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Omgevingsfonds Windpark Koningspleij 
steunt projecten in Presikhaaf 

Ruil nu jouw oude brommer of snorfiets in voor een elektrische

Woont u binnen twee kilometer van Windpark 
Koningspleij en heeft u een mooi idee om uw wijk 
duurzamer en leefbaarder te maken? Dan maakt u 
kans op een financiële bijdrage uit het Omgevings-
fonds van het windpark. Het is de bedoeling dat velen 
van uw initiatief gaan profiteren en dat uw aanvraag 
breed gesteund wordt in de wijk of uw straat. Een paar 
voorbeelden van projecten die in aanmerking kunnen 
komen: verduurzaming van buurthuis; speeltoestel 
voor speeltuin; vergroening van schoolplein; duurzame 
ledverlichting in wijkcentrum/sportveld; themadag 
biodiversiteit in wijk; duurzaamheidsproject op basis-
school, of aanleg van bijenperk met insectenhotel.

Een praktische tip: doe de aanvraag samen met 
anderen uit de buurt, of via een collectief uit de wijk

* bijvoorbeeld wijkplatform, bewonersoverleg, 
bedrijvenvereniging, speeltuin- sportvereniging of 
vergelijkbare organisaties. 
Vanaf 1 januari 2023 zijn projectvoorstellen welkom.

Heeft u interesse? Meer informatie vindt u op de 
website van windpark Koningspleij onder 
https://www.windparkkoningspleij.nl/omgeving/ 

Fotograaf: Hans van den Bos

Daar kunt u het aanvraagformulier downloaden 
waarop de projectaanvraag moet worden gedaan. 
Presikhaaf ligt in de directe omgeving van het wind-
park. Voor onze wijk zit Henk van den Oosterkamp in 
de groep die de binnengekomen aanvragen bekijkt en 
in overleg met de aanvragers zo nodig compleet maakt. 
Bij hem kunt u ook terecht voor vragen.  
E-mail: hvdo@aandebeek.nl

Wacht niet te lang met insturen van uw projectvoorstel 
want de sluitingsdatum is op 28 februari a.s.

Als inwoner van Arnhem kan je een subsidie aanvragen 
als je jouw oude benzinebrommer, -snorfiets 
of -scooter hebt laten slopen. Dit is de sloopsubsidie. 
Als je daarna een elektrische scooter (brommers en 
snorfietsen vallen hier ook onder) of een elektrische 
fiets aanschaft kan je een sloop- en vervangsubsidie 
aanvragen. 

Ook als Arnhemse ondernemer kan je beide subsidies 
aanvragen. De gemeente Arnhem wil met deze rege-

ling een flinke bijdrage leveren aan het verbeteren van 
de luchtkwaliteit in de stad en het verminderen van 
geluidoverlast.

Als je een sloopsubsidie 
aanvraagt ontvang je € 400. 
Voor de sloop- en vervangsubsidie is het maximale 
bedrag € 800.

Meer informatie en aanvragen
Voor meer informatie over de subsidieregeling kan je 
terecht op www.arnhem.nl/e-scooters-fietsen Hier kan 
je ook de sloopsubsidie of de sloop- en vervangsubsidie 
aanvragen. Uiterlijk zes weken na een compleet inge-
diende aanvraag krijg je te horen of je in aanmerking 
komt voor subsidie. Als het gaat om een toekenning 
volgt rond dezelfde tijd ook de uitbetaling van de 
subsidie.
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Activiteiten 
Buurthuis
Koffiemiddagen:
Op maandagmiddag van 
14.30-16.00 uur, inloop: 14.00 uur
Deelname € 3,50 incl. twee consumpties.

* 19 december: Kerstmuziek bij de koffie

*  2 januari: Gedicht bij de koffie met het thema 
 “In de zee”

*  16 januari: Muziek bij de koffie (Engels)

Oliebollenverkoop
Op 15 en 16 december van 11.00 tot 16.00 uur

Nieuwjaarsreceptie 
Namens Bewonersoverleg Over het Lange Water en in 
samenwerking met buurthuis De Oosthof nodigen wij 
de bewoners van onze wijk uit voor een nieuwjaars-
receptie op donderdag 5 januari 2023 van 16.30 tot 
19.30 uur. 

Stichting Bewonersbedrijf 
De Oosthof
Kinderkamp 9, 6825 JA  Arnhem
telefoon: 026 361 98 73

Website:  De Oosthof
Facebook: De Oosthof
Instagram: De Oosthof

Beheerder in vaste dienst van buurthuis De Oosthof
Het bestuur van Stichting Bewonersbedrijf 
De Oosthof heeft de beheerder Frans Rothuizen na 
drie jaar van tijdelijke contracten, nu definitief in 
dienst genomen.

Voor Frans is het prettig dat hij nu een vast dienstver-
band heeft. Voor buurthuis De Oosthof bijzonder 
prettig dat de beheerder, die door de vrijwilligers wordt 
omschreven als loyaal, betrokken, vriendelijk, geïnte-
resseerd en trouw, nu voor vast bij het buurthuis blijft. 
Een moedige stap van het bestuur, dat hier heel veel 
tijd en energie in gestoken heeft en redelijk uniek voor 
de Arnhemse buurthuizen. 

Een felicitatie waard!  

De Gelrepas….. daar wil 
ik graag meer over weten! 
Kan ik een Gelrepas krijgen? Hoe kan ik de Gelre-
pas aanvragen? Mijn kind is 18, kan zij ook een 
Gelrepas krijgen? Waarom krijg ik geen Gelrepas? 
Hoeveel geld staat er op mijn Gelrepas en hoe kan 
ik dat zien?
 
Heb je vragen of opmerkingen over de Gelrepas of 
weet je niet hoe het precies werkt en wat je allemaal 
kunt met de Gelrepas? 

Kom dan naar de voorlichtingsbijeenkomst in 
MFC Presikhaven op dinsdag 24 januari 2023. 
De bijeenkomst duurt van 10.00 tot 11.30 uur. 
Medewerkers van de Gemeente Arnhem geven voor-
lichting geven en beantwoorden uw vragen. 

Opgeven hoeft niet, maar we vinden het wel fijn als je 
je van tevoren opgeeft. Dat kan via e-mail 
(i.sieljes@rijnstad.nl) of telefonisch 
06-52 71 07 66. 

De bijeenkomst is gratis.
Dit is een activiteit van de activiteiten-
groep Presikhaaf i.s.m. 
Rijnstad bewonersondersteuning.
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Buurtcirkel Presikhaaf zoekt 
gezellige buurtbewoner

Wil je meer contact met de buurt, 
zoek je meer invulling in je 
dagelijks leven, vind je het leuk 
om voor andere mensen klaar te 
staan en kun je zelf soms ook wat 
hulp gebruiken?

Dan is Buurtcirkel iets voor jou! 
Buurtcirkel Presikhaaf zoekt namelijk een gezellige buurtbewoner die het 
leuk vindt om andere mensen te leren kennen en er ook voor open staat 
om de mensen in de groep te ondersteunen. 

Heb je interesse en/of vragen? 
Neem dan gerust contact op: 06-31 74 86 45 of v.meertens@ribwavv.nl 

“Tot twee jaar terug zat ik vaak alleen met kerst, 
sinds ik bij de Buurtcirkel kom ken ik mensen 
om dit samen mee te vieren.” - Bart

“Als je vragen hebt, dan kun je het aan andere in de 
groep vragen. Over wonen, werk, geld of papieren 
invullen bijvoorbeeld. Zo heb ik iemand geholpen 
met het instellen van zijn nieuwe telefoon.” - Sandra 

“De Buurtcirkel heeft mij zoveel gebracht. 
Zelfvertrouwen, rust, positiviteit. Ik heb nu zelfs 
minder begeleiding en medicatie nodig.” - Farid 

Al ruim 5 jaar is er in wijk Presikhaaf een Buurtcirkel, dat wil zeggen een 
groep van mensen die het prettig vindt samen leuke activiteiten te onder-
nemen zoals wandelen en samen eten, maar elkaar ook helpen bij bijvoor-
beeld klussen in huis en tuin. Zo’n Buurtcirkel is goed voor je sociale 
contacten en je kan ook rekenen op iemand die je een luisterend oor 
biedt of een handje helpt. 

Uitbreiding
wagenpark 

Door een financiële bijdrage van de 
Dullertstichting is het mogelijk 
gemaakt om voor de St. Vitanos in 
Arnhem een elektrische bakfiets aan 
te schaffen. Naast de kleine bedrijfs-
auto is het nu ook mogelijk om 
deze bakfiets in te zetten bij de 
verschillende activiteiten van 
Vitanos. 

Voor het vervoer van materialen en 
ingrediënten, die gebruikt worden 
bijvoorbeeld bij  kinder- en sport-
acvtiviteiten, de zogenaamde 
‘speedy bites’, is deze bakfiets nu 
beschikbaar.  

Bij het maken van de ‘speedy bites’ 
kunnen kinderen met gezonde 
producten kleine hapjes  en 
gezonde snacks maken, die ze zelf 
dan kunnen opeten. Door de 
vrijwilligers van Vitanos wordt 
daarbij informatie gegeven over de 
gebruikte producten. De bakfiets is 
voorzien van de logo’s van Vitanos 
en Vitakids en dus goed herkenbaar.

Het bestuur, medewerkers en 
vrijwilligers van Vitanos zijn erg blij 
met de uitbreiding van het 
wagenpark.
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Bewonersoverleg Over het Lange Water
(van de redactie)
Op 15 november vond het laatste 
bewonersoverleg van 2022 plaats. 
Aanwezig was een aantal bewo-
ners, de gebiedsagent, Parkschool, 
buurthuis De Oosthof, Nursing 
Rose Kinderkamp (kennis-
making), team Leefomgeving, 
Stadsbeheer, Volkshuisvesting en 
twee raadsleden.  

De wijkagent mocht aftrappen met 
een overzicht van delicten en 
incidenten van de afgelopen drie 
maanden. Vervolgens werden de 
snelheidscontroles en de parkeer-
onveiligheid bij Mariendaal, 
beide op de Middachtensingel, 
besproken. 

Vanuit Stadsbeheer kwam de 
mededeling dat het plan is om het 
verharde voetbalveld in park 

Kinderkamp te verwijderen en een 
nieuw openbaar voetbalveld bij de 
Parkschool Ibn-i Sina aan te leggen. 
Gemengde gevoelens bij de bewo-
ners over het verwijderen van het 
voetbalveld in het park (wordt 
vervolgd). 

De bouw van de Parkschool en 
Ibn-i Sina ligt op schema, er komen 
in totaal ongeveer 500 scholieren in 
het nieuwe schooljaar. 

Over de eventuele nieuwbouw-
plannen van Urban Interest bij de 
Kamphuizenlaan en omgeving 
Valkhofplein is nog niets bekend. 

Bij het agendapunt mededelingen 
werd aandacht besteed aan de stand 
van zaken bij sportpark Eendracht, 
klankbordgroep Presikhaaf 3 

(nieuwbouw hoek Middachtensin-
gel/Singravenlaan) en nieuwbouw 
sporthal Middachtensingel. 

Buurthuis De Oosthof gaat in 2023 
een aantal activiteiten aan haar 
programma toevoegen. 

Tot slot werd van een aantal bewo-
ners, die jarenlang de vergadering 
trouw bezochten, afscheid 
genomen.

Woensdag 14 december trekt de Aarde door een wolk 
van stof en gruis, achtergelaten door kleine planeet 
Phaethon. Die avond zijn daarom tussen 21.00 en 
22.30 uur veel meteoren oftewel vallende sterren te 
zien, zo’n 25 à 30 per uur.

Met een snelheid van 35 km/s (zo’n 124.560 km/uur!) 
verbranden ze in onze dampkring, en dat zie je als een 
lichtflits aan de hemel. Het leuke is: je kunt ze het 
beste bekijken zonder speciale instrumenten. Een 
ligstoel (liefst op een donker plekje zonder directe 
lichtbron zoals straatverlichting) en goede warme 
kleding is voldoende.

De meteoren bewegen parallel, maar lijken door het 
perspectief uit één punt (de radiant) te komen, net 
zoals de rails en bovenleiding als je op een spoorweg-
overgang staat. Die radiant ligt in het sterrenbeeld 
Tweelingen (Gemini). Dat staat in het oosten, linkson-
der een zeer heldere oranje stip: de planeet Mars. En ja, 
als je een vallende ster ziet mag je een wens doen, maar 
of die uitkomt is niet gegarandeerd.

Voor wie meer wil weten over wat zich buiten de Aarde 
afspeelt: onze volgende bijeenkomst is op 
zaterdag 7 januari 2023 van 14.30 tot 15.30 uur in de 
Bibliotheek in Presikhaaf, Laan van Presikhaaf 7. 
Iedereen is van harte welkom, de toegang is gratis.

Zie zelf de sterren vallen!Zie zelf de sterren vallen!
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Thuisadministratie Arnhem: 
Ondersteuning aan huis bij 
aanvraag Energietoeslag
Als inwoner van Arnhem met een laag inkomen kan je 
een aanvraag doen voor energietoeslag. Het kan fijn 
zijn als iemand je hierbij kan ondersteunen. Je kan 
hiervoor terecht bij verschillende inloopspreekuren, 
maar het is niet voor iedereen mogelijk om daarheen te 
gaan. Daarom helpen geschoolde vrijwilligers van 
Thuisadministratie Arnhem je aan huis.

Wanneer kan je bij Thuisadministratie Arnhem terecht?
De vrijwilligers kunnen je helpen bij een aanvraag 
als je: 

•  een brief van de gemeente hebt ontvangen dat je   
  recht hebt op energietoeslag;
•  geen brief hebt ontvangen, maar denkt dat je recht   
  hebt op energietoeslag;
•  niet zeker weet of je recht hebt op energietoeslag,   
  maar dit graag uit wil zoeken. 

Daarnaast ben je niet in de mogelijkheid om met jouw 
vraag naar een inloopspreekuur te gaan.

Aanmelden kan via info@thuisadministratiearnhem.nl 
of 026 327 22 66. Laat hierbij weten dat het gaat over 
de energietoeslag.

Meer informatie over de energietoeslag of andere 
vragen over ondersteuning bij een laag inkomen?

Kijk op www.arnhem.nl/geldzaken of maak een 
afspraak bij een inloopspreekuur van Goed Geregeld 
Arnhem via www.ggarnhem.nl of 026  312 79 99.
Thuisadministratie Arnhem is een initiatief van 
Humanitas Rijn IJssel, Rijnstad en SWOA.
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GEMEENTE 
INFORMATIE
 
Melding of klacht openbare ruimte
Ligt er een tegel scheef? Is er een boom omgewaaid? 
Fijn als u dit aan ons doorgeeft, dan gaan wij ermee 
aan de slag. U kunt deze meldingen doorgeven via Fixi. 

Als u uw e-mailadres opgeeft, houden we u op de 
hoogte van de voortgang van uw melding.
t  Ga naar www.fixi.nl of download de app in de Play  
 of App store.
t Maak een foto van de melding of voeg een foto toe  
 vanuit je fotobibliotheek.
t Selecteer de locatie van de melding of voer de   
 straatnaam in.
t Omschrijf het probleem.
t Klik op verzenden

Belt u liever met de gemeente? Geen probleem! 
Via het telefoonnummer 0800-1809 kunt u ook een 
melding doorgeven. 

Straatverlichting defect? 
Wanneer u een melding maakt over straatverlichting, 
helpt het ons als u het lichtmastnummer van de 
lantaarnpaal doorgeeft. Storingen in de openbare 
verlichting proberen wij binnen 10 werkdagen te 
verhelpen.

Overlast bouwactiviteiten
Heeft u last van bouwactiviteiten, geluidsoverlast of 
verontreiniging van lucht of bodem door bedrijven? 
Dan kunt u dit bij de provincie Gelderland melden via 
het milieuklachtensysteem van de provincie 
Gelderland of via het telefoonnummer 026 – 359 99 99.

Woonoverlast  
Woonoverlast is alle overlast die in en rondom een 
woning wordt veroorzaakt. Denk bijvoorbeeld aan 
geluidsoverlast. Meld het bij uw woningbouwvereni-
ging, verhuurder, of de Vereniging van Eigenaren. U 
kunt ook melding maken bij de gemeente Arnhem via 
het meldformulier op onze website www.arnhem.nl

Zorgen over een buur? 
Maakt u zich zorgen over een buur of kennis en denkt 
u dat er hulp nodig is, neem dan contact op met het 

sociaal wijkteam. U kunt een coach aanspreken op 
school of in het buurtcentrum. U kunt ook langs-
komen op de locatie van het sociaal wijkteam in het 
MFC Presikhaven, maak hiervoor een afspraak via het 
telefoonnummer 088 226 00 00.

Spoed
Ernstige overlast meldt u bij de politie via het telefoon-
nummer 0900- 8844.  
Bij spoed belt u uiteraard 112. 

op zaterdag 17 december a.s. 
De bingo wordt gehouden in de 
Parkschool, Kinderkamp 7.
Aanvang van de bingo is om 20.00 
uur, de zaal is open vanaf 19.30 uur.

De eerste kop koffie of thee met een snee kerstbrood is 
gratis. Tussen de rondes door worden er lekkere hapjes 
geserveerd. Het is niet toegestaan om meegebrachte 
etenswaren te nuttigen!

De eerste prijs per ronde* is 
een levensmiddelenmand t.w.v. € 20,00.

De laatste ronde is een superronde met als prijs 
een levensmiddelenmand t.w.v. € 50,00.

*Een bingokaartje kost € 1,00 per stuk per ronde, het 
bingokaartje voor de superronde kost € 2,00 per stuk.

Bestuur en de vrijwilligers van de S.I.K. 
wensen u prettige feestdagen 

en een voorspoedig 2023!
www.sikpresikhaaf.com

www.facebook.com/sikpresikhaafoost
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Nieuws van v.v. Eendracht
Renovatie tribune

De uit 1972 stammende tribune op het sportcomplex 
Over het Lange Water van de v.v. Eendracht Arnhem 
is volledig gerenoveerd. Door de inzet van vrijwilligers 
en de fantastische medewerking vanuit Soople – de 
klusdienst waar je blij van wordt! –  die de tribune 
geheel kosteloos heeft opgebouwd, beschikt Eendracht 
Arnhem weer over een prachtige tribune.

Enthousiaste jeugdtrainers gezocht
Binnen onze jeugdafdeling stromen de aanmeldingen 
van nieuwe jeugdleden binnen. Momenteel zijn we op 
een punt gekomen dat we helaas niet alle kinderen 
kunnen indelen in een elftal. Om deze kinderen toch 
allemaal te kunnen laten voetballen, zijn wij op zoek 
naar enthousiaste jeugdtrainers.
Affiniteit en kennis van voetbal is een pre. Bent u de 
juiste persoon, heeft u nog wat tijd over en wilt u een 
steentje bijdragen aan het trainen en beter maken van 
deze kinderen, dan kunt u zich aanmelden of contact 
opnemen met hoofd jeugdzaken, Raymond Courbois 
via jeugd@eendrachtarnhem.nl 
Eendracht Arnhem ziet uw positieve reactie graag 
tegemoet!

Stichting Zwaluwen Jeugd Actie 
Zaterdag 13 november 2022 ontving Eendracht 
Arnhem uit handen van de ambassadeur van Stichting 
Zwaluwen Jeugd Actie een cheque ter waarde van 
€ 7.500,00 . Met deze bijdrage wordt Eendracht in de 
gelegenheid gesteld om de sanitaire voorzieningen te 
renoveren en een minder-
validen toilet op het 
sportcomplex te realiseren. 

Eendracht Arnhem 
bedankt Stichting 
Zwaluwen Jeugd Actie.

Ik ben ontslagen, wat nu? Mag de verhuurder zomaar mijn 
huurovereenkomst opzeggen? Herkent u zich in een van 
bovenstaande situaties? Of heeft u een andere juridische vraag? 
HBO-Rechtenstudenten van de HAN Rechtswinkel helpen u 
graag op weg. Onder leiding van vakdocenten geven zij 
kosteloos juridisch advies.

INLOOPUREN 
HAN Campus Nijmegen:
• Dinsdag: 09.30 – 12.30 uur
• Woensdag: 13.30 – 15.30 uur
 Professor Molkenboerstraat 3, 6524 RN te Nijmegen

HAN Campus Arnhem:
• Maandag: 13.30 – 15.30 uur
• Donderdag: 09.30 – 12.30 uur
 Ruitenberglaan 27, 6826 CC te Arnhem

MEER WETEN? 
De HAN Rechtswinkel is bereikbaar van maandag t/m vrijdag 
van 08.30 tot 17.00 uur. 

CONTACT
 06-21979037 en 06-55291144 
 rechtswinkel@han.nl
 www.han.nl/rechtswinkel 
 hanrechtswinkel 
 HAN Rechtswinkel 

KOSTELOOS EERSTE HULP BIJ 
UW JURIDISCHE KWESTIE!

HAN
RECHTS
WINKEL

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 oliebol-
len, krentenbollen, appelflappen en appelbeignets 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 decem-
ber kunnen deze vervolgens worden afgehaald. 
Vanaf een bestelling van € 20,00 wordt deze gratis 
bezorgd in Velp en Presikhaaf. Houd de berichtgeving 
over het bestellen van de oliebollen in de gaten via 
www.eendrachtarnhem.nl of via 
www.facebook.com/EendrachtArnhem
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Cultuurgroep Presikhaaf 
Seizoen 2022/ 2023
Het is alweer de laatste editie van 
Presikhaaf Wijknieuws. Voor ons 
– Cultuurgroep Presikhaaf – het 
moment om de balans op te 
maken. Door de naweeën van 
Corona, werd het cultureel 
seizoen 2022 pas in april geopend. 

Een klassieke muziekweek in 
samenwerking met muziek – en 
dansschool El Ele en een concert 
van twee jonge talentvolle jonge 
musici Erten Deniz Ispir en 
Aysegül Yörükoglu.
Een theateravond getiteld 

“De Vloer Op” met de Scènemakers.
Twee zomerfilmavonden met de 
filmvoorstellingen “Yesterday” en 

“First Cow” in park Presikhaaf.

Een zondagmiddagconcert/matinee 
van Phion Camerata.

Een culturele agenda die gemiddeld 
50 bezoekers aantrok en per film-
avond 200 kijkers. Een mooi 
resultaat waar we met genoegen op 
terugblikken. 

Voor het nieuwe jaar 2023 willen we 
de lat hoger leggen. Podium MFC 
Presikhaven en park Presikhaaf een 
toegankelijke culturele ontmoe-
tingsplek laten zijn, waar we samen 
met wijkbewoners het programma 
voor 2023 gaan invullen.

Zijn er ideeën of suggesties voor de 
agenda 2023? 
Voornemens of intenties om vrijwil-
liger en deelgenoot te worden van 
de Cultuurgroep? 
Aarzel niet om ons te mailen en/of 
te contacteren. Mail: 
cultuurgroeppresikhaaf@gmail.com

We wensen jullie sfeervolle feest-
dagen en een gezond 2023 toe!

Cultuurgroep Presikhaaf: 
Geert Jan, Hedy, Leo, Marijke, 
Wilma en Zeynep.

De Scénemakers

Nieuwjaarsontbijt 
in MFC Presikhaven
Op vrijdag 6 januari 2023 wordt er van 9.30 uur tot 11.00 uur een 
nieuwjaarsontbijt gehouden voor alle wijkbewoners vanaf 12 jaar uit 
Presikhaaf. U bent van harte welkom om samen met andere wijk-
bewoners het nieuwe jaar op een vrolijke, gezellige manier te vieren 
en elkaar een mooi nieuwjaar te wensen. 

Er is een lopend ontbijtbuffet 
waarbij u vijf verschillende ontbijti-
tems kunt kiezen. Koffie en thee 
zijn gratis.
 
Bij het ontbijt staat een leuke 
wenskerstboom waarin u uw wens 
voor 2023 voor de wijk Presikhaaf 

kunt hangen. En het mooie is dat 
de leukste wens uitgevoerd gaat 
worden. Verzin iets leuks voor de 
wijk of straat waarin u woont. 

Verzin een activiteit waarin u 
bewoners met elkaar verbindt, een 
idee waarin u iets doet voor of met 

uw medewijkbewoners in uw straat. 
Of heeft u een idee om eenzaam-
heid in de wijk aan te pakken, oud 
en jong met elkaar te verbinden of 
een leuke eenmalige activiteit? 
Hang hem dan in de boom. 
Het beste idee/project/activiteit 
gaan we uitvoeren. 

Kosten en kaartje kopen:
Het ontbijt kost 2,00 euro. 
Graag van tevoren een kaartje 
kopen in bibliotheek Presikhaaf/
Rozet, bij Vitanos, bij Rijnstad, 
bewonersondersteuner. 

Voor meer informatie: 
bel naar telefoon 06-52 71 07 66.  
(Zonder kaartje geen toegang.)
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Vernieuwde wijkwebsite 
(van de redactie)
Hij is alweer enige tijd in de lucht, de vernieuwde 
wijkwebsite www. presikhaafnet.nl 
Al sinds 2020 lag er de wens van de redactie en het 
wijkplatform Presikhaaf om de wijkwebsite te 
moderniseren. 

Na enige brainstormsessies met bewoners, wijkplat-
formleden en professionals is er voor de huidige vorm 
gekozen. Een website waar vooral het doel ligt in het 
makkelijk vinden van organisaties. Deze zijn onderver-
deeld in acht categorieën of kunnen via de zoek-
machine op de sociale kaart gevonden worden. 
Mocht uw organisatie op de website ontbreken, dan 
kunt u zich aanmelden via een bericht. 
De redactie behoudt zich het recht voor om wel/niet 
tot plaatsing over te gaan.

Basiscursus 
(kinder)haren 
knippen
Van woensdag 25 januari tot en met woensdag 
8 maart 2023 kun je meedoen met de basiscursus 
haren knippen. 

In zes woensdagochten-
den leer je in een klein 
groepje (max. 6 perso-
nen) een aantal basisbe-
ginselen van het haren 
knippen; recht knippen, 
laagjes knippen, pony 
knippen en opscheren met de tondeuse. Handig om te 
kunnen zodat je niet iedere keer met je kind naar de 
kapper hoeft, maar dit zelf kunt doen. 

Het is een cursus van zes keer, de tijd is van 9.30 uur 
tot 11.30 uur. De cursus kost 12,50 euro en is inclusief 
de kapperskop en per keer een kopje thee/koffie. 
Wel graag je eigen schaar en een kam meenemen.
Wil je meedoen, dan moet je wel in Presikhaaf wonen. 

De cursus is in MFC Presikhaven. Je kunt je opgeven 
bij Khadeesha of bij Ingrid, telefoon 06-52 71 07 66/
i.sieljes@rijnstad.nl 
Bij te veel inschrijvingen gaan we loten wie er mag 
meedoen.

Schoolplein 
Kindcentrum De Werf
Een veilig plekje waar je lekker 
kunt rennen, klimmen, klauteren 
of samen kunt spelen met andere 
kinderen. En dat in een mooie 
groene omgeving. Dat wil toch 
iedereen voor zijn kind? 

Er waren er al langer plannen om 
zo’n mooie speelplek voor de 
kinderen te realiseren. Daarvoor 
moet het speelplein aangepast 
worden.

Dit was een grote klus waarvan al 
veel uitgevoerd is maar nog lang 
niet alles. Er waren veel extra 
handen nodig om het plan uit te 
kunnen voeren. En die extra han-
den waren er in oktober. Een grote 
groep kinderen met hun ouders, 
leerkrachten, vrijwilligers van het 
Maaklab en Presikhaaf University 
gingen samen aan de slag. Er zijn 
veel tegels gewipt en van al die 
tegels weer bloembakken gebouwd. 

Het zand is weggeschept en voed-
zame aarde teruggestort. Daarna 
konden er planten in de bloembak-
ken gepoot worden. Het is zwaar 
werk maar het geeft ook voldoening 
als het resultaat zo mooi is. 
En ondertussen gebeurt er nog veel 
meer. Heeft u het al gezien?
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Ouders opgelet. Heb je kinde-
ren tussen 0-12 jaar dan 
willen wij je uitnodigen voor 
een speciale thema-avond 
over Mediawijsheid op 

Arnhem Aan de Slag 
met energie 
besparen!

Door de stijgende energieprijzen willen steeds meer 
mensen energie besparen en het huis of bedrijf 
energiezuiniger maken. Kijk voor energiebesparende 
klustips op www.arnhemaan.nl/aandeslag

Energieloket
Weet je niet goed waar je moet beginnen met energie 
besparen? 
Neem dan contact op met het Energieloket Arnhem 
en stel je vragen. Je kunt hier terecht voor een energie-
advies voor woningeigenaren, aanvragen van een 
energiecoach, overzicht van subsidies en leningen, 
collectieve inkoop van zonnepanelen en nog veel meer. 
Kijk voor alle mogelijkheden op 
www.arnhemaan.nl/mogelijkheden of neem contact op 
via 026 - 377 37 77 of info@arnhemaan.nl

Bij problemen met de energierekening en geldzorgen 
kun je in Arnhem extra hulp krijgen via: 
www.arnhem.nl/geldzorgen

Help ons gevaarlijke 
paaltjes weg te krijgen

dinsdag 24 januari 2023 in Rozet Presikhaaf.

Want naast dat kinderen naar school gaan en hobby’s 
hebben is er een andere wereld waar kinderen zich 
dagelijks en veel in begeven, namelijk: internet en 
sociale media. 

Tijdens de avond wordt er informatie gegeven over dit 
belangrijke thema. We gaan ons niet alleen richten op 
de negatieve kanten van media, maar juist ook op de 
positieve kanten en er is uiteraard ruimte voor vragen. 
Bijvoorbeeld: hoe lang mag mijn kind achter een 
beeldscherm? Wat zijn goede en leuke apps om te 
gebruiken? Moet ik alles controleren wat mijn kind 
doet? Of welke gegevens komen er online als mijn 
kind gebruik maakt van Facebook, Instagram en/of 
Tik Tok?  

Dus heb je kinderen in de leeftijd van 0 t/m 12 jaar, 
kom dan langs om te luisteren, te vragen en misschien 
ook te delen hoe jullie thuis omgaan met Media 
wijsheid. Het is fijn als je je van tevoren aanmeldt bij 
Sharista: 
sharista.bechan@floresonderwijs.nl

Datum: dinsdag 24 januari 2023
Tijd: 19.00 tot 20.30 uur
Locatie: Rozet Presikhaaf, Laan van 
Presikhaaf 7 
Voor meer informatie kan je contact opnemen met 
Sharista Bechan via de mail sharista.bechan@flores-
onderwijs.nl of door te bellen naar 06-81 59 74 71. 

 Uit de Fietsmonitor 2021 door I&O Research blijkt 
dat paaltjes door fietsers als het grootste gevaar wordt 
ervaren. Daarom is de Fietsersbond deze zomer een 
landelijke actie gestart om overbodige paaltjes te laten 

verwijderen. 
Wist je dat paaltjes jaarlijks voor naar schat-
ting 2.400 spoedeisende hulpopnames verant-
woordelijk zijn en bijna 1.500 ernstig 
gewonden? 
Help om gevaarlijke en overbodige paaltjes 
weg te krijgen. Kijk voor meer informatie en 
hoe je concreet kunt helpen om ze uit je 
eigen buurt weg te krijgen op de website van 
de landelijke Fietsersbond: 
https://paaltjes.fietsersbond.nl
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Scalabor helpt meiden en vrouwen 
met menstruatieproducten
Scalabor is gestart met uitdelen van gratis menstruatieproducten 
vanaf november. Er zijn twee uitgiftepunten, de zo genoemde MUP’s 
(Menstruatieproducten Uitgifte Punt) op de Driepoortenweg 35 en 
op de Beverweerdlaan 1 in Arnhem.

In Nederland heeft een op de tien 
jonge meiden en vrouwen niet 
altijd geld voor maandverband of 
tampons. Scalabor ontvangt 
producten van het Armoedefonds 
om de meiden en vrouwen met een 
krappe beurs in Arnhem te helpen.
Petra Zwiers, adviseur HR & Beleid: 

“Wij werken graag mee aan het 
geweldige initiatief van het Armoe-
defonds om meiden en vrouwen 
met een krappe beurs te steunen. 
Want persoonlijk hygiëne moet 
geen luxe zijn, maar voor iedereen 
mogelijk zijn.”

Via de uitgiftepunten worden 
maandverband en tampons, maar 
ook wasbaar en biologisch maand-
verband en cups verstrekt aan jonge 
meiden en vrouwen. 

Sinds het Armoedefonds is gestart 
met de actie is er al veel steun 
gekomen van mensen en organisa-
ties. Vrouwen halen hun toiletkast-

jes leeg en sturen de producten op 
die ze niet meer gebruiken, er 
worden menstruatieproducten 
gekocht en ingezameld. “Wij zijn 
enorm blij met deze steun!”, aldus 
Irene Verspeek (woordvoerder van 
het Armoedefonds).

De overige uitgiftepunten liggen 
verspreid over heel Nederland en 
zijn veelal lokale (hulp)initiatieven 
die hun organisatie of locatie ter 
beschikking stellen om de gratis 
producten aan te bieden. Voorbeel-
den van uitgiftepunten zijn scholen, 
buurthuizen, voedselhulporganisa-
ties en weggeefkastjes.

Het Armoedefonds gaat de 
komende tijd door met het uitbrei-
den van het aantal uitgiftepunten. 
Mensen kunnen de actie onder-
steunen door zelf producten in te 
zamelen en naar het Armoedefonds 
op te sturen. Meer informatie vind 
je op www.armoedefonds.nl/
menstruatie-armoede

Halloween rondom de Moorstraat
Eind oktober was het griezelen in 
Presikhaaf 3. Er liepen kleine 
heksen en monsters in de straten 
rondom De Moorstraat. 

Ze zochten snoep! Gelukkig gaven 
de bewoners snoep in ruil voor een 
mooi lied. Sinds 2013 vieren we 
Halloween in de wijk. 

Deze 8e editie begon en eindigde 
in de griezeltuin met veel gezellig-
heid en muziek. De heksen en 
monsters waren zeer tevreden.
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Wijkplatformvergadering 
van 17 november 2022

(van de redactie)

Het wijkplatform heeft in overleg 
met de aanwezige wijkkrant/
websiteredactie ook voor 2023 
budget vrijgemaakt voor 
communicatie. 

Dat betekent dat de wijkkrant 
Presikhaaf Wijknieuws vijf keer per 
jaar uitkomt en de website 
www.presikhaafnet.nl in de lucht 
blijft. 

De Cultuurgroep Presikhaaf en de 
werkgroep speelkameraadjes 
Presikhaaf zagen hun aanvraag van 
een bijdrage uit het bewoners-
budget Presikhaaf gehonoreerd en 
kunnen hun activiteiten ook vol-
gend jaar voortzetten. 

Het wijkplatform opereert sinds dit 
jaar in een nieuwe samenstelling en 

is nog op zoek naar invulling van 
de verschillende rollen. Helaas was 
niet iedereen aanwezig en wordt dit 
punt naar de volgende vergadering 
verschoven.

Aanvragen bewonersbudget 
Presikhaaf
De gemeente Arnhem stelt jaarlijks 
een bewonersbudget beschikbaar 
voor bewoners en organisaties van 
Presikhaaf. Het wijkplatform 
Presikhaaf beoordeelt de aanvragen. 

Om in aanmerking te komen dient 
een aanvraagformulier ingediend te 
worden. Dit is verkrijgbaar via 
wijkplatform@presikhaafnet.nl of 
te downloaden op de website 
www.presikhaafnet.nl bij de organi-
satie bewonersoverleg wijkplatform 
Presikhaaf.

Vraag over een project in de wijk? 
Vraag het aan het wijkplatform!

Gastcolumn
Straatcoach 
Danny

Blij met dit plekje in Presikhaaf 
wijknieuws. Zo leer je mij en mijn 
collega’s wat beter kennen. 
Als straatcoaches zijn we zeven dagen 
per week, ’s middags en ’s avonds, in 
de wijk en rondom scholen aanwezig. 

Wij waken voor blowen onder 
schooltijd. Juist in de pauzes houden 
we een oogje in het zeil. Het kan echt 
niet zo zijn dat je stoned terugkeert in 
het klaslokaal. Het feit dat we onze 
neus laten zien is vaak al genoeg om 
overlast te voorkomen.

Sinds kort hebben we ook een 
samenwerking met Leerpark Presik-
haaf, school voor praktijkonderwijs/
vmbo. Een paar van mijn collega-
straatcoaches zijn oud-leerlingen van 
het Leerpark. Dat maakt het contact 
met de jeugd en jongeren in de wijk 
gemakkelijker. En het houdt de lijnen 
met de conciërges en docenten ook 
lekker kort.

We snappen heel goed dat jongeren 
in de wijk willen chillen. Maar houd 
die plek dan netjes en weet je te 
gedragen. Anders komt er gedoe en 
dan raak je die fijne hotspot kwijt. 
Spreek ons gerust aan als je iets nodig 
hebt, zoals advies over school of 
stage. Loop je ergens tegenaan of 
voel je je thuis niet veilig, laat het mij 
of mijn collega’s weten. We zijn er 
voor de hele wijk, dus ook voor jullie. 

Voor de overige wijkbewoners: laat 
het ons weten als je overlast ervaart 
van de jeugd. Je kunt ons ook bellen: 
026 200 11 44. 
Tot ziens in de wijk! 

Danny van Velthoven

Bewoners uit Presikhaaf doen veel 
zoals het organiseren van een bingo, 
buurtfeesten, de reparatie van een 
fontein of een picknicktafel in de 
speeltuin. Zelfs de wijkkrant en 
wijkwebsite (www.presikhaafnet.nl) 
regelen onze eigen bewoners. 
Het wijkplatform kan hierbij 
meehelpen (door het toekennen 
van een geldbedrag en/of meeden-
ken). Samen maken we Presikhaaf 
socialer én mooier. 

Heb jij een vraag over jouw project 
voor de wijk? Vraag het aan het 
wijkplatform! Stuur een bericht 
naar wijkplatform@presikhaafnet.nl
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Wie komt voorlezen bij de VoorleesExpress?   

Slaapt-ie al door?
Een boek voor ouders die hun 
(nacht)rust terug willen

Een slecht slapend kind kan grote 
gevolgen hebben, zowel voor het 
kind als de ouder(s). Slaap- en 
kindercoach Aisha Scheuer 
ontwikkelde een methode waar-
mee zij inmiddels honderden 
gezinnen weer aan het slapen 
heeft gekregen. Samen met 
Marloes Grimbergen, moeder van een voormalige 
nachtbraker, schreef zij het boek ‘Slaapt-ie al door?’, 
een boek voor ouders die hun (nacht)rust terug willen. 
 
In het boek ‘Slaapt-ie al door?’ staat de methode De 
Slaappiramide beschreven die ouders handvatten biedt 
om de uitdaging van het slapen bij het kind neer te 

Een steuntje in de rug voor Arnhemse kinderen tussen de 2 en 8 jaar 
met een taalachterstand: De VoorleesExpress is nu belangrijker dan 
ooit. Door corona uitval in het onderwijs, zijn taalachterstanden 
alleen maar groter geworden. Nu staan er nóg meer aangemelde 
gezinnen op lange wachtlijsten. 

Lezen maakt de wereld groter
Een voorleestraject bij de Voorlees-
Express duurt in principe twintig 
weken. Elke week komt er een uur 
lang een voorlezer langs om samen 
met ouder en kind spelenderwijs te 

werken met taal. Corinna Haese, 
projectleider: “De VoorleesExpress 
gaat over geletterdheid. Lezen en 
voorlezen zijn essentiële middelen 
om taalontwikkeling te stimuleren.” 
Voorlezer Ada vult aan: “Taal 
verruimt je in je hele doen en laten. 

Het geeft je een plaats in de wereld.” 
Een andere voorlezer is Jonathan 
Simonis: “Ik geloof in de kracht 
van boeken. Onderling begrip, 
woordenschat, in de schoenen van 
een ander staan. Ik gun dat ieder-

een. Lezen maakt de wereld groter,” 
vertelt ze enthousiast.

Voorlezers voor Arnhemse wijken
De Voorleesexpress zoekt momen-
teel vooral nieuwe voorlezers voor 
gezinnen in de wijken Malburgen, 

Schuytgraaf, Rijkerswoerd, Presik-
haaf en Geitenkamp! Voorlezers 
krijgen een training ‘Interactief 
voorlezen’ en worden waar nodig 
gecoacht. Veel gezinnen die op de 
wachtlijst staan, zijn anderstalig. 
Voorlezers leren hoe je ouders kunt 
betrekken tijdens het traject, zodat 
ook zij handvatten krijgen voor de 
taalontwikkeling van hun kind 
zodat er een duurzaam effect 
ontstaat. 

Interesse? De VoorleesExpress is te 
vinden via www.Rozet.nl/voorlees-
express of op www.voorleesexpress.nl
Voor meer informatie en aanmel-
ding, mail naar 
voorleesexpress@rozet.nl of 
bel met 06 53 16 44 45.

leggen. Het geeft ouders vertrouwen in hun kind om 
problemen rondom het slapen zelf op te lossen.
Aisha Scheuer: “Ouders die bij mij aankloppen zijn 
soms de wanhoop nabij. Ze hebben al maanden of 
jaren amper geslapen. Aan slaapcoaching begin je niet 
per se omdat je kind er last van heeft, maar vooral 
omdat je er als ouder last van hebt. Je functioneert niet 
meer in het normale leven. 
Daarom richt ik mij met mijn methode ook heel erg 
op de ouder, ik laat de ouder naar zichzelf kijken, 
eigen valkuilen en patronen herkennen. Want alleen 
als je die inzichtelijk hebt, kun je goed je grenzen 
aangeven aan en kun je je overtuigingen met vertrou-
wen overbrengen op je kind.” 

De beschreven methode in het boek ‘Slaapt-ie al door’? 
is geschikt voor baby’s en kinderen in de leeftijd van
4 maanden tot en met 6 jaar. Het boek verscheen 
30 augustus bij Fontaine Uitgevers.
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een cadeaubon verloot.een cadeaubon verloot.

Winnaar van de woordzoekerWinnaar van de woordzoeker
uit wijknieuws nummer 4, jaargang 24 uit wijknieuws nummer 4, jaargang 24 

Petra Visser, HakfortlaanPetra Visser, Hakfortlaan

meer informatie 
over de wijk presikhaaf vindt u op 

www.presikhaafnet.nlDe redactie en bezorgers 
wensen u fijne feestdagen
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KRUISWOORDPUZZEL

Als de kruiswoordpuzzel goed is ingevuld, kan de slagzin worden opgelost door 
de letters te zoeken die in de overeenkomstige genummerde hokjes staan. Succes! 

38 12 5 35 35 34 63 23

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18

51 5 12 74 41 71 46 63 5 12

19 20 21 2322 24

25

30

40

5049

57

66

72

61

26 27 28 29

31 32 33 34 35

36 37 38 39

41 42 43

44 45 46 47 48

51 52 53 54 55 56

58 59 60

62 63 64 65

67 68 69 70 71

73 74

Horizontaal: 1 Vlotte praat; 6 zoetwatervis; 9 elfen koning; 14 chef; 15 bergplaats; 16 lager onderwijs (afk.); 18 ingeving; 
19 watervogel; 20 oosters gerecht; 21 hoefdier; 23 ooit; 25 visgerei; 26 jongensnaam; 28 dorp in de Betuwe; 29 deel van het 
paardentuig; 30 concept; 32 rommelig; 35 kledingstuk; 36 sjabloon; 38 schrijfgerei; 39 doorgang in omheining; 40 kleuter; 
41 snelheid; 42 bescheiden; 43 en dergelijke (afk.); 44 Europeaan; 45 {pop)muziekstijl; 47 teer; 49 stofomslag; 51 feestzang; 
55 vloeibaar gesteente; 57 plaats in Gelderland; 58 echtgenote; 59 vereniging;   vod; 61 houtstructuur; 63 hoefdier; 64 kip; 65 
ongetemd; 66 strook; 68 lectori salutem (afk.); 70 Oost Nederland (afk.); 71 buts; 72 middel; 73 dameskledingstuk; 74 overtref-
fende trap van slim. 

Vertikaal: 2 Soort boom; 3 gewichtsklasse in vechtsporten; 4 waskuip; 5 soort boom; 6 Polynesische staat; 7 voorzetsel; 8 jongens-
naam; 10 business intelligence (afk.); 11 plaats in Gelderland; 12 mannetjesree; 13 sullig; 15 kermisattribuut; 17 overstappen; 
19 plaats in Noord Holland; 20 bank identifier code (afk.); 22 weeklacht; 24 maatstaf; 27 stevigheid; 31 dagtekening; 33 voorzetsel; 
34 voorzetsel; 35 plavuis; 37 cursus; 39 modebewust; 44 lunchgerecht; 45 stoomschip (afk.); 46 reeds; 48 scheikundig element; 
50 muziekvoorstelling; 51 spie; 52 boekenuitverkoop; 53 pictogram; 54 mager; 56 nationaal; 62 vurig; 65 grasveld; 67 persoonlijke 
lening (afk.); 69 langspeelplaat; 71 inhoudsmaat. 


