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Volendammer
Vishandel de Vakman
Winkelcentrum Kronenburg en Versgaard Velp

Het adres voor vers gesneden hollandse nieuwe, warm gebakken vis,
verse vis, gemarineerd vis en
ambachtelijk bereide kant en klaar gerechten

In

Ons assortiment bestaat onder andere uit:

W
-

zalm, kabeljauw, pangasius, tilapia, forel, schol en veel meer.
Vrijwel alle verse vis kan op aanvraag voor u gefileerd worden.
Ook voor schotels en speciale bestellingen kunt u bij ons terecht
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www.vishandeldevakman.nl

Winkelcentrum kronenburg
Kronenburg
Winkelcentrum
Kronenburgpassage 13
68
Kronenburgpassage
6831
ER
Arnhem
6831 EM Arnhem
T: 026 323 44 69
T: 026 323 44 69
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Versgaard
VersgaardVelp
Velp
Hoofdstraat
Hoofdstraat230
230
6881
6881TR
TRVelp
Velp
T: 026 361 90 28
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Ja, het stukje Van de Redactie zou eigenlijk een prettige
sfeer moeten uitstralen. Zo van ‘Lekkere herfstdagen, zo met
dat zonnetje’ of ‘Fijn, de feestdagen komen er aan’. Maar
helaas, onlangs heb ik iets gezien, dat me nu nog stoort, en ik
grijp dan deze gelegenheid maar aan om mijn gal te spuwen.
En…. het is ook nog eens wijkgerelateerd, dus m.i. mag het wel.
Fietsend door de wijk Vredenburg kwam ik langs het voetbalveldje bij de scholen. Het was nog
tamelijk vroeg en lekker rustig. Maar wat zag ik daar? Liep er iemand daar op dat veldje zijn honden uit te laten! Op een speelveldje voor kinderen!
Straks lekker glijden in de hondenpoep….
Uit ervaring, door schande en schade, weet ik dat ik
beter niet direct kan reageren op dingen die me storen.
Iets wat ik dus ook al jaren niet meer doe - het levert als
voordeel op dat menigeen mij als een tamelijk rustig
iemand typeert -, maar ik had deze keer toch wel wat
moeite om enige agressie richting de hondenbezitter te
onderdrukken. Daarom dus dit stukje. Nogmaals eigenlijk niet zo erg Van de Redactie-achtig, maar wel
uit mijn hart en met het allervriendelijke verzoek aan alle hondenbezitters: laat uw lieve viervoeter niet uit op een terrein waar kinderen spelen! Er is volop andere ruimte. Alvast bedankt!

In dit nummer

Colofon

Websites:

- www.vredenburg.info
- www.wijkconnect.com/arnhem/
vredenburg
Indeling:
Redactie
Wijkvereniging
Gemeente Arnhem
De Madser
Buurtberichten
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De wijkkrant is het orgaan van wijkvereniging
Vrehoek, verschijnt 5x per jaar en wordt gratis
verspreid in de wijken Vredenburg en Holthuizen.
Redactie: M. v. Streun, M. Rissewijck,
G. Scheuter.
Redactieadres:
wijkkrantvrehoek@hotmail.com
Advertenties: M. v. Streun,
tel.: 026-323 48 83
Illustraties: Marjan Hiemstra
Bezorging: Marjon Meijer
Drukker: CP Grafimedia Groep, Didam
Oplage: 2700

De redactie gaat ervan uit dat personen op meegeleverde foto's geen bezwaar hebben tegen
plaatsing hiervan in de wijkkrant. De redactie houdt zich het recht voor, zonder opgaaf van redenen, artikelen te weigeren ofwel in te korten. De wijkkrant niet ontvangen? Bel 06-20587792.
Kopij inleveren uiterlijk 1 januari 2018! wijkkrantvrehoek@hotmail.com
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Dakbedekkingen
Niet de eerste, Wel de beste
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Al meer dan 30 jaar het vertrouwde adres voor:
Reparatie • Renovatie • Dakpannen • Dakramen • Platte daken
• Zinken daken & goten • Vrijblijvende prijsopgave/offerte

heuveling-dakdekkers.nl
of bel met 026-3232918
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dakramen,

raamdecoratie, lichtkoepels & golfplaten:

dakraampje.nl • golfplaatje.nl • lichtkoepeltje.nl
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Activiteiten bij wijkvereniging Vrehoek december 2017, januari en februari 2018.

Klaverjassen en Jokeren: Elke maandag
mevr. L. Nijenhuis
Naaicursus:
Elke donderdag
Elke vrijdag
M. Guzelyagci
Bingo:
Elke 2e zaterdag
Bettina, Sabine en
Natascha
Paranormale avond:
Elke 3e woensdag
Joke Zwiers
Djembee lessen:
Elke zaterdag

van 19.30 tot 22.30 uur
tel.: 026 - 323 03 63
van 9.00 tot 11.00 uur
van 9.00 tot 11.00 uur
tel.: 06 18 36 23 36
van 20.00 tot 23.00 uur
026 - 379 58 88

Vooraankondiging
Spirituele Beurs:

van 11.00 tot 17.00 uur
026-845 24 24

van 19.30 tot 22.00 uur
tel.: 06 19 88 97 55
gevorderden van 10.00 tot 11.00 uur
beginners
van 11.00 tot 12.00 uur
Martijn Hoogstra
tel.: 06 20 44 27 26
Deadline wijkkrant 2018: 2 januari, 1 maart, 1 mei, 1 september, 1 november
14 april 2018
Joke Zwiers

Kerstboomverbranding 2018.

Ook in 2018 organiseert wijkvereniging Vrehoek de jaarlijkse kerstboomverbranding. Dit jaarlijks terugkerend evenement zal deze
keer plaatsvinden op vrijdag 5 januari op het grasveld bij de scholen
en het Oudeschanspad. Vanaf 18.00 uur kunnen de kerstbomen
ingeleverd worden. Rond 18.30 uur wordt het vuur aangestoken
onder het toeziend oog van de brandweer.
Voor elke ingeleverde boom ontvangt u een
lootje waarmee leuke prijsjes gewonnen
kunnen worden. Glühwein, koffie en oliebollen horen erbij. Deze kunt u kopen in de
koek en zopie tent.
Komt allen, zodat het weer een hele gezellige bijeenkomst wordt en een mooi vuur!

Kerstbingo.

Op 9 december vindt in wijkcentrum Vredenburcht, Slochterenweg 29,
zoals elk jaar in de maand december, weer een speciale Kerstbingoavond plaats. Deze avond wordt extra gezellig gemaakt met een door de
wijkvereniging aangeboden drankje. U kunt kiezen uit glühwein of chocolademelk. Ook wordt er weer een verloting gehouden onder de gedoneerde prijzen die diverse winkeliers ter beschikking hebben gesteld. De
hoofdprijs is deze keer een extra gevulde mand met cadeaubonnen, zodat u zelf iets uit kunt zoeken. De zaal is open vanaf 19.30 uur.
Veel plezier gewenst namens Sabine, Natascha en Bettina
5
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Dames en Heren Kapsalon

Haarfijn staat voor professionaliteit, service en kwaliteit.
Een kapsalon voor hem en haar met een gezellige sfeer voor zowel jong als oud.
Openingstijden:

Groningensingel 333a
6835 EM Arnhem
Tel: 026-3237156
www.salonhaarfijn.nl
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Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

gesloten
08:30 t/m 17:30 uur
08:30 t/m 17:30 uur
08:30 t/m 17:30 uur
08:30 t/m 20:00 uur

Zaterdag

08:30 t/m 15:00 uur

vanaf 17:30 uur op afspraak
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Paranormale avonden.

Hallo lieve mensen,
Elke derde woensdag van de maand vindt in wijkcentrum Vredenburcht de
paranormale avond plaats. De avond begint om 19.30 uur en duurt tot 22.00
uur. De zaal gaat open om 19.15 uur en de entreeprijs voor niet-leden bedraagt € 9,00 en voor leden € 7,00. Het team van de paranormale avonden
kan niet garanderen dat u via het medium een boodschap krijgt. Kijk ook
eens op de website www.luna-spiritueel.nl, daar vindt u vele links naar mediums en u kunt
daar ook een reactie achterlaten. Het team wenst u mooie ervaringen tijdens deze openbare
avonden.
Heel veel liefde en kracht voor u allen.
De agenda ziet er als volg uit:
Op 20 december 2017 is onze gast Hans Vrieze. Hans verzorgt een bloemenséance. U mag
een bloem of plant op tafel zetten (neem zelf een vaasje mee). Deze avond staat in het teken
van Kerstmis.
Op 17 januari 2018 komt Erna Rensen. Zij doet psychometrie. U mag een foto van een overledene op tafel leggen.
Op 21 februari 2018 is onze gast Simon Bakker, uit Amsterdam. Simon doet helderziende
waarnemingen. U hoeft niets op tafel te leggen.
Op 21 maart 2018 is onze gast Joke Anneveldt. Zij zal deze avond met beschilderde vlinders
werken. U hoeft deze avond niets mee te nemen.
Op 18 april 2018 is onze gast Jana Karssen. Zij doet psychometrie.
U mag deze avond iets op tafel leggen.
Voor vragen kunt U mailen naar maan.joke@outlook.com of bel naar 06 19 88 97 55.

Afvalcoaches in de wijk.

In (een deel van) de wijk is Omgekeerd Inzamelen van start gegaan. Het succes
van Omgekeerd Inzamelen hangt voor het grootste deel van u af. De gemeente
zorgt voor de containers en SUEZ zorgt voor de inzameling maar u maakt het
verschil. U moet het afval daadwerkelijk scheiden!
De afvalcoaches kunnen u daarbij helpen. U kunt bij ze terecht met uw vragen
en opmerkingen over Omgekeerd Inzamelen. Zij kunnen u over de nieuwe afvalregels vertellen.
Andersom kunnen zij u ook aanspreken over de manier waarop u uw afval aanbiedt.

Schone wijk.
De afvalcoaches controleren of afval op de juiste manier
wordt gescheiden en vertellen u graag welke stoffen in welke bak moeten. Zij weten waar de grootste problemen in de
buurt zijn en zullen daar extra aanwezig zijn. Soms organiseren zij opruimacties. Ze werken samen met u aan een schone
wijk. De afvalcoaches zijn duidelijk herkenbaar aan hun gele
jassen. U komt ze binnenkort vast een keer tegen. Zo niet, en
heeft u wel een vraag over Omgekeerd Inzamelen? Misschien vindt u het antwoord op www.arnhem.nl/
omgekeerdinzamelen. U kunt uw vraag ook mailen naar:
omgekeerdinzamelen@arnhem.nl.
7

Vrehoek december 2017.indd 7

09-11-17 10:01

P. Andriessen

TANDPROTHETICUS

Problemen met uw kunstgebit?

Wettelijk erkend
(lid O.N.T.)

De prothese wordt door mijzelf in nauw overleg met u gemaakt, waardoor tandvorm,
kleur- en zetting worden afgestemd op uw wensen.
Bel voor advies en/of afspraak.
Ziekenfonds/particulier

Wassenaarweg 5a, 6843 NX Arnhem.
Ma/vrij.: tel. 026-3620455 of 06 13962950

Computerdokter Vredenburg
Hulp aan huis voor Computer, Laptop, Tablet en Smartphone.
Windows, Apple, Android.
€ 15:00 per uur, Vrehoekleden € 10,00
Computer vaardigheden en Tips & Trucs:
Groepslessen € 70,00 voor 10 lessen van 2 uur

Telefoon: 0263271001

E-mail: frank.dreijling@xs4all.nl
gecontracteerd door alle zorgverzekeraars

Last van
nek-,
schouderof rugklachten?

Hyperventilatie,
stress en/of
spanningsklachten?

Ria de Jeu - Losscher
Praktijk voor oefentherapie Cesar
en adem- en ontspanningstherapie
methode Jan van Dixhoorn

Peppelenwei 4, 6836 EP Arnhem (Rijkerswoerd)
T: 026 - 321 72 50 | M: 06 - 44 21 33 01
cesardejeu@planet.nl | www.cesartherapiearnhem.nl

De praktijk voor fysieke en mentale balans
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Nationale Notaris Arnhem
Kronenburgsingel 23 • 6831 GD Arnhem
www.nationalenotaris.nl • arnhem@nationalenotaris.nl
tel. 026 - 388 3886
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Een geslaagd Kabouterfeest!

Meer dan honderd kinderen en nog eens meer dan honderd ouders hebben een geweldig kabouterfeest gevierd op stadsboerderij de Korenmaat. De werkgroep Sprookjesfestival Rijkerswoerd
had op het terrein van Korenmaat en Hooijmaat allerlei leuke activiteiten uitgezet. Ondanks enkele kleine regenbuitjes had iedereen het erg naar de zin en de werkgroep zal in het nieuwe jaar
opnieuw deelnemen aan dit stedelijk evenement. De werkgroep is een samenwerkingsverband
tussen de Hooijmaat, Rijnstad en vrijwilligers. De activiteiten zijn financieel mogelijk gemaakt
door Bewonersplatform Rijkerswoerd en st. Bewoners Vredenburg. Het thema voor volgend
jaar is: "Gekkigheid". Bewoners die mee willen denken over het programma volgend jaar kunnen zich melden op email: welkom@dehooijmaat.nl of l.vhaaren@rijnstad.nl.
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Goed
Schepen Leijdeckerstraat 8
6831 KG ARNHEM

Claudia Dorland
gewichtsconsulente

06 10 21 10 22
info@voeltgoed.nl
www.voeltgoed.nl
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DAGOPVANG DE LINDELOOT IN ARNHEM-ZUID

E

STAP IN JE TOEKOMST
babygroep (0 - 2 jaar)
peutergroep (2 - 4 jaar)
verticale groep (0 - 4 jaar)
VVE-locatie
elke groep heeft zijn eigen tuin
fantastische grote
binnen- én buitenruimtes
in de wijk Vredenburg
skar.nl
0900-23 57 527
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December is een gezellige maand, ook tijdens de kindermiddag op de Madser.
Woensdag 6 december staat alles in het teken van Disney
Woensdag 13 december gaan we kaarsen versieren met de kinderen
Woensdag 20 december bereiden we samen het kerstdiner voor en sluiten we af met een heerlijk
diner.
De activiteit is van 13.30-15.30 uur het kost € 0,50 voor kinderen van 4-12 jaar.
Tijdens De SpeelXtra activiteiten geven we kinderen en jongeren in kleine groepjes veel aandacht. We bieden verschillende activiteiten aan
zoals knutselen, sporten, spelletjes, koken en
nog veel meer. Elke twee maanden maken wij
een kalender met nieuwe activiteiten. De kinderwerker van Rijnstad heeft contact met de wijkcoach waardoor er extra kennis, zorg en aandacht is voor (mogelijke) beperkingen van uw
kind. De SpeelXtra activiteiten zijn gratis.
Iedere maandag tussen 15.30-16.30 uur, voor
kinderen tussen de 4 en 8 jaar. In jongerencentrum de Madser.
Voor 12+ is van 19.00-20.00 uur op maandag avond ook in de Madser.
Heb je vragen, leuke ideeën of wil je komen helpen bij de kinderactiviteiten laat het mij dan
weten.
Hartelijke groet,
Liesje van Haaren
l.vhaaren@rijnstad.nl
06-46731964

Even voorstellen………..Timo van Middendorp.

Werken met Jeugd, dat is een uitdaging. Werken met tieners die
hun eigen plan trekken, zich losmaken van thuis en op zoekgaan
naar nieuwe ervaringen. Geen makkelijke taak, maar wel boeiend! Als u het mij vraagt in ieder geval.
Vandaar ook dat ik gekozen heb om met deze jonge groep mensen aan de slag te gaan. Sinds april 2017 doe ik dit als ambulant
jongerenwerker voor welzijnsorganisatie Rijnstad in de wijken
Rijkerswoerd, Kronenburg en Vredenburg. Mijn werk is bij de
jongeren en dus op straat. Daar kunt u mij vinden op mijn dagelijkse rondes door de wijken. Heeft u vragen over jeugd gerelateerde zaken, ervaart u overlast of wilt u iets voor jeugd betekenen? Spreek mij gerust aan. Graag ga ik samen met u en de jongeren op zoek naar: verbinding, een zinvolle dagbesteding en
een toekomstperspectief waarbij jongeren zich kunnen ontplooien.
Ik hoop u te ontmoeten!
Timo van Middendorp, M: t.vmiddendorp@rijnstad.nl
13
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BLO E D PRI KKEN
B I J U IN DE BUURT
Prikpost ZekerWeten
Wijkcentrum Vredenburcht (Slochterenweg 29)
Openingstijden:
maandag t/m vrijdag 07.30 - 09.00 uur
U kunt zonder afspraak bij ons terecht
voor bloedafname aangevraagd door uw
huisarts, verloskundige of Rijnstate specialist
en voor het inleveren van materialen voor
laboratoriumonderzoek.

D

ZekerWeten is het centrum voor eerstelijns diagnostiek
verbonden aan topklinisch ziekenhuis Rijnstate.
Bezoek onze website www.zekerweten.nl voor meer informatie
over onderzoeken en locaties.
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Burendag 2017 Stadskanaalplaats .

Ook dit jaar is er op 24 september weer Burendag gehouden op de Stadskanaalplaats. Zo’n 80
personen hebben er, dankzij de bijdragen van het Buurtoverleg en het Oranjefonds, weer een fijn
feest van kunnen maken.
De buurt rond de Stadkanaalplaats organiseert, ter bevordering van de sociale
contacten, meerdere keren per jaar gezamenlijk feestjes, barbecues en brunches.
Om de aankleding nog gezelliger te maken zoekt de activiteitengroep naar een
aanbieding voor een prikkabel. Er zijn al 2 partytenten, 3 statafels en 2 lichtkabels ter beschikking voor dat deel van de wijk.
Op de burendag is door de buurt gediscussieerd over
het realiseren van een sportpleintje aansluitend aan
de bestaande kinderspeelplaats. De buurt is het erover eens dat, met medewerking van het Team
Leefomgeving, dit gerealiseerd zou kunnen worden.
Bianca van der Weijden van het Team Leefomgeving heeft reeds toegezegd gelden vrij te zullen maken voor o.m. de belijning en dergelijke. Het pleintje
is al geëgaliseerd, de belijning komt later. Er is al
enig materiaal aangekocht voor het flexibel plaatsen
van een badminton- dynamic tennis-, volleybal- en
minivoetbalveld. Diverse mensen uit de buurt hebben al sportattributen ter beschikking gesteld voor
algemeen gebruik. Wellicht zal er op termijn, in de
nabijheid van het pleintje, een opslag gerealiseerd
worden.
Ook is deze dag een facebookpagina aangemaakt
t.w.: https://www.facebook.com/
groups/1955884584687509/
Dit om de communicatie in de buurt nog beter te laten verlopen.
Deze burendag is afgesloten met een barbecue, georganiseerd door Stef ten Thij, waarbij de
drank, taarten, koeken, salades e.d. door de 29 deelnemers zelf zijn gemaakt!
De stadskanaalplaats kan terugkijken op een zeer geslaagde burendag 2017.

Gezocht.

Vormgever die 5x per jaar De Wijkkrant
vormgeeft en deel gaat uitmaken van de redactie.
Heeft u 5x per jaar gedurende één week een
paar uur te besteden, mail dan naar:
wijkkrantvrehoek@hotmail.com en wij nemen contact met u op!
15
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Bewoners bij Pleyade gaan digitaal met ‘huiskamer-Compaan’ .

Speciale ouderentablet herkent ouderen aan de hand van hun gezicht
Berichten uitwisselen met familie en vrienden, foto’s en
video’s ontvangen, een spelletje spelen en beeldbellen met
een ver familielid. Ouderen die wonen op een van de locaties van Pleyade kunnen binnenkort hiervan gebruikmaken
met de zogenaamde huiskamer-Compaan. Dit is een grote
versie van de vorig jaar geïntroduceerde tablet voor ouderen. De huiskamer-Compaan is speciaal
ontwikkeld voor bewoners van Pleyade. De huiskamer-Compaan biedt, net als zijn kleine broertje, een eenvoudige maar vooral plezierige manier om digitaal contact te onderhouden met familie en vrienden.
Inloggen met gezichtsherkenning
Naast het formaat is er nog iets bijzonders aan de huiskamer-Compaan: hij is te bedienen met
behulp van biometrische gezichtsherkenning. Als een bewoner achter de Compaan gaat zitten,
herkent de Compaan zijn gezicht en ziet hij daarna zijn eigen foto’s, berichten en contacten.
Een inlognaam of wachtwoord onthouden is dus niet nodig.
Contact stimuleren
Manager bedrijfsvoering Herman Matheij is erg enthousiast over de huiskamer-Compaan.
“Cliënten van Pleyade Revalidatie en Pleyade Thuiszorg maken al een tijdje met veel plezier
gebruik van de Compaan. Naast het verder ontwikkelen van handige functies, wilden we de tablet ook graag beschikbaar stellen aan bewoners van onze locaties.” Dat werd een grote variant
die Pleyade op een vaste plek in een huiskamer of restaurant gaat neerzetten.
Matheij zegt: “We verwachten dat veel bewoners de tablet ontzettend leuk vinden. Zo stimuleren
we ook contact met familieleden. Je kan heel eenvoudig beeldbellen. Daarnaast kunnen familieleden via een afgeschermd portaal berichten en foto’s uploaden; ook als zij wat verder weg wonen maken ze zo hun vader of moeder, opa of oma deelgenoot van hun leven.”
De huiskamer-Compaan is als pilot sinds vorige week als eerste beschikbaar in locaties Eldenstaete (Elden), Malburgstaete (Malburgen) en Tertzio (Elst).

17
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Voor het reinigen Van al uw ramen en dakgoten!
(gespecialiseerd in particuliere woningen)
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www.glazenwasserijbaart.nl

Actief in uw wijk
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Hoetink Makelaars BV
Cloekplein 2
6826 KS Arnhem

Bel of mail voor een gratis en vrijblijvende
waardebepaling
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De senioren van de schaakvereniging De Toren zijn weer gestart met een nieuw seizoen in de
Steenen Camer. De eerste zetten van het nieuwe schaakseizoen zijn weer gezet in de Steenen
Camer. Schaakliefhebbers komen bij schaakvereniging De Toren dit seizoen weer
helemaal aan hun trekken, want er wordt wederom een compleet scala aan schaakactiviteiten
aangeboden. De Toren staat bekend als een actieve, ambitieuze, maar ook gezellige schaakvereniging. De zomerschaakactiviteiten zijn nog niet voorbij of de vereniging stort zich alweer in een
nieuw bruisend schaakseizoen. Naast de reguliere interne competitiewedstrijden wordt er ook
geschaakt in de OSBO competitie.
De Toren speelt met maar liefst 8 teams in deze Oostelijke bondscompetitie. Zo hebben de leden
de mogelijkheid om zich te meten met schakers van andere verenigingen. Het eerste team van
De Toren komt uit in de promotieklasse, de hoogste klasse van de Oostelijke Schaakbond. De
overige teams spelen op een lager niveau. De clubavond van De Toren heeft een gezellige bar,
speelzaal en ongedwongen sfeer. Veel schaakliefhebbers beleven het dan ook als een gezellig
avondje uit. Bij schaakvereniging De Toren spelen schakers van uiteenlopende sterktes. Zowel
beginners als gevorderden bezoeken wekelijks de clubavond. Onder het motto "hoe meer zielen,
hoe meer vreugd" zijn wij tevens op zoek naar enthousiaste huis/ tuin en keuken-schakers, om
onze schaakclub nog meer kleur te geven...!
Een ieder heten wij graag van harte welkom.
Elke maandagavond van 20:00 uur tot 22:30 uur spelen wij schaak in de Steenen Camer
Hannesstraatje 2a, 6843 NV Arnhem (bij de Drielsedijk, naast het pannenkoekhuis).

Eerste epilepsiecafé in Arnhem.

De Epilepsievereniging Nederland organiseert op 10 januari 2018 haar eerste epilepsiecafé in
Arnhem. Het epilepsiecafé is een ontmoetingsplaats voor mensen met epilepsie, partners, ouders
van kinderen met epilepsie, familie en vrienden. Ook professionals uit zorg of onderwijs en andere belangstellenden zijn van harte welkom. Het doel van een epilepsiecafé is om, in een ongedwongen sfeer, met elkaar in gesprek te komen.
Locatie: De Petersborg, Slochterenweg 4
Tijd: van 19.30 uur tot 21.30 uur. Toegang is gratis.
Voor koffie en thee wordt gezorgd.
Aanmeldingen ontvangen wij bij voorkeur per e-mail: middenoost@epilepsievereniging.nl , onder vermelding van naam, telefoonnummer en het aantal personen waarmee u komt.
Voor telefonisch aanmelden of meer informatie kunt u contact opnemen met Gerda Legebeke,
tel. 026-3114472.

19

Vrehoek december 2017.indd 19

09-11-17 10:01

!

al uw voorkomende
Voor alvoor
uw voorkomende
schilderwerkzaamheden:
• Buitenschilderwerkzaamheden;
schilderwerk
• Binnen schilderwerk
• Houtrot reparatie
• Plafond witten
➢ Buiten schilderwerk
• Muren sauzen
• Plaatsen glas

➢ Binnen schilderwerk
➢ Houtrot repara8e
vakwerk tegen de laagste prijs!
➢Altijd
Plafond
wi;en
Kijk➢voor
meer sauzen
informatie op www.huiscare.nl
Muren
42067014
➢ Lekkage06
repara8e
schilders
voor vanaf
een mooiere
wereld
➢ Huiscare
Plafond
wi;en
€ 95,00.

Al8jd vakwerk tegen de laagste prijs
Kijk voor meer informa8e op
www.huiscare.nl
06 42067014
Huiscare schilders voor een mooiere wereld
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Bewoners betrokken bij plan busstation Kronenburg

In het buurtoverleg Vredenburg dat op 31 oktober werd gehouden is
door een stedenbouwkundige namens Gemeente Arnhem uitgelegd hoe
het proces van verbetering van het station gepland is. In de procedure
wordt de mening van bewoners over het station meegenomen in het
ontwerp. Bewoners worden vanaf de voorbereidingsfase al betrokken.
In medio maart 2018 moet er dan een ontwerp liggen en zal met de provincie in overleg worden gegaan over de financiering.
Het buurtoverleg was van mening dat het station niet veilig is. Iedereen
loopt en fietst kris kras over de perrons. In de avonduren is het rond het
winkelcentrum ook niet veilig. Ook vindt men dat er afgestemd moet
worden met het plan voor de Passerelle en de plannen van Wereldhave met het winkelcentrum.
Het busstation was niet het enige agendapunt. Wijkagent Johan Bruining kwam zichzelf voorstellen. Aan hem werd aandacht gevraagd voor de overlast van drugsdealers. De werkgroep Passerelle stelde enkele vragen waarover de aanwezige bewoners konden stemmen, o.a. over het
type bankje, het beschilderen van de pilaren en dergelijke.
De werkgroepen Dijkopgang en Leenspad brachten verslag uit van hun geslaagde inzet voor de
leefbaarheid. De nieuwe buslijn 4 gaat Holthuizen weer verbinden met Kronenburg. En de primeur van de avond was voor het Team Leefomgeving. Bianca van der Weijden kon aankondigen dat de financiering van het plan voor outdoor fitness op het Slochterenplein rond is gekomen
door een financiële bijdrage van het Sportbedrijf. Ten slotte werd ook afscheid genomen van
opbouwwerker Gerard Scheuter die met zijn werkzaamheden stopt vanwege pensionering. De
voorzitter dankte hem voor zijn inzet om het buurtoverleg in Vredenburg weer leven in te blazen.
Voor wie niet op de flyer wil wachten: Volgend jaar zijn de buurtoverleggen op dinsdag 27 februari, 22 mei en 30 oktober.
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Even voorstellen…………...wijkagent Johan Bruining.

Mijn naam is Johan Bruining. Inmiddels ben ik alweer 17 jaar werkzaam binnen de politie. Afgelopen 6 jaar ben ik als wijkagent werkzaam geweest in de Laar
Oost en sinds juli 2017 begonnen als wijkagent Vredenburg/
Holthuizen. Als wijkagent ben ik in de wijk te vinden. lk wil graag
aanspreekbaar zijn voor u, want u weet als geen ander wat er speelt
en leeft in de wijk. Samen staan we sterker! U kent uw wijk het
beste, u bent de ogen en oren van mij als wijkagent.
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Samen met de wijk
Samen met de bewoners van de wijk wil ik werken aan het in kaart
brengen van knelpunten en overlast gevende situaties in de wijk en
werken aan duurzame oplossingen. De politie werkt samen met
onder andere de gemeente, scholen, hulpverlenende instanties, jongerenwerkers, woningbouwverenigingen en buurtverenigingen.
Bereikbaar
Ik ben te bereiken via het telefoonnummer 0900-8844 (lokaal tarief) en te volgen op twitter via @J_Bruining Als ik niet aanwezig
ben, kunt u een bericht voor mij achterlaten. Bel voor spoedgevallen, maar ook voor verdachte
situaties met 112.
Tot in de wijk! Johan Bruining
Advertentie Maribeau Schoonheidssalon
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Zuid aan Zee en DWS winnaars Jeugd Cultuur Awards 2017.

Op dinsdagavond 24 oktober zijn onder grote publieke belangstelling de Jeugd Cultuur Awards
2017 uitgereikt. De juryprijs is gewonnen door de zomerwerkweek ‘Zuid aan Zee’ en de publieksprijs is gewonnen door amusementsvereniging DWS. De feestelijke prijsuitreiking vond
plaats in het Stadstheater van Arnhem.
De Jeugd Cultuur Award is een
stimuleringsprijs voor het meest
vernieuwende initiatief rond actieve
cultuurparticipatie en -productie met
jeugd en jongeren van 4 tot 18 jaar
in één of meerdere wijken in Arnhem. De Award wordt georganiseerd door Kunstbedrijf en Jeugdcultuurfonds Arnhem.
De juryprijs is voor Linda van der
Knaap en het initiatief Zuid aan Zee.
Meer dan 50 kinderen uit Zuid,
waarvan 20 uit het AZC, hadden
een onverwacht avontuurlijke zomerwerkweek. Dat smaakt naar
meer. Binnenkort kunnen de kinderen het hele jaar aan de slag.
De publieksprijs is voor Rico Kreijne en de muzieklessen van amusementsvereniging DWS in
Malburgen. Bijzonder hoe een traditionele muziekvereniging ook kinderen over de drempel
krijgt die je er niet verwacht. Zo wordt DWS een springplank voor verborgen talenten in cultureel
divers Malburgen.
De publieksprijs is een trofee en een bedrag van € 350,- die besteed kan worden aan de verdere
ontwikkeling van het initiatief. De juryprijs is ook een trofee met een bedrag van € 750,-. Van alle
initiatieven is een wervend filmpje gemaakt die je nog kan bekijken op facebook pagina’s van
Kunstbedrijf en Jeugdcultuurfonds.

23

Vrehoek december 2017.indd 23

09-11-17 10:01

Burendag in de Drentebuurt.

Ook dit jaar was het met burendag weer gezellig in de Drentebuurt aan de dijkdoorgang. Onder
het genot van een hapje en een drankje bewonderden de buren het resultaat van het gezamenlijke
project. De doorgang richting de Huissense dijk is het afgelopen jaar enorm opgeknapt. Het fietspad loopt nu met een flauwe bocht, de parkeervakken zijn richting de weg verplaatst en wijkbewoners zijn flink aan het snoeien geweest en hebben gras ingezaaid. De plannen zijn nog niet af.
De volgende stap is het planten van een lage haag. Ook dit zullen de wijkbewoners zelf gaan
doen. Op naar een volgend jaar waarin samen aan een mooi stukje landschap gewerkt wordt!
De Werkgroep.
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Ben jij de pleegouder die wij zoeken?

Ieder kind verdient een veilige, kansrijke toekomst. Dat is helaas niet
vanzelfsprekend. Gelukkig zijn er pleegouders, die - tijdelijk - bij willen springen voor minder fortuinlijke kinderen.
Het aantal pleegouders daalt echter de laatste jaren. Landelijk en ook
in Arnhem. En zo kan het gebeuren dat er op dit moment in onze stad kinderen zijn die met
smacht wachten op een passend pleeggezin. Misschien kun jij helpen. Want kinderen horen thuis
en als dat niet kan: zo thuis mogelijk.
Gaat het wel eens door je hoofd om pleegouder te worden? Dan is het goed om een aantal zaken
te weten:
• Rijk of arm, samenwonend of alleen, hetero of homo, iedereen kan in principe pleegouder
worden. Wat vooral telt is dat je een kind structuur, warmte en veiligheid kan bieden.
• Pleegzorg is mogelijk in verschillende vormen. Je kunt pleeggezin zijn waar een kind zo
lang verblijft als nodig is, maar als pleegouder ook enkele dagen per maand ondersteuning
bieden of kortdurend inspringen bij acute nood.
• Ook goed te weten: als pleegouder sta je er nooit alleen voor. In Arnhem kun je altijd rekenen op de hulp en ondersteuning van jeugdzorginstelling Lindenhout.
Lijkt het je iets om pleegouder te worden? Dan kun je bij Lindenhout terecht voor meer informatie. Kijk eens rond op hun website (www.ikwilpleegouderworden.nl), vraag een informatiepakket aan of bezoek een van de (maandelijkse) informatieavonden, waar je met pleegouders kunt
praten. Op de site kun je ook lezen voor welke Arnhemse kinderen er op dit moment onderdak
wordt gezocht.

Scan de kansen voor uw woning.

Gratis scans voor veilig, energiezuinig en comfortabel wonen
U zult zich vast wel eens afvragen: wat betekent alle informatie over energie en klimaat voor mijn huis? En als ik in mijn huis aan de gang wil, hoe pak ik dat dan aan? Hoe maak
ik mijn huis op de slimste manier energiezuinig? En waar begin ik? Om antwoord te krijgen op
deze vragen kunt u nu tijdelijk een gratis woonwensenscan laten uitvoeren.
Persoonlijk advies van coach
De woonwensenscan helpt om uw wensen voor comfort, veiligheid, gezondheid en energie eens
goed op een rijtje te zetten. Met veel maatregelen om je comfort te verhogen, bespaar je ook direct op de energiekosten. Denk maar eens aan vloerisolatie of dubbel glas. De komende jaren
gaat een gemiddeld gezin 200 Euro (!) per jaar meer betalen aan energie. Een goede reden om
uw wensen en mogelijkheden samen met een deskundige coach te bespreken, bij u thuis aan
tafel en op een tijdstip dat u schikt. De coach kan u de weg wijzen in het oerwoud van subsidies
en andere regelingen. Op weg naar slimme keuzes voor een behaaglijk huis, voor uw portemonnee én voor het klimaat!
Tijdelijk gratis
De woonwensenscan is tijdelijk gratis voor bewoners van deze wijk. De scan is een gezamenlijk
initiatief van gemeenten Arnhem, Renkum, Rheden en Rozendaal. U kunt zich aanmelden voor
de scan via het Energieloket Midden-Gelderland (085-3030670) of via de site www.elmg.nl/
woonwensenscan.
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Een Green Bag voor uw bladafval.

Bestuur Vrehoek

Losse bladeren horen in de GFT container. Nu er meer bladafval ligt dan normaal, kunt u ook
gebruik maken van een Green Bag. Dit is een grote vierkante zak, waarin u 1m3 fijn blad- en
snoeiafval kwijt kunt.
U kunt de bladeren ook gratis wegbrengen naar het afvalbrengstation.
Green Bag
- De Green Bag bestelt u via www.afvalbalie.nl
- Een zak kost 17,50 euro. Bij afname van twee zakken kost de tweede zak 3,50 euro.
- De Green Bag wordt bij u thuis afgeleverd. Daarvoor hoeft u niet thuis te zijn.
Dit geldt ook als u aangeeft dat u een volle zak wilt laten ophalen.
Dit doet u via www.afvalbalie.nl
Grof tuin- en snoeiafval
- De Green Bag is alleen bedoeld voor bladeren en kleine takjes.
- Is uw tuin- en snoeiafval groter of zwaarder, dan hoort het niet in de Green Bag.
- Dit grof tuin- en snoeiafval kunt u gratis aan huis laten ophalen.
Dit kan niet in week 45 tot en met week 9 (= 6 november 2017 tot en met 4 maart 2018).
Dan kunt u het alleen zelf gratis wegbrengen naar de afvalbrengstations.
GFT in de winter
- Omdat er in de winter minder tuinafval is, haalt SUEZ in december, januari en februari het
GFT-afval één keer in de vier weken op.
- Vanaf maart leegt SUEZ de GFT-containers en citybins weer één keer in de twee weken.
- U vindt de actuele ophaalgegevens voor uw adres in de digitale afvalwijzer op
www.arnhem.nl/afvalwijzer
- Alle informatie over GFT vindt u op www.arnhem.nl/gft

Voorzitterschap
roulerend
Secretaris
Els Roelofs
elsroelofs@gmail.com
Penningmeester en ledenadministratie
Henri van Klaveren
penningmeestervrehoek@outlook.com

Algemeen bestuursleden
Riek Bongers
l.bongers4@kpnplanet.nl
Annette Hamelink
annettehamelink25@gmail.com
Frank Dreijling
frank.dreijling@xs4all.nl
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Ja, ik wil graag lid worden van
de wijkvereniging ‘Vrehoek’
Naam:................................................

m/v

Adres:................................................ 			

Tel:.................................................
Postcode:.......................................

Geboortedatum hoofdpersoon:.........
Datum:............................................... 			

Handtekening................................

E-mail:...............................................
ons gezin bestaat uit ............... personen
.een enkel persoon

contributie per jaar
€ 10,--

.meerdere personen per adres

€ 15,--

.65+ (1 persoon)

€ 3,--

.65+ (2 personen)

€ 5,--

Wilt u deze bon deponeren in de ideeënbus van Wijkvereniging Vrehoek in de hal
van het Wijkgebouw Vredenburcht, Slochterenweg 29, 6835 CD Arnhem.
Zodra uw betaling binnen is op IBANnr. NL 03 INGB 0006 6524 20, onder vermelding van uw naam en adres, t.n.v. wijkvereniging de Vrehoek, wordt uw lidmaatschapskaart aan u opgestuurd.
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Let’s Play!

Gratis entree
Gratis koffie/thee
Gratis parkeren
Suikerland 7 - Arnhem-Zuid - Telefoon 026 321 11 48

www.casinosuikerland.nl
Vrehoek_advSuikerland.indd
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