasjtoe spreken
Iedere maandag is er een ontmoetingsgroep voor wijkbewoners uit 
Presikhaaf die 50 jaar of ouder zijn. Spreekt u Perzisch of daaraan 
verwante talen als Farsi, Dari of Pasjtoe dan bent u van harte welkom 
voor een kopje koffie en een praatje.

De groep komt van 10.30 uur tot circa 12.00 
uur bij elkaar in het gebouw van 
Quattro Musica aan de Roggeveenhof 60 
(zijstraat Honigkamp). 
Kosten: € 0,50 voor koffie/thee.

Meer informatie kunt u krijgen bij 
Ingrid Sieljes, 
telefoon 06-52 71 07 66 
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Nieuws van Bewonersoverleg 
Wijkplatform Presikhaaf
Het BO wijkplatform Presikhaaf is een organisatie(vorm) samen-
gesteld uit bewoners van Presikhaaf.  
Het wijkplatform heeft als doel zich in te zetten voor het in stand 
houden en/of verbeteren van de leefbaarheid in de wijk Presikhaaf. 
Het is een overlegorgaan dat wijkbewoners onderling en wijkbewoners 
met wijkorganisaties verbindt.

worden (soms gedeeltelijk) uit het 
budget betaald. En wanneer er reële 
aanvragen worden gedaan waarbij 
materialen nodig zijn dan financiert 
het wijkplatform deze ook. 
Daarnaast adviseert het wijkplat-
form de gemeente, organiseert 
(thema)bijeenkomsten en probeert 
te zorgen dat zoveel mogelijk 
bewoners op hun eigen manier 
kunnen meepraten over de wijk.  

De vergaderingen zijn openbaar en 
iedereen kan meedoen.
Meer info bij Leny Wight,
e-mail: wightleny@gmail.com
telefoon: 06-46 40 38 97.

Hieronder het overzicht van projec-
ten en aangevraagde bedragen in 2021.

Het wijkplatform kan met een 
werkbudget (wijkbudget) dat door 
de gemeente ter beschikking is 
gesteld werken aan de doelstelling. 
Vanuit het budget wordt het uit-
brengen van de wijkkrant (Presik-
haaf wijknieuws) en het in de 

“lucht houden” van een wijkwebsite 
betaald zodat bewoners kunnen 

vinden wat Presikhaaf te bieden 
heeft.
Vanuit het budget wordt meebe-
taald aan een groot aantal bloem-
bakken die her en der in de wijk 
staan en aan de hanging baskets bij 
de diverse winkelstrips.
Ook door bewoners- of wijkorgani-
saties georganiseerde activiteiten 

Afvalwijzer
Op de achterpagina treft u de afvalwijzer voor 2022 aan, waarop u 
ziet wanneer uw afval wordt opgehaald. 
Vanaf april zijn de data voor het ophalen van papier en karton nog 
niet vermeld. Hier wordt nog aan gewerkt. Zodra die data bekend 
zijn, zullen wij deze alsnog vermelden.

Cultuurgroep programma 2021 € 10.000,00
KinderWijkteam; deel Presikhaaf € 975,54
Ome Joop’s Tour; team kids Presikhaaf € 1.450,00
Presikhaaf University, Visit Prikko  € 6.000,00
ElEle; suikerfeest online € 1.465,00
Bewoners; ontmoetingsfeest Overkant € 265,00
Vitanos; transport pannen € 405,00
VVE Stoere Houtman: tijdsklok fontein vijver € 270,44
C3Rivers; buurtbewoners ontmoetingsactiviteit  € 500,00
Bewoners; Burendag Moorstraat  € 244,00
Bewoners; bijdrage juridische ondersteuning bij advies tegen verkamering € 1.500,00
Bewoners; bankjes t.b.v. project herinrichting groenstrook  € 5.118,00
Stichting Initiatiefgroep Kinderkamp; activiteiten + compensatie gestolen materialen € 5.355,00
Vitanos/ElEle; activiteit “proef de kerst muzikaal” € 1.420,00
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NIEUWBOUW 
DE PARKSCHOOL

Aanleiding
Voor het nieuwbouwproject De Parkschool zijn wij 
op het punt gekomen om ouders en omwonenden te 
informeren over het ontwerp, de bouwplannen en 
de bijzonderheden tijdens de bouwwerkzaamheden.

Na maanden van bedenken, tekenen en uitwerken, in 
een samenwerking tussen scholen, architect en specia-
listen, kunnen wij u met trots de plannen voor de 
nieuwe Parkschool en Ibn-I Sina presenteren.

Twee scholen onder één dak, impressie nieuwbouw
Hieronder ziet u een impressie van het nieuwe gebouw, 
dat onderdak zal gaan bieden aan twee scholen:
De Parkschool en De Ibn-I Sina.

De Parkschool zal gehuisvest worden aan de zuidwest-
zijde van het gebouw, en krijgt de hoofdingang aan de 
Kinderkamp. Aan de kant van de Middachtensingel is 
de Ibn-I Sina gehuisvest.
Midden in het gebouw komt een centrale ruimte, die 
beide scholen gedeeld zullen gaan gebruiken. 

Hier komen een speelzaal en ontmoetingsruimte, die 
samengetrokken kunnen worden tot één groot activi-
teitenplein, waar ook vieringen kunnen plaatsvinden.

Planning
Voordat de nieuwbouw er staat, zijn veel werkzaam-
heden nodig. Deze werkzaamheden zijn ondergebracht 
in een planning en fasering. Hierbij wordt gestart met 
het bouwrijp maken van het terrein (januari-maart 
2022). In de volgende fase start de nieuwbouw 
(april 2022-juli 2023). 

Gepland is dat in juli 2023 de nieuwbouw opgeleverd 
wordt. Van juli t/m september 2023 wordt het oude 
schoolgebouw gesloopt. Als laatste wordt het buiten-
terrein van de nieuwe school ingericht (oktober 2023).

Tijdens de bouw
In overleg met de Gemeente Arnhem is besloten om 
de Kinderkamp zoveel mogelijk te ontzien voor bouw-
verkeer. De toegang tot het bouwterrein zal verlopen 
via een bouwinrit aan de Middachtensingel. 
Ter plaatse van het bestaande looppad zal hiervoor een 
bouwweg worden gerealiseerd. De toegang tot het park 
wordt hierbij afgesloten voor voet- en fietsverkeer. 

Op het terrein van sporthal Kermisland wordt door de 
gemeente parkeergelegenheid beschikbaar gesteld voor 
bouwpersoneel, om hiermee parkeerdruk in de straten 
te voorkomen.

vooraanzicht bovenaanzicht
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Tijdens de bouwwerkzaamheden blijft De Parkschool 
gebruikmaken van het huidige gebouw, naast het 
bouwterrein. Om de veiligheid van kinderen en ande-
ren te kunnen garanderen wordt door de aannemer 
een veiligheidsplan opgesteld, met extra aandacht voor 
deze specifieke situatie. De looproutes voor de kinde-
ren zullen aangepast worden op de bouwsituatie. 
De ingang voor de kleuters blijft aan de Kinderkamp, 
de grotere kinderen zullen via het park bij de achter-
ingang naar binnen gaan.
Door het wegvallen van een deel van het schoolplein 

zal de school gedurende deze tijd ook gebruik gaan 
maken van het naastgelegen park, voor buitenspelen 
en activiteiten.

Vragen, opmerkingen
Heeft u vragen of opmerkingen 
over deze nieuwsbrief of dit 
project? Wij proberen de vragen en opmerkingen zo 
goed mogelijk te beantwoorden. U kunt uw reactie 
sturen aan
nieuwbouw.parkschool@floresonderwijs.nl

CV maken of 
verbeteren?
Heb jij een verouderde cv en wil je die updaten, of wil 
je een (betere) cv leren maken? Dan kun je je nu 
aanmelden. Bij voldoende interesse starten we hiervoor 
een workshop.

Voorwaarde voor deelname is dat je redelijk met 
computer en het internet kunt omgaan en dat je 

voldoende Nederlands kunt om een cv te maken, dus 
ongeveer op A2 niveau zit en zelfstandig zinnen kunt 
schrijven. Neem bij twijfel contact op om hierover te 
overleggen.

Bij voldoende aanmeldingen worden datum, tijd en 
plaats bekend gemaakt. 

Geef je op via i.sieljes@rijnstad.nl 
06-52 71 07 66 of via je werkcoach van 
Werk en Inkomen.
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Samen werken we aan 
een mooier Presikhaaf!
Elke dag werken bewoners, wijkorganisaties en professionals in de wijk aan- en voor 
Presikhaaf. Team leefomgeving Presikhaaf werkt met hen samen. Onderwerpen die 
we terug horen van bewoners of belangrijk zijn pakken we met elkaar op. 
In dit artikel leest u voorbeelden daarvan.

Buiten
Regelmatig buiten zijn is belangrijk voor ons welzijn. 
Buiten vindt ontmoeting plaats, wordt er gespeeld en 
bewogen. Samen met een heleboel anderen (kinderen, 
ouders, professionals) besteden we hier aandacht aan. 
Rijnstad en Sportbedrijf Arnhem hebben gezorgd dat 
er activiteiten waren in speeltuin De Regenboog en 
De Mammoet. Daarnaast ligt er een ontwerp klaar 
voor het opknappen van de speelplek aan de 
Molencatestraat. Rondom de Spuistraat is er een 
beweegparcours gemaakt. Tot slot is er samen met 
bewoners voor gezorgd dat het kunstgrasveld in 
Over ’t Lange Water blijft. 

Corona
Corona heeft impact op alles en iedereen. We hebben 
gezorgd voor een aanbod voor kwetsbare bewoners. 
Rijnstad en PU zijn voor de jongeren extra aanwezig 
geweest buiten op straat. Rijnstad, Vitanos en SWOA 
zijn samen met een groep jongeren bij ouderen langs-

gegaan met zelf gemaakte ‘Soep met liefde’. Rijnstad, 
Sportbedrijf Arnhem, Rozet en PU hebben in de 
zomer gezorgd voor een activiteitenprogramma ‘Sum-
merprikko’. De buurthuizen zijn zoveel mogelijk open 
geweest met activiteiten voor kwetsbare volwassenen.

Taal
Elk kind verdient het om zich te kunnen ontwikkelen 
en alle kansen te kunnen pakken die er zijn. 
Daarvoor is het nodig dat minder kinderen in 
Presikhaaf met een taalachterstand beginnen aan de 
basisschool. Met ouders en professionals verbeteren we 
de taalontwikkeling van kinderen tussen 0-4 jaar.

Groen
Een duurzame, groene omgeving is fijn om in te leven 
en in deze tijd extra belangrijk. Rondom het winkel-
centrum Presikhaaf, de winkelstrip aan Vrij 
Nederlandstraat, schoolplein De Werf, Doeffstraat en 
Roompotstraat komt meer groen. In 2022 gaan we die 
plannen uitvoeren.
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Veiligheid
Als team leefomgeving hebben we intensief contact 
met de politie. Samen pakken we signalen van be-
woners op zoals te hard rijden, jongeren die zich 
ophouden in de openbare ruimte of door middel van 
verlichting bewoners een veiliger gevoel te geven bij 
o.a. de Houtmanstraat. Wijkconciërges ruimen 
dagelijks op en helpen bewoners met schoonhouden 
van de buurt. Dit blijven we in 2022 doen.

Samenwerken
Voor alle ontwikkelingen in P3 zijn bewoners, onder-
nemers en professionals bij elkaar gebracht, om samen 
een zo passend mogelijk plan te maken voor deze 
buurt.

Buurthuizen en wijkinitiatieven
We zijn super trots op de buurthuizen De Oosthof en 
De Overkant en op wijkinitiatieven zoals PU, JAM, 
Samra en Buren voor Elkaar. Dag in dag uit zetten zij 
zich in voor de bewoners van Presikhaaf. 
Ontmoetingsplekken blijven ook in 2022 belangrijk. 
Voor een goed gesprek, een lekkere kop koffie of het 
meedoen aan de diverse activiteiten. We willen het 
project Welzijn op Recept verder uitbreiden in 
Presikhaaf zodat bewoners met een ontmoetingsvraag 
geholpen worden. 

Echte veranderingen vragen om een lange adem. Veel 
initiatieven waarmee we gestart zijn in 2021 zullen dit 
jaar worden gecontinueerd. Daarom rest ons te zeggen: 
op naar een mooi, nieuw jaar! Wilt u ergens bij helpen 
of heeft u een idee of een vraag, neem contact met ons 
op. We gaan graag met u in gesprek.

Anne-Marijn, Antoinette, Bart, Hellen, Maren, Ruben.

Wij hopen u weer te
mogen begroeten!

2022 is helaas begonnen in een lockdown. Bij het inleveren van dit 
stukje voor deze editie van de wijkkrant, is door de overheid de eerste 
stap gezet voor versoepelingen. Wij hopen dat deze positieve ontwikke-
ling voort zal zetten. Wanneer u dit leest, hopen wij dat we u weer 
mogen begroeten bij onze wijkactiviteiten. 

Wij gaan weer wijkdiners organiseren op verschillende locaties dicht bij 
u in Presikhaaf. Samen met de wijkpartners bereiden we een aantal 
themabijeenkomsten voor. Als het aan ons ligt, gaan we elkaar bij heel 
veel mooie ontmoetingen zien dit jaar. 

Ga voor de actuele agenda naar onze website www.vitanos.nl of de 
wijkagenda op www.presikhaafnet.nl. 
Wij zijn ook te vinden op Facebook @vitanos.
Wilt u niets missen? Stuur een mailtje naar info@vitanos.nl. 

Wij houden u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen!

Advertentie
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Gelukkig 
nieuwjaar
Allereerst willen wij alle bewoners, 
ondernemers, bezoekers, partners uit 
onze mooie wijk Presikhaaf het beste 
wensen voor het nieuwe jaar. Hopelijk voor iedereen een 
fijn en gezond 2022, waarbij wij hopen om samen met 
jullie te zorgen voor een veiliger en fijner Presikhaaf. 
Uiteindelijk bepaalt uw (woon)omgeving grotendeels hoe 
prettig u zich voelt. 
Wij hebben zelf uiteraard ook goede voornemens. 
Wij willen nog meer zichtbaar zijn in de wijk, willen de 
afstand tussen politie en de burger verkleinen en nog 
meer zaken aanpakken waardoor u zich veiliger voelt. 
Hierbij hebben we uiteraard uw hulp ook nodig!

Aanhouding drugsdealers
Begin januari zijn er twee minderjarige drugsdealers 
afkomstig uit Presikhaaf aangehouden in Arnhem. 
Deze minderjarige jongens hadden een grote hoeveelheid 
verdovende middelen bij zich. Uiteraard is dit een zeer 
zorgelijk signaal. Het doet ons ook beseffen dat we meer 
aandacht moeten hebben voor de jeugd en vroeg-tijdig 
signaleren als zij dreigen het verkeerde pad op te gaan. 
Deze jongens zijn aangehouden en vervolgens vastgehou-
den en zullen van het openbaar ministerie een passende 
straf krijgen. 

Ook het traject hierna is belangrijk om te zien of deze 
jongens het juiste pad weer weten te vinden. Heeft u 
kinderen of kent u kinderen in de leeftijd tussen de 12 en 
18 jaar oud. Wees alert! Het criminele circuit ligt op de 
loer en daarbij kan ieder signaal dat u heeft van grote 
waarde zijn, voor ons en voor de betreffende jongere. 

Brandstichting Oase kerk
In de nacht van oud en nieuw is er een brandbom 
gegooid bij de Oase kerk. Gelukkig is hierbij niemand 
gewond geraakt. Het voorval is gefilmd en gedeeld op 
sociale media. De beelden zien er heftig uit en we mogen 
van geluk spreken dat het geen grotere gevolgen heeft 
gehad. 
Het onderzoek naar de dader loopt nog. Hierbij zijn we 
uiteraard op zoek naar informatie over de daders, maar 
ook over diegene die het voorval gefilmd heeft. Deze 
mogelijke getuige/medeverdachte kan ons van meer 
informatie voorzien. Het voorval heeft plaatsgevonden 
omstreeks 22.15 uur. De kerk is gelegen aan de 
Bethaniënstraat. 
Heeft u iets gezien of heeft u eventuele informatie van de 
daders, dan kunt u dat via onderstaande manieren 
melden.

Meld Misdaad Anoniem
Telefoonnummer: 0800-7000
Heeft u wel eens iets waarbij u denkt:? ”dat zou ik wel 
graag willen melden, maar ik wil niet dat mijn gegevens 
bekend worden.” Veel mensen kennen het bestaan van 
Meld Misdaad Anoniem (MMA) nog niet. Dit is een 
organisatie in Nederland waar u anoniem uw melding 
kan doen. Dit is geen onderdeel van de politie, maar een 
op zichzelf staande organisatie waar u uw meldingen 
anoniem kwijt kan. 

De organisatie zal vervolgens de informatie delen met de 
partijen die iets met de anonieme melding kunnen. Denk 
aan politie, maar ook bijvoorbeeld een gemeente. Het is 
maar waar de betreffende melding het beste thuishoort. 

Wij horen u denken: “Wat kun je dan allemaal melden?”. 
Informatie over een lopend onderzoek, een kwekerij, 
drugsdealers, huiselijk geweld, wapens, andere strafbare 
feiten enzovoorts. Het belangrijkste vinden wij dat 
informatie niet verloren gaat doordat mensen niet durven 
of willen melden. Daarom is Meld Misdaad Anoniem een 
enorm mooie uitkomst. Mocht u de Nederlandse taal niet 
goed machtig zijn, dan zou ons advies zijn even iemand te 
vragen u te helpen tijdens het bellen.

Politieacties Presikhaaf
Ook dit jaar zullen we weer meermaals acties in de wijk 
opzetten. Hierbij nemen we de dingen mee die spelen in 
de wijk. Soms zal dit in uniform zijn en zult u overduide-
lijk zien dat er veel politie aanwezig is. Er zal dan ook 
gehandhaafd worden. Ook zullen wij acties plannen in 
burger. Hierbij heeft u niet direct het effect doordat u ons 
niet ziet. Ook dan boeken wij uiteraard resultaten. Wij 
zullen u ook hiervan dan op de hoogte stellen. Dat zullen 
wij doen via de wijkkrant, maar ook via onze sociale 
mediakanalen dan wel via de pers. Wij vinden het prettig 
dat u weet wat wij doen en op welke wijze wij willen 
bijdragen aan een veiliger Presikhaaf.

Contact wijkagenten
Contact formulier op www.politie.nl - 0900-8844 

Instagram: 
Wijkagent_frank_presikhaaf, Wijkagent_yilmaz_presikhaaf

Tot de volgende wijkkrant,    
Anne Wijnveld
Frank Bouwmeester
Yilmaz Ulucay     
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Help jij de Paashaas 
met eitjes zoeken?
Op zaterdag 9 april organiseert de 
werkgroep Speelkameraadjes 
Presikhaaf weer een leuke activiteit 
voor de allerkleinsten! 

Van 10.00 uur tot 11.00 uur gaan we 
de paashaas helpen eitjes zoeken. 
Kom jij ook? Om 10.00 uur verzame-
len we bij kinderboerderij Presikhaaf 
(als het weer mag).  Als dat niet kan, 
hopen we jullie bij MFC Presikhaven 
(Laan van Presikhaaf 7) te ontvangen. 

We gaan een paasmandje knutselen 
waarmee je de paashaas kan helpen 
zoeken. Als we alle eitjes hebben 
gevonden, krijgen jullie een leuke 
verrassing mee naar huis! Na afloop 
gaan we gezellig nog samen wat 
drinken en een fruithapje eten.

Je mag meedoen als je in Presikhaaf 
woont en je tussen de 1,5 en 3 jaar 
oud bent. Je vader, moeder, opa of 
oma mag ook mee. 
Wel graag één volwassene per kind in 
verband met corona. 

Kom jij ook? Meld je voor 6 april 
aan bij 06-52 71 07 66 via de app of 
telefonisch. Ook mag er een mailtje 
gestuurd worden naar 
i.sieljes@rijnstad.nl
Meedoen kost € 1,00. Graag contant 
betalen bij aanvang. Ook naam, 
adres en telefoonnummer van je kind 
en van degene die met het kind 
meekomt opgeven.

De paashaas houdt zich sowieso aan 
de dan geldende coronamaatregelen, 
maar we hopen natuurlijk dat alles 
gewoon kan doorgaan!

Arnhem en omstreken 
zoekt Kamers 
met Aandacht
Kamers met Aandacht is een jong initiatief in Arnhem en omstreken, 
waarbij mensen een kamer verhuren aan een jongere die nét ietsje 
meer aandacht nodig heeft. En ze daarmee een duwtje naar een goede 
toekomst geven.

Het gaat om jongeren die zelf geen of een beperkt vangnet hebben, door-
dat ze in een leefgroep of pleeggezin hebben gewoond. Ze zijn toe aan 
zelfstandigheid, maar de stap op eigen benen is soms net te groot. 
Daardoor struikelen ze, terwijl ze met een klein beetje hulp wél zelfstandig 
overeind blijven.

Als verhuurder help je de jongere door een veilige en zelfstandige woon-
plek te bieden en daarbij een oogje in het zeil houdt. Andersom kan de 
jongere ook een handje helpen, door bijvoorbeeld een boodschap te doen. 

Ondertussen blijft de jongere begeleiding krijgen vanuit de betrokken 
jeugdhulporganisatie. Kamers met Aandacht is daarom meer dan het 
verhuren van een kamer; je kunt echt van betekenis zijn voor iemand die 
al het één en ander heeft meegemaakt.

Elke 1e dinsdag van de maand organiseert stichting Kamers met Aandacht 
een online informatiebijeenkomst van 19.00 uur tot 20.00 uur voor 
mensen die interesse hebben in het verhuren van een kamer. 

Meer informatie kunt u terugvinden op www.kamersmetaandacht.nl
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Colofon
Presikhaaf Wijknieuws is een wijkblad voor 
en door wijkbewoners van Presikhaaf. 
Verschijnt 5 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: editoo Arnhem

Oplage: 8000 ex.

Informatie bezorging: 
wijknieuws@presikhaafnet.nl

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

Presikhaaf wijknieuws wordt mogelijk 
gemaakt door financiële ondersteuning van 
het wijkplatform.

Ingezonden brieven en artikelen zijn welkom 
en vallen onder verantwoordelijkheid van de 
schrijver. De redactie behoudt zich het recht 
voor stukken in te korten of te weigeren 
zonder opgaaf van reden.

S U D O K U

Inzenden kopij vóór
18 maart 2022

Woorden: maximaal 250
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U kunt uw oplossing insturen naar U kunt uw oplossing insturen naar 
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een cadeaubon verloot.een cadeaubon verloot.

Winnaar van de (kerst)woordzoekerWinnaar van de (kerst)woordzoeker
uit wijknieuws nummer 5, jaargang 23 uit wijknieuws nummer 5, jaargang 23 

is Berrin Büyük.is Berrin Büyük.

meer informatie 
over de wijk presikhaaf vindt u op 

www.presikhaafnet.nl
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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 Thuiszorg 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 
Thuishulp 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 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 06-48 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

Speelkameraadjes 
Presikhaaf
Help jij mee?
Speelkameraadjes Presikhaaf is een groep ouders uit 
Presikhaaf die ontmoetingsactiviteiten organiseren 
voor ouders van kinderen in de leeftijd van 0 t/m 
3 jaar woonachtig in Presikhaaf.

Het doel van de groep is dat ouders van jonge 
kinderen in onze wijk elkaar leren kennen.
De werkgroep heeft wijkbewoners nodig om mee te 
helpen organiseren en uit te voeren.

Wat doen we zoal? 
- Sinterklaasactiviteit - Paaseieren zoeken - Voorstelling
- Dansworkshops, voorleescursus, opvoedcursus en 
andere leuke activiteiten om te organiseren voor 
ouders in Presikhaaf

Lijkt dit je leuk?
Geef je op bij i.sieljes@rijnstad.nl of voor 
meer informatie bel naar 06-52 71 07 66 
(Ingrid Sieljes).
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