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Vijver Presikhaaf krijgt vers water
Bof ik even! Al bijna 20 jaar woon ik pal 
tussen de parken Presikhaaf en Sacre Coeur. 
De vijvers van de laatste werden tot twaalf 
jaar geleden gevoed door de Bronbeek, die 
onder het spoor bij Intratuin uitkwam en bij 
de spoorwegovergang weer onderdook. 
Een aftakking ging richting bushalte 
Elsweide en vandaar ging naar de vijver van 
Presikhaaf. De andere aftakking liep naar de 
vijver van Sacre Coeur. Daar verzonk het 
water in de bodem. 

Elke morgen en middag wandel ik een half 
uurtje door park Sacre Coeur. In oktober 
2010 zag ik dat onder het spoor ecotunnels 
werden aangelegd, een droge voor de kleine 
landdieren en een natte voor het water. 
Wij hebben sindsdien uitgekeken naar het 
vervolg: de aanleg van de beek, die de verbin-
ding met de vijver van het ene park naar het 
andere tot stand moest brengen. 
Een samenwerkingsproject van Gemeente en 
Waterschap Rijn IJssel. En, ziedaar, in april 
2015 was er blijkbaar weer geld genoeg om 
daarmee aan te vangen. 
Waar speuren astronomen bij het ontdekken 
van een nieuwe planeet het eerste naar? 
Of er water aanwezig is. Want dat vormt met 
zuurstof de voorwaarde voor “leven”. 
In Presikhaaf bleek geen goede doorstroming 
van water, waardoor op borden werd gewaar-
schuwd voor de giftige “blauwalg”. 

Een aantal jaren geleden werd de Insuladei-
beek onder de Velperweg doorgetrokken naar 
bospark Sacre Coeur, die de vijver daar van 
vers water voorzag en de waterloop in omge-
keerde richting bracht: nu naar de vijver bij 
Intratuin, vandaar naar de eindhalte van de 
bus in Elsweide en vervolgens naar de vijver 
van Presikhaaf. Dat bleek niet voldoende. 
Het vertrouwen bestaat dat de nieuwe beek 
van de vijver naar de heemtuin en de vijver 
van Presikhaaf afdoende vers water aanlevert. 
De gemeente zint op een tijdstip voor een 
feestelijke ingebruikstelling. 

Piet Schreuder
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Actief in uw wijk

Bel of mail voor een gratis en vrijblijvende waardebepaling

Hoetink Makelaars BV
Cloekplein 2
6826 KS  Arnhem

T 026 44 34 900
E info@hoetinkmakelaars.nl
I www.hoetinkmakelaars.nl

Wijkprijs 2015 voor 
project Huiswerkbegeleiding

Hij zit op het puntje van zijn stoel 
Melvin Kolf. Samen met Nabil el 
Malki is hij winnaar geworden van 
de Wijkprijs 2015 voor het project 
met als onderwerp huiswerkbege-
leiding. Dank is ook verschuldigd 
aan Karin en Gerrit van Leerbedrijf 
Diagonaal. Mede dankzij hun inzet 
en advies kon een goed en sterk 
plan gepresenteerd worden. 

Zowel Melvin als Nabil zijn woon-
achtig in Presikhaaf. De dochter 
van Melvin en het zusje van Nabil 
zitten op school in het MFC. 
Dat beide heren de huiswerkbege-
leidingsprijs gewonnen hebben, is 
ook in onderwijskringen niet 
onopgemerkt gebleven. 
Naar aanleiding van het resultaat 
zocht een enthousiaste Karin 
Albers, directeur van beide scholen 
in MFC Presikhaven, contact met 
Melvin en Nabil. 
Melvin: “Er blijkt erg veel behoefte 

te bestaan om leerlingen van onze 
multiculturele scholen te helpen 
met het maken van hun huiswerk. 
Ook ouders hebben daarin, via hun 
school, belang bij het krijgen van 
steun.”

Melvin en Nabil hebben een team 
van acht studenten met diverse 

nationaliteiten om zich heen 
verzameld. Dit om de communica-
tie tussen ouders, kinderen en 
begeleiding duidelijk te houden. 
De studenten krijgen een kleine 
vergoeding, die hoofdzakelijk 
betaald wordt uit het gewonnen 
geld van de wijkprijs.

Start project
De start van de het huiswerkbege-
leidingsproject zal gelijk lopen met 
het nieuwe schooljaar. Dan zullen 
leerlingen van met name groep 7 en 
8 in de gaten gehouden worden. 
Vooral begeleiding bij lezen, 
rekenen en taal heeft de voorkeur. 
Ook het voorbereiden op het 
vervolgonderwijs zal niet vergeten 
worden. Het lesmateriaal en de 
ruimte, waar de begeleiding plaats-
vindt, worden door de scholen 
geregeld.
De redactie van Presikhaaf 
wijknieuws wenst Melvin en Nabil 
met hun team veel succes. Af-
gesproken wordt om volgend jaar 
weer om de tafel plaats te nemen 
om de ervaringen te evalueren.

Advertentie
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Voor Elkaar 5 jaar

De Oosthof gaat weer bruisen

Burenhulporganisatie Voor Elkaar bestond in mei vijf jaar. Een mooi 
moment om te vieren en stil te staan bij wat er in die jaren tot stand is 
gekomen. Een bescheiden telefooncirkel van een aantal appartement 
bewoners, die is uitgegroeid tot een belangrijke ontmoetingsplek voor 
mensen uit Presikhaaf I en omgeving. 

Voor bezoekers, gastvrouwen en 
genodigden werd het een enorm 
gezellig feest met zelfgebakken 
appeltaart, bitterballen en heerlijke 
hapjes, gemaakt door Allon Cheng 
van Resto van Harte. 
Het feest werd officieel geopend 
door wethouder Henk Kok, die 
zich vanaf het begin enthousiast 
heeft getoond over de manier 
waarop Voor Elkaar bezig is om 
buurtbewoners met elkaar te 
verbinden door het organiseren van 
de vaste koffie-ochtenden op 
vrijdag en zaterdag en de diverse 

activiteiten daaromheen. Daardoor 
is in de loop van de afgelopen vijf 
jaar een warme sfeer ontstaan van 

wederzijdse betrokkenheid, waarbij 
elkaar helpen als het nodig is 
vanzelfsprekend wordt. 

De stemming zat er sowieso goed 
in en door de vrolijke accordeon-
klanken van Gerda Reijnders kwam 
de sfeer er nog meer in en werd er 
zelfs gedanst. Vanaf deze plek 
willen wij als bestuur van Voor 
Elkaar alle mensen heel graag 
bedanken die aan ons feest hebben 
bijgedragen met bloemen, planten, 
aandacht, hulp. En natuurlijk zou 
zo’n feest nooit mogelijk zijn als dit 
alles niet gedragen werd door onze 
bezoekers en vrijwilligers. Zo zijn 
we met elkaar Voor Elkaar.

Een werkgroep van bewoners en professionals heeft de 
afgelopen tijd plannen gemaakt voor de toekomst van 
de Oosthof. De Oosthof en het park rondom zullen 
samen een bruisend ontmoetingscentrum voor heel 
Presikhaaf Oost worden. Vooral bewoners zullen het 
beheer van het gebouw gaan oppakken. 
Vanaf september komt er een wervelend programma in 
het park en de Oosthof, met inloopactiviteiten, vaste 
en eenmalige activiteiten en maandelijks gezamenlijk 
koken en eten. Een team van gastvrouwen en -heren 

gaat het beheer verzorgen en straks kan je 
terecht voor een ijsje of koffie, gebruik maken 
van het toilet en binnen lopen voor informatie of uitleen 
van spelmateriaal.  Alles staat of valt met de inzet van 
buurtbewoners zelf. Zij zullen vooral de koers bepalen 
binnen de Oosthof. Beroepskrachten zullen hen hierin 
ondersteunen. Er staan al mensen te popelen om van de 
Oosthof weer iets moois te maken, maar er zijn nog veel 
enthousiaste buurtbewoners nodig. 

Heb je ideeën en tijd, dan kun je meteen al meedenken 
en praktisch meedoen in de werkgroepjes rond volwas-
senen- en kinderactiviteiten, beheer en organisatie en het 
park. Wil je zelf het voortouw nemen voor een nieuwe 
activiteit, dan ben je van harte welkom om je plan te 
bespreken. 

Nieuwsgierig geworden? Kom dan langs bij de Oosthof 
of neem contact op met Lovijah Veld (tel. 06-41 85 59 80), 
Marian Wensink (tel. 364 66 57 ) of Margriet van Galen 
(tel. 06-37 45 55 80). 
En zaterdag 26 september is de kick off in 
park Kinderkamp en de Oosthof.
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Drukbezocht 
KinderKunstFestival 
in Park Presikhaaf

Hoe staat het nu 
met……..
Taal in de wijk! 
Naar aanleiding van wijkgesprekken met wijkbewo-
ners in Presikhaaf is twee jaar geleden het wijk-
aktieplan (WAP) Presikhaaf geschreven. Hierin staan 
negen actiepunten genoemd waarvan Presikhaafers 
vinden dat ze aangepakt moeten worden om de leef-
baarheid in Presikhaaf te verbeteren. ‘Taal in de wijk’ 
is een van die actiepunten.  Bewoners zeggen hierover: 

“Taalachterstand is een belemmering voor het samen-
leven en ontmoeten.”  

Dit punt is door het participatie- en opbouwwerkteam 
van Rijnstad aangepakt i.s.m. de wijkregisseur.

Wat is er gebeurd?
Op dit moment ligt er een plan met de naam

“To-taalplan” voor Presikhaaf. Het plan brengt alle 
bestaande initiatieven en activiteiten, die er in het 
gebied Arnhemse Broek en Presikhaaf zijn, bij elkaar 
en vult aan waar nodig is. Uitgangspunt hierbij is de 
behoeften, die er liggen in de wijk, over taal. 
Uiteraard wordt hierin samengewerkt met verschil-
lende instellingen: RijnIJssel, bibliotheek Presikhaaf, 
project Taalmaatjes, wijkteam e.a. 

Belangrijkste punten uit het Totaalplan
a) Taallessen in de wijk! 
b) Cursus ‘Taal en computer’ voor autochtone wijkbe-
woners die niet goed Nederlands spreken of schrijven.
c) Taallessen koppelen aan vrijwilligerswerk of een 
taalstage zodat de taal in de praktijk gebracht wordt. 
De taalstageplekken zijn in de wijk.
d) Vrijwilligers, die taalles geven, meer handvaten 
geven om hun lessen te verbeteren.
e) Het project ‘Taalmaatjes’ naar de wijk toehalen; zo 
worden er taalkoppels in de wijk gemaakt die elkaar 
kennen en elkaar in de wijk op weg helpen. 
f ) Een  taalfolder maken waarin voor bewoners en 
professionals duidelijk is waar ze met hun taalvragen 
terecht kunnen.
g) Centrale intake in de wijk voor wijkbewoners die 
taalles willen. 
h) Een bijeenkomst voor professionals in het herken-
nen van laaggeletterdheid.

Eind mei vond het KinderKunstFestival plaats in park 
Presikhaaf. De bibliotheek had de bibliobus ter 
beschikking gesteld als onderdeel van de 
kinderworkshops.
Het KinderKunstFestival toonde kinderen in de wijk 
Presikhaaf alle activiteiten die zij het komende seizoen 
na schooltijd kunnen beleven. 
De verschillende kinderworkshops in het park waren 
een groot succes. 

Vooral het beschilderen van de bibliobus met graffiti 
deed het erg goed. Dit rijdende kunstwerk rijdt ook 
nu nog dagelijks rond door de wijken van Arnhem. 
Meer foto’s zijn te vinden op Facebook: 
www.facebook.com/bibliotheekarnhem

Kick Off!
In september of oktober is de kick off van het Totaal-
plan. De eerste taalstage vindt dan plaats alsook het 
startsein voor het Totaalplan. Op dit moment is de 
precieze datum nog niet bekend maar als u wilt komen, 
houd dan het prikbord in MFC Presikhaven of de 
website van Presikhaaf in de gaten. 

U bent als geïnteresseerde wijkbewoner van harte 
uitgenodigd om bij de kick off aanwezig te zijn.
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Buitensp eeldag Presik haaf
Begin juni was het weer zover. 
Bakfiets en de Kinderclub organi-
seerden dit keer in onze wijk de 
Buitenspeeldag op het grasveld bij 
de Spuistraat. 

Er was een groot luchtkussen, er 
konden verschillende leuke spelle-
tjes worden gedaan, er was een 
schminkkraam en een terras voor 
ouders.

Voor het activiteitenoverzicht van 
Bakfiets, Kinderclub of 
spelcontainer de Mammoet zie 
www.kinderclubs.nl 

Programma Bakfiets en 
Kinderclub
Nog een paar weken en dan kan 
iedereen genieten van zijn of haar 
welverdiende vakantie. 

Tijdens de zomervakan-
tie hebben we een 
aangepast programma, 
zie website 
www.kinderclubs.nl  
Na de zomervakantie 
(31 augustus) beginnen 
de activiteiten van 
Bakfiets en Kinderclub 
met hun normale 
programma.  

Vrijwilligers gezocht
Bakfiets en Kinderclub zoeken 
vrijwilligers om ondersteuning te 
bieden tijdens activiteiten.
We zijn op zoek naar vrijwilligers 
die het leuk vinden om na school 
of tijdens de vakantieperiode mee 
te helpen met een activiteit voor 
kinderen. 
Heb je tijd over? Ben je graag onder 
de mensen? Werk je graag met 
kinderen? Hou je ervan om lekker 
buiten te zijn? Zit je vol met leuke 
ideeën? Meld je dan aan als vrijwil-
liger bij Kinderclubs Presikhaven, 
Laan van Presikhaaf 7. 
Meer informatie via 363 70 59 of 
info@kinderclubs.nl

Akzo-medewerkers op bezoek 
bij Natuurcentrum Arnhem

In juni hadden 30 vrijwilligers van 
Akzo Nobel een vrijwilligersdag bij 
Natuurcentrum Arnhem. 

Met milieuvriendelijke verf werden muren, 
het leslokaal en ruimtes op de begane grond 
van stadsboerderij Presikhaaf onder handen 
genomen. AkzoNobel sponsorde zelf alle verf 
en benodigde materialen.

In het kader van duurzaamheid kreeg het 
Natuurcentrum de Playmatic cadeau. 
Op deze zuil, waar je zelf energie moet opwek-
ken, krijg je informatie over de zonnepanelen 
die onlangs op stadsboerderij Presikhaaf zijn 
geplaatst.
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Zondag 6 september 
Wijk- en Familiedag 
bij Eendracht
Eendracht Arnhem bestaat 
1 september 2016 honderd jaar. 
Vooruitlopend hierop organiseert 
de jubileumcommissie op zondag 
6 september van 13.00 tot 18.00 
uur een wijk- en familiedag voor 
onze club en de wijk op ons 
terrein aan de Doorwerthlaan.

De hele middag kunt u aan diverse 
attracties deelnemen, zoals: spijker 
slaan, schieten met een buks, 
spijkerbroek hangen, het rad van 
avontuur, eieren gooien (op de 
voorzitter en enkele andere promi-
nenten binnen onze club) enz. enz.
Hierbij zijn ook nog leuke prijzen 
te winnen!!

Voor de jeugd wordt een voetbal-
parcours uitgezet, waarbij ook 
prijzen te winnen zijn, dus kom 
allen.

De keuken en de bar zijn open, 
waar ook voor de inwendige mens 
wordt gezorgd.

Voetballen in Presikhaaf
Eendracht Arnhem natuurlijk

Agenda 
activiteiten 

Voetbalvereniging Eendracht Arnhem roept de jeugd van 
Presikhaaf en daarbuiten op om zich aan te melden als lid van onze 
vereniging met als doel uitbreiding van onze jeugdafdeling.

Zowel jongens als meisjes zijn van harte welkom. Ook kinderen met een 
beperking kunnen bij ons een plaats vinden in het G-team.

Eendracht Arnhem heeft de jeugd hoog in het vaandel staan en biedt de 
spelers de mogelijkheid om op verschillende niveaus te spelen, zowel 
recreatief als prestatief. Jaarlijks worden naast wedstrijden en trainingen 
diverse toernooien en overige activiteiten georganiseerd. We proberen een 
sfeer te creëren waarin iedereen zich veilig en op zijn gemak voelt.

Aanmelden kan via het aanmeldingsformulier op onze website 
www.eendrachtarnhem.nl

Uiteraard kan aanmelding ook plaatsvinden bij ons sportpark 
“Over het Lange Water”, Doorwerthlaan 6. 

Stichting Initiatiefgroep Kinder-
kamp organiseert een bingo op:

zaterdag 5 september, 14.00 uur  
kinderen t/m 12 jaar
zaterdag 26 september, 20.00 uur 
volwassenen 
zaterdag 10 oktober, 14.00 uur  
kinderen t/m 12 jaar

Locatie: Dr. W. Dreesschool, 
Kinderkamp 7.
Onder voorbehoud van wijzigingen.

www.sikpresikhaaf.com

Op zaterdag 
26 september 

organiseert de SIK 
een BINGO

voor volwassenen
Aanvang 20.00 uur, 
zaal open om 19.30 uur.
Locatie: Dr. W. Dreesschool, 
Kinderkamp 7.
Toegang en eerste kop koffie of 
thee gratis. 

www.sikpresikhaaf.com

Onder voorbehoud van 
wijzigingen.
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Nieuwsbrief Werkgroep AGA
Planning voor A15 gewijzigd
De Minister heeft op 20 mei 2015 de Tweede Kamer geïnformeerd over de gewijzigde 
planning voor de A15. Meer onderzoek is nodig naar de gevolgen voor het milieu.

De planning voor het ontwerptracébesluit (OTB) van 
de A15 is met een half jaar vertraagd naar het vierde 
kwartaal van 2015. Uit onderzoek is naar voren ge-
komen dat de effecten van extra stikstofdepositie 
mogelijk over een groter gebied optreden dan verwacht 
was. Het betreft hierbij geen effecten langs de nieuw 
aan te leggen weg, maar effecten op aanpalende wegen 
waarop een grotere toename van verkeer plaats zal 
vinden dan eerder verwacht. Dit vraagt om een zoge-
noemde Passende Beoordeling vanuit  de Natuur-
beschermingswet voor een groter gebied dan was 
voorzien. Als gevolg hiervan vertraagt ook het Tracé-
besluit, maar naar verwachting kan dit nog wel in 2016 
worden genomen. 

Stikstofdepositie ontstaat bij de uitstoot van ammo-
niak, met name in de veehouderijen, en bij de uitstoot 
van stikstofdioxide als product van verbrandingspro-
cessen, dus vanwege verkeer, industrie, huishoudens, 
etc. Het leidt tot vermesting en/of verzuring van de 
bodem. In natuurgebieden kan dit negatieve effecten 
hebben op de aanwezige, beschermde flora en fauna.

Tolheffing
De ministerraad heeft begin april besloten in te stem-
men met het wetsvoorstel van minister Schultz van 
Haegen om tijdelijk tol te heffen op de A15. Tolheffing 

is noodzakelijk om de versnelde aanleg van de A15 te 
bekostigen. De verlengde A15 is een belangrijke 
verbinding voor met name het goederentransport naar 
Duitsland. Vanwege het belang voor de regio draagt de 
regio zelf ook bij aan de aanleg. Het toltarief is € 1,18 
voor personenauto’s en € 7,11 voor vrachtauto’s. 
De tolopgave voor de verlengde A15 is € 287 miljoen. 
In totaal kost de verlengde A15 € 840 miljoen.

Meer informatie over de A15 kunt u vinden op 
www.ageena.nl
Steunt u de standpunten van Werkgroep AGA? 
Laat het ons weten via ageena@hetnet.nl of 
via www.ageena.nl

Referentieontwerp-registre-
ren uit Projectbureau Via15
1 -De kentekengegevens van 
het voertuig. Deze worden 
met video-identivicatie 
geregistreerd, dit om het 
voertuig te kunnen koppelen 
aan de ‘portemonnee’.
2 -Een aantal andere 
voertuigkenmerken, zoals 
lengte en eventueel het 
aantal assen. 
Deze zullen door een detectiesysteem (inductie of laser) worden 
geregistreerd, dit om het voertuig in een teriefcategorie te kunnen 
plaatsen.
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Gratis cursus Digisterker 
leer gebruik te maken van digitale diensten 
van de overheid in Bibliotheek Arnhem

Sinds dit voorjaar geeft Biblio-
theek Arnhem de (gratis) cursus 
Digisterker. Deze cursus van vier 
bijeenkomsten helpt deelnemers 
gebruik te maken van digitale 
diensten van de gemeente en 
landelijke overheid. 

Tijdens deze cursus leren deelne-
mers in vier dagdelen werken met 
de digitale overheid. 
De cursus is alleen bestemd voor 
inwoners van de gemeente Arnhem. 
De cursus wordt ook gehouden in 
Bibliotheek Presikhaaf. 

Deelnemers leren onder meer een 
DigiD aan te vragen en te gebrui-
ken, informatie te vinden, in te 
loggen op overheidsites, toeslagen 

aan te vragen en afspraken te 
maken en de Regelhulp te 
gebruiken. 
Er blijkt veel vraag naar de cursus 
te zijn. Nieuwe cursusdata worden 
regelmatig bijgepland. De cursus is 
bestemd voor mensen die al enigs-
zins met internet kunnen omgaan 
en thuis internet hebben. 
Voor mensen die thuis geen inter-
net hebben en/of geen e-mailadres, 
is de, eveneens gratis, workshop 
Klik en tik. 

De toegang is gratis, vooraf 
inschrijven is verplicht. Meer 
informatie over cursusdata en 
inschrijven: 
www.bibliotheekarnhem.nl/agenda 
of via telefoon 354 31 11.

Boekenboom in 
winkelcentrum 
Presikhaaf

Sinds woensdag 24 juni staat er op 
winkelcentrum Presikhaaf een 
boekenboom. Kinderen en volwas-
senen die er vaak niet toe komen 
een boek te kopen of naar de bieb 
te gaan krijgen hiermee een mooie 
mogelijkheid uit deze mini bieb te 
lenen. Je mag er ook boeken inzet-
ten. Dit is een initiatief van Rotary 
club Arnhem die vijf van deze 
bomen op diverse locaties in de 
stad heeft geplaatst.

Sinds januari 2015 kunnen alle 
moeders en hun baby`s terecht bij 
Babybabbels in MFC Presikhaven. 
Dit is een plek waar je andere 
moeders kan ontmoeten en waar 
je mee kan doen aan leuke activi-
teiten met je baby. 
Met uitzondering van de school-
vakanties zijn moeders en baby`s 
elke dinsdag van 9.30 tot 11.00 
uur van harte welkom.

Kom op bezoek bij 
Babybabbels 

De activiteit is 
voor alle moeders 
met baby`s 
(tot 1,5 jaar) uit de 
wijk Presikhaaf. 

Naast kletsen, 
koffie drinken en 
gezelligheid is er 

ook regelmatig wat extra’s te doen. 
Denk aan babymassage, muziek 
maken, voorlezen en nog veel meer.
Babybabbels kun je vinden op de 
derde verdieping in het 
consultatiebureau. 

We zetten de tafels aan de kant, 
leggen kleden en speelgoed op de 
grond en maken het gezellig voor 
de kleintjes.

Ben je net moeder geworden en wil 
je graag andere moeders ontmoeten, 
dan kun je terecht bij Babybabbels. 
Het is de ideale plek om moeders, 
die bij jou in de buurt wonen, beter 
te leren kennen. Dat maakt het 
makkelijker om ook op andere 
momenten met elkaar af te spreken 
en wie weet worden jullie baby`s 
later de beste vriendjes of vriendin-
netjes. Mocht je vragen hebben 
over de verzorging van je baby, dan 
kun je deze bespreken met een 
deskundige. 
Wil je meer weten of je aanmelden? 
Kom gerust op een dinsdag vanaf 
9.30 uur binnenlopen. Bellen mag 
natuurlijk ook naar 06-46 80 14 65. 
Voor meer informatie kijk op 
www.rijnstad.nl/babybabbels
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NL-Doetdag
In maart was het in park Kinderkamp NL-Doetdag. 
Een groep van 20 vrijwilligers hebben op die dag met 
enthousiasme gewerkt in de vlindertuin van het park. 
Het was niet zo heel fraai weer, maar dat mocht de pret 

niet drukken. Er werd gespit, geharkt, gekruid, 
geveegd en zeker ook gestapeld: een stenen bloembank 
midden in de vlindertuin gestapeld van allerlei soorten 
stenen, klinkers en trottoirbanden. Het is een nieuwe 
vorm van werken. Steengoed wordt hergebruikt en los 

gestapeld verwerkt tot bijvoorbeeld bloembakken, 
zitbanken en ander parkmeubilair. Het eerste resultaat 
valt zeer in de smaak bij veel bewoners. 

Vlinderidylle
Ook zijn voorbereidingen getroffen voor de uitbrei-
ding van de vlindertuin. Aan de zijkant van de 

Oosthof wordt een nieuw bloemenperk aangelegd. De 
zware kleigrond moest daarvoor wel worden omgespit 
en ruller gemaakt met gewoon zand. Dat was een 
pittige klus. Alle lof aan de NL-Doet vrijwilligers. 
In het najaar zal met steun van de Vlinderstichting de 
vlinderidylle verder worden uitgebreid. Langs met 
name de hoofdpaden in het park wordt dan 10.000 m2 
ingezaaid met meerjarige bloeiers. Het inzaaien zal 
samen met de buurt worden gedaan.
 

Terras onder de appelboom 

De groeigroep is al een paar weken bezig met het 
aanleggen van een terras onder de sierappelboom. 
Dat gebeurt op dezelfde manier als in de vlindertuin: 
stapelwerk en bestrating met allerlei steenachtige 
materialen. Alle klinkers, stoepbanden, tegels en 
stenen zijn gratis aangeleverd door de gemeente en 
krijgen in het park een mooie nieuwe bestemming. 
Groen en duurzaam gaan heel goed samen in park 
Kinderkamp.

Insektenhotel
Nieuw in het 
park en goed 
voor de ecologie: 
het insectenhotel, 
nog niet helemaal 
af, maar toch 
alvast een foto 
van het hotel in 
aanbouw……

Activiteiten in april en mei door  
“groeigroep Kinderkamp” voor een 
mooier park Kinderkamp
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Leerlingen Mariëndael gaan 
vol voor de wijk Aanpak wateroverlast 

Park Kinderkamp
Begin juni hielpen vijftien leerlingen van Mariëndael 
Arnhem, school voor voortgezet speciaal onderwijs, in 
het kader van hun maatschappelijke stage bij het 
opknappen van park Kinderkamp (Presikhaaf 
Arnhem). De leerlingen zitten in het vierde jaar van 
het vmbo theoretische leerweg.  In samenwerking met 
leerbedrijf Diagonaal hebben zij onder andere het 
speelbos opgeknapt, een moestuin aangelegd, etiketten 
ontworpen voor honingpotjes en de vijver van zwerf-
vuil ontdaan. Daarnaast hebben zij in het kader van 
‘goede buur’ geholpen bij het onderhoud van tuinen 
van buurtbewoners en de tuin van De Weldam. 
De week heeft indruk op de leerlingen gemaakt. 

“Het is toch eigenlijk wel heel mooi om iets voor een 
ander te kunnen doen” en “het geeft voldoening” 
waren de reacties van de leerlingen. 
 

De eindopdracht bestond uit het documenteren van 
de week met behulp van foto- en filmmateriaal en het 
bijhouden van een logboek. De leerlingen presenteer-
den hun bevindingen aan klasgenoten, gemeenteraads-
leden, journalisten en medewerkers van Diagonaal.
Het was een geslaagde week, waarin de leerlingen 
kennis maakten met het buurtcentrum en met vrijwil-
ligerswerk. De maatschappelijke stage is bedoeld om 
leerlingen iets te laten doen voor een ander. 
Met het participatieproject bij park Kinderkamp 
hebben ze gezien hoe ze een bijdrage kunnen leveren 

- samen met het wijkteam - aan de schoolomgeving. 
Daarnaast leren ze in een veilige omgeving hoe ze zich 
kunnen inzetten in hun eigen woonomgeving.
Bovendien maakten mensen in de wijk kennis met 
leerlingen uit het voorgezet speciaal onderwijs. Leuk, 
zo vindt de buurt!

Park Kinderkamp kampt geruime tijd met waterover-
last. Samen met de werkgroep Park Kinderkamp heeft 
de gemeente Arnhem een plan opgesteld om de water-
overlast in het park aan te pakken. In dit plan zijn de 
wensen en ideeën van de buurtbewoners als basis 
genomen. In het kort komt het er op neer dat er een 
geul met een stelsel van allerlei greppels wordt gegra-
ven. Dit stelsel voert overtollig water af richting de 

watergangen, die aan weerszijden van het park liggen. 
Op deze manier zullen er grote gedeeltes van het park 
een stuk droger blijven. Het park zal dit najaar van-
wege de werkzaamheden voor een groot gedeelte niet 
(goed) toegankelijk zijn. De ingreep is echter nodig om 
van het park vervolgens weer een mooi levendig buurt-
park te maken. De gemeente onderzoekt of de wensen 
van de bewoners: de inrichting van een natuurlijke 
speelplaats, beplanting in het park en een honden-
losloopplek uitgevoerd kunnen worden. 

Voor iedereen die geïnteresseerd is, liggen de 
tekeningen waarop het stelsel aan geulen en greppels 
staat ingetekend, ter inzage in de Oosthof. 
Heeft u vragen over de tekening of ideeën over de 
verdere invulling van het park, dan kunt u hiervoor  
terecht bij Robin Cornelissen en Edwin van der Molen 
(leden werkgroep Park Kinderkamp).  
Edwin en Robin zijn op maandag tot en met vrijdag 
van 10.00 uur tot 17.00 uur aanwezig in het 
buurtcentrum. De tekeningen liggen daar in elk geval 
nog tot dit najaar ter inzage.
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De redactie wenst u 
een fijne vakantie 

Music Kids programma met groot enthousiasme van start!
In een zonovergoten park Presikhaaf startte op 27 mei 
het Arnhems Trompetterkorps Music Kids project. 
Decor hiervoor was het Kinder Kunsmake! Festival 
waar bijzonder veel kinderen naar hartenlust de trom-
mels en koperinstrumenten hebben uitgeprobeerd. 

Voor wie het langst op de sousafoon kon blazen, werd 
een prijs uitgeloofd en geloof het of niet, echt álle 
kinderen kregen geluid uit dit grote instrument. 
De gelukkige winnaar was David en hij heeft zijn prijs 

op 6 juni in ontvangst genomen tijdens de ‘Waanzin-
nige kennismakingsmiddag’ in muziekgebouw 
Quattro Musica aan de Honigkamp, waar Steven de 
prijs kreeg als beste slagwerker!
Bij de organisatie van de kennismakingsmiddag op 
6 juni was niets aan het toeval overgelaten. Zo werden 
de media geïnformeerd, flyers uitgedeeld, de brug naar 
het clubhuis en het terrein versierd, en een spandoek 
geplaatst met de uitnodiging om mee te komen doen. 
Er waren workshops met effectinstrumenten, koperin-
strumenten zoals trompet, bariton en hoorn maar ook 
kon je trommelen en leren marcheren. Als beloning en 
om je uit te leven was er een springkussen en kon je 
genieten van spekkies, ranja en een suikerspin.  
Doel van het project is kinderen enthousiast te maken 
voor korpsmuziek en dat moet leiden tot de oprichting 
van een heus jeugdkorps.  
Als je wilt weten wat pannenkoeken en trommelen met 
elkaar te maken hebben, een koperinstrument met 
botjes óf wat een pBone is, kijk op de website en kom 
de vijf gratis proeflessen volgen! 

Informatie en foto’s van Music Kids: 
www.arnhemstrompetterkorps.nl

M e t  va k a n t i e ? ? ?

N o g  e ve n  n a a r 

In juli en augustus 
geven wij 15% korting 

op de behandeling (p.p.)
Profiteer van onze DUO-korting

Maak snel (bij voorkeur) een afspraak voor 2*

* tegelijkertijd is niet noodzakelijk (max. 5 dagen). 
De korting wordt dan berekend 

bij de laatst betalende.

   KAPSALON

    Apart 

Honigkamp 70 
telefoon 362 18 18

Advertentie
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Agenda werkgroepen 
Presikhaaf
september
16-09 BewonersOverleg  
 Over het Lange Water 19.30 uur De Oosthof
23-09 Wijkplatform Presikhaaf 19.30 uur MFC

oktober
05-10 WWP2 19.30 uur MFC
22-10 BewonersOverleg Elsweide 19.30 uur De Oosthof

Wist u dat........
Actuele berichten en een agenda met wijkactiviteiten  

te vinden zijn op
www.presikhaafnet.nl

Zomervakantie programma 
Bakfiets en kinderclub
De zomervakantie staat bijna 
voor de deur, tijd voor leuke 
spelletjes en verschillende 
buitenspelactiviteiten. 
Houd de website of Facebook-
pagina van de kinderclub goed in 
de gaten om te kijken waar er 
activiteiten zullen zijn.

Eerste week van de vakantie
maandag 20 juli 
Bakfiets Regenboog: 19.00-21.00 uur 
openlucht bioscoop

dinsdag 21 juli 
Bakfiets Regenboog: 19.00-20.30 uur 
stokbroodbakken

woensdag 22 juli 
Bakfiets Regenboog: 19.00-20.30 uur 
disco

zaterdag 22 augustus 
Bakfiets Regenboog: speeldag 
Regenboog

Laatste week van de vakantie
maandag 24 augustus 
Plein MFC 19.00-20.30 uur 
bingo

dinsdag 25 augustus 
Plein MFC 
19.00-20.30 uur 
bakken/braden (eigen 
broodjes, pannen-
koeken en poffertjes)

woensdag 26 augustus 
Plein MFC 19.00-20.30 uur 
disco

vrijdag 28 augustus 
Plein MFC 13.00-16.00 uur 
zomerfeest (alle activiteiten zijn 
gratis, zoals luchtkussens, knuffel-
tuin, stormbaan. 

Voor ouders is er een plekje om 
koffie/thee te drinken).
Voor meer informatie en vragen 
over deze activiteiten, bel naar 
363 70 59 of kijk op de website 
(www.kinderclubs.nl) of op Facebook.

Tweede hands 
kinderkleding-en 
speelgoedbeurs 
Kom voor de allereerste keer 
gezellig shoppen op de kinder-
kleding- en speelgoedbeurs.

Deze beurs wordt gehouden op 
zaterdag 3 oktober van 9.30 tot 
11.30 uur in buurtcentrum de 
Oosthof aan de Kinderkamp 9.
Wil je zelf kleding en/of speelgoed 
inleveren voor de verkoop, dan kun 
je je aanmelden bij Denise Böhmer 
(denisebohmer@hotmail.com), 
telefoon 06-53 20 15 53. 
De opbrengst van de kinderkleding- 
en speelgoedbeurs komt ten goede 
aan een goed kinderdoel, dat wij op 
de dag van de beurs bekend zullen 
maken.
Tot zaterdag 3 oktober!

Denise Böhmer en Eline Tiebosch
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Voorstelling en eten 
in MFC Presikhaven
De Cultuur Groep Presikhaaf (CgP) heeft weer een leuk avondje uit op 
het programma staan. Op vrijdag 16 oktober (wel ver weg maar, i.v.m. 
de verschijningsdatum van de wijkkrant goed om alvast te weten) kunt 
u naar MFC Presikhaven komen voor Theatergroep Cactus met het 
toneelstuk ‘hallo Holland’.  

Voorafgaand aan de voorstelling is 
er een gezellige maaltijd, die door 
Resto van Harte gekookt wordt.  
De maaltijd begint om 17.30 uur 
(inloop vanaf 17.00 uur, er wordt 
halal gekookt) en de voorstelling 
begint rond 19.30 uur. De voorstel-
ling duurt 40 minuten. Na afloop 

is er gelegenheid voor een drankje.
De voorstelling ‘hallo Holland’ gaat 
over hoe het is om nieuw te zijn in 
Nederland. Wat voor gewoontes 
hebben ze in Nederland? Hoe leer 
je de taal? En wat mis je uit je eigen 
land? ‘Hallo Holland’ is een grap-
pig en ontroerend toneelstuk over 
wonen in het koude Nederland. 
De voorstelling is helemaal zonder 
taal en geschikt voor alle leeftijden 
en interessant voor Nederlanders en 
voor niet-Nederlanders. 
De voorstelling sluit goed aan bij 
de wijk Presikhaaf als multicultu-
rele wijk,  waar we met elkaar 
wonen maar elkaar soms door 
cultuurverschillen en onbekend-

heid niet goed begrijpen.  
Het verhaal is ontstaan naar aanlei-
ding van interviews en gesprekken 
met nieuwkomers in ons land. 
Hoe is het om vanuit een ander 
land naar Nederland te komen? 
Wat vind je raar, wat mis je en wat 
is er juist heel erg leuk? 

Maaltijd en voorstelling kosten 
samen € 5,00, met Gelrepas kost de 
combinatie € 3,00. Er zijn 75 
plaatsen beschikbaar voor de 
combinatie eten en voorstelling. 
Als het eten vol is, 
zijn er aparte 
kaartjes voor de 
voorstelling te 
reserveren voor 
€ 2,00 (zowel 
met als zonder 
Gelrepas).
Kaartjes zijn te 
koop bij bibliotheek 
Presikhaaf, 
Resto van Harte of per e-mail te 
reserveren bij i.sieljes@rijnstad.nl

Tweedehands kleding Presiklife
Na een fantastische opening in 
april, zijn we de maanden juli en 
augustus gesloten. 
Maar op 4 en 11 september zijn 
we weer open.

We hebben weer veel kleding en 
accessoires zoals schoenen, tassen 
en sjaals, voor de nazomer, herfst 
en winter.

Ook kunt u bij ons terecht voor 
een heerlijk kopje koffie of thee. 
De kinderen worden vermaakt, 
terwijl u winkelt.

Wij zijn iedere 1e en 2e vrijdag van 
de maand open van 14.00-16.00 
uur in de Bethaniënstraat 3. 

We hopen u weer te ontmoeten. 
Team Presiklife

(Dit project is een wijkwelzijn 
initiatief. Alle opbrengsten gaan 
naar een goed doel.)

Wisseling 
wijkagenten
Na de zomervakantie ver-
trekken Frank Daeseleer en 
René Huls naar een andere wijk. 
Frank gaat naar het Spijkerkwartier 
en René naar de Geitenkamp. 
De exacte datum van overgang is 
nog niet bekend, omdat nog niet 
helemaal duidelijk is wanneer de 
zittende wijkagenten 
(Joke Bartelink en Eric Hortensius) 
daar vertrekken. 
Erg lang zal het allemaal niet duren. 
De plaatsen van Frank en René 
worden overgenomen door 
Jan Visser (Lombok/Heijenoord) 
en Suzan Husken (Binnenstad). 
Richard Buyl blijft in de wijk 
Presikhaaf.
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Geslaagde Iftaravond Nieuws van

Wijkplatform
Het heeft even geduurd, maar er 
zit weer schot in de ontwikkeling 
van de natte ecozone langs de 
spoordijk op Presikhaaf 1. 

Tijdens de wijkplatformvergadering 
van 24 juni heeft de gemeente 
Arnhem uitleg gegeven over de 
vertraging (voortschrijdend inzicht 
m.b.t. waterberging op Presikhaaf ) 
en de conceptplannen zoals deze er 
nu komen uit  te zien. Bewoners 
van Presikhaaf 1worden tijdens een 
nog te plannen inloopavond 
geïnformeerd.
In april presenteerde wethouder 
Leisink de perspectiefnota waarbij 
het de bedoeling is dat burgers en 
ambtenaren meer gaan samen 
werken in de diverse wijken. Er 
ontspon zich een pittige discussie 
tussen het (verraste) wijkplatform 
Presikhaaf en wijkwethouder Ine 
van Burgsteden, die tekst en uitleg 
kwam geven. 

Het bleek dat veel nog niet duide-
lijk is. Inmiddels is wel duidelijk 
dat Presikhaaf als één van de twee 
pilot-wijken is aangewezen.

Verdere gesprekspunten waren o.a. 
het WijkActiePlan voor Presikhaaf 
en de Wijkaanpak voor de 
komende jaren.

Bezorgers van Presikhaaf wijknieuws 
BEDANKT!

Sinds 2009 hebben we zo’n 35 
bezorgers geportretteerd in 
Presikhaaf wijknieuws. Allen 
zetten zich geheel belangeloos in 
voor onze wijkkrant en dat 
stellen we erg op prijs. 

De laatste 
tijd merken 
we dat het 
steeds moeilijker 
wordt een van onze 
bezorgers “in het 
zonnetje te zetten”. 
Velen geven aan dat 

ze het heel gewoon vinden om zes 
keer per jaar een of meer uurtjes de 
bezorging op zich te nemen. 
Een aantal wil dit graag anoniem 
blijven doen.

Daarom wil de redactie dit keer 
ALLE BEZORGERS heel hartelijk 
bedanken voor hun inzet. 

We hopen dat we nog heel lang van 
jullie diensten gebruik mogen 
maken. 

Jullie zijn TOPPERS!

Op 15 juni is in Leerpark Presik-
haaf een vervroegde iftar georga-
niseerd door o.a. Marokkaanse 
vrouwengroep, Stichting Pas en 
Resto van Harte.

Het was een geslaagde avond 
waarop we met veel plezier kunnen 
terugkijken.

Het was zeer leerzaam door de 
presentatie van Abbas over het een 
en ander wat Ramadan nou precies 
inhoudt met daarbij een quiz.
Aan tafel hebben de gasten genoten 

van de lekkere hapjes uit verschil-
lende culturen.
We hebben vele complimenten 
gekregen dat dit heel erg leuk was 
en zeker voor herhaling vatbaar. 

De gasten von-
den het leuk dat 
we onze Marok-
kaanse kleding-
dracht aan 
hadden.

De avond is 
afgesloten met 
een boodschap, 
namelijk in 
plaats van: “Wat 
de boer niet kent, 
dat vreet ie niet”,  

Durf te proeven,  wees niet bang 
om te proeven” en dat is bijna met 
alles in het leven. Heb begrip voor 
de medemens, leer elkaars cultuur 
kennen.

Al met al, een super geslaagde 
avond. Bedankt allemaal.

Fatiha
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Nederlandse kookles voor 
wijkbewoners uit Presikhaaf
In MFC Presikhaven gaat na de 
zomer weer een nieuwe reeks 
kooklessen van start voor wijkbe-
woners, zowel mannen als vrou-
wen. Deze keer worden typisch 
Nederlandse gerechten gemaakt. 
Warme maaltijden en toetjes, 
maar ook gebak en koekjes.  

We gebruiken alleen halal vlees 
(dus varkensvlees wordt zeker niet 
gebruikt, daar komen leuke, 
geschikte vervangers voor).
De kooklessen starten op dinsdag 
15 september. Er is vijf keer kookles 
van 9.00-12.00 uur. 

Als het eten klaar is, wordt er 
samen gegeten. Daarna ruimen we 
samen op.
De lessen kosten € 2,00 per keer 
(in één keer te betalen bij de eerste 
les), koffie en thee kosten € 0,50. 

Wil je je opgeven of meer 
informatie? 
Bel met Tanja, 06-46 72 16 90, of 
geef je op via 
tanja.van.roon@hotmail.com 
of i.sieljes@rijnstad.nl

We streven naar een multiculturele 
samenstelling van de groep, er is 
een maximum aantal van negen 
personen. 

Vind je het leuk om zelf kookles te 
geven vanuit je eigen cultuur, geef 
je dan ook op bij Ingrid.

Dit is een activiteit van de stichting 
Rijnstad.

Nog twee keer 
Openluchtbioscoop 
in park Presikhaaf

Inmiddels is, bij het verschijnen 
van deze editie van de wijkkrant, 
de eerste openluchtbioscoop- 
voorstelling in park Presikhaaf 
achter de rug.

U heeft als wijkbewoner, of belang-
stellende, nog twee keer de kans 
om (weer) daarbij aanwezig te zijn.

Op zaterdag 25 juli, zien we de film 
Organize Isler en op zaterdagavond 
1 augustus wordt de film Chef op 
het grote, witte doek gebracht.

De bedoeling is dat u, als bezoekers, 
uw eigen stoel of kleed meeneemt. 
De toegang voor de films is gratis. 
Op de filmavonden is het T-huis in 
het park geopend, waar u vooraf, in 
de pauze en na afloop iets kunt 
nuttigen.
De aanvang van de films is rond- of 
net na zonsondergang op het 
grasveld naast Het T-huis.
U bent allen van harte welkom.

Transformatie 
Rijkswaterstaat-
toren dichterbij

Volgens SSHN, studentenhuisves-
ter in Nijmegen en Arnhem, is 
aan de voorwaarden voor de start 
van de transformatie van de 
Rijkswaterstaattoren bijna 
voldaan. 

Onlangs is gestart met de asbest-
sanering. De werkzaamheden zijn 
naar verwachting eind september 
afgerond. Ook is inmiddels de 
omgevingsvergunning voor de 
transformatie tot studentenwonin-
gen onherroepelijk. 

Na de asbestsanering wordt gestart 
met de transformatie voor SSHN. 
In het gebouw komen 294 hoog-
waardige studenteneenheden. 
De transformatie wordt mede 
mogelijk gemaakt door de Provin-
cie Gelderland en de gemeente 
Arnhem. 
Zo komt er een einde aan de 
jarenlange leegstand en krijgt het 
gebouw weer een eigentijdse 
uitstraling! 

De SSHN wil u in de toekomst 
blijven informeren over de voort-
gang van dit project. 
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Peutersp eelzaal  Pinok k io 
op visite  bi j  de basisscho ol

“Ga je met me mee, ga je met me 
mee, allemaal in de autobus daar 
gaan we dan, hoezee! “
Al zingend lopen de peuters van 
Pinokkio richting de basisschool, 
waar ze op bezoek gaan. 

“Zou er een huishoek zijn op de 
basisschool?” vraagt de juf van 
Pinokkio aan de kinderen. 
Een kind haalt zijn schouders op: 

”Weet niet. “
Wat voor ons volwassenen zo 
duidelijk is, is voor sommige 
peuters een groot vraagteken. Zij 
hebben geen oudere broer of zus en 
weten alleen maar dat als ze vier 

jaar zijn, ze naar de basisschool 
gaan. Maar wat is nou eigenlijk een 
basisschool? Wat doe je daar en 
misschien nog belangrijker, wie zijn 
daar? 
Dus gaan we op bezoek om het zelf 
te ervaren. Het is heel leuk. We 
worden hartelijk ontvangen door 
de juffen en mogen in de klas 
spelen en later in het gymlokaal. 
Als kers op de taart krijgen de 
peuters bij het weggaan een bellen-
blaas mee naar huis. De conclusie is 
getrokken: de basisschool is leuk.
Natuurlijk was het fijn dat ze nu 
veilig met hun juf en de andere 

peuters de basisschool samen 
bezochten. De eerstvolgende keer, 
dat ze alleen naar de basisschool 
gaan, is het iets minder spannend. 
En laat dat nu net de bedoeling zijn.

Activiteiten 
SWOA-steunpunt 
De Weldam
Geen AC-activiteiten in de 
maand augustus 

De kosten voor de brunch bedra-
gen € 2,50 per persoon en er is 
plaats voor maximaal vijftig 
personen. Inschrijven kan vanaf 
maandag 20 juli bij De Weldam 
telefoon 361 17 41. 
Voor meer informatie kunt u op 
genoemd telefoonnummer contact 
opnemen met Ines Vermaas, senior 
adviseur.

Vrijdag 11 september: 
Indische middag. Aanvang 14.30 
uur, zaal open 14.00 uur. Kosten 
€ 10,00. Inschrijven: 30 kaartjes 
vanaf 14 augustus en 30 kaartjes 
vanaf 21 augustus. 

Vrijdag 18 september: 
Bingo. Aanvang 14.00 uur, zaal 
open 13.30 uur. Kosten € 3,50 
(één plankje). Voor elk volgend 
plankje betaalt u € 3,00.

Donderdag 1 oktober: 
Dag van de ouderen. 
Koffie met gebak vanaf 10.00 uur, 
daarna verrassingsprogramma. 

Lunch 12.30 uur (kosten € 5,00). 
Inschrijven vanaf 14 september. 
‘s Middags wordt weer gedanst op 
de klanken van Duo Pardon.

Vrijdag 23 oktober: 
voorstelling Theaterproducties 
Collinde. Aanvang 14.30 uur, zaal 
open 14.00 uur. Toegang gratis.
De voorstelling, genaamd Esmoreit, 
familiegeschiedenis met happy end 
(speelt zich af in de middeleeuwen). 

Woensdag 5 augustus:
Wijkbrunch. Zoals u ongetwijfeld 
weet is er sinds 1 januari 2015 veel 
veranderd  in de zorgtoewijzing. 
Om u zo goed mogelijk over deze 
veranderingen te informeren, 
organiseert  het SWOA wijkteam  
een wijkbrunch.
Onder het genot van een lekkere 
brunch krijgt u alle ruimte uw 
vragen te stellen aan ons wijkteam, 
onze seniorenadviseurs en aan 
leden van het gemeentelijk 
wijkteam. 
De brunch vindt plaats in SWOA-
locatie De Weldam. De brunch 
start om 13.00 uur, de zaal gaat om 
12.30 uur open. 
De Weldam is te vinden aan de 
Middachtensingel 39 in Arnhem

Gezocht vrijwilliger 
dagbesteding

Profiel:
• U heeft affiniteit met   
 ouderen

• U bent betrouwbaar, flexibel  
 en sociaal vaardig

• U bent inventief, creatief en  
 ondernemend

• U organiseert/begeleidt  
 activiteiten
Voor meer informatie, neem 
contact op met Ines Vermaas, 
telefoon 361 17 41.
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Alarmnummer (politie, brandweer, ambulance)  112
Bibliotheek Presikhaaf    354 31 11
Burenhulp ,,Voor Elkaar”   06-44 37 83 28 
Buurtcentra:
 - de Oosthof    361 98 73
 - Presikhaven (kinderclub)  363 70 59
Centrum voor Jeugd en Gezin   088-3555 000
Dierenambulance    364 91 11
Gemeente Arnhem Servicelijn   0900-1809
Huurdershuis (juridische ondersteuning)  443 25 72
Huisartsendienst regio Arnhem  0900-1598
KUNSTportaal    365 52 43
Mantelzorg en Vrijwillige Thuishulp Arnhem 370 35 40
Jongerencentrum Push    361 86 55
Leerbedrijf Diagonaal    363 45 33
MultiFunctioneelCentrum (beheerder)  364 71 93
Openbare verlichting    377 59 77
Opbouwwerk Presikhaaf   362 84 47
Reserveren Resto VanHarte       (€ 0,50 p.m.) 0900-9003030
Politie (niet bedreigend)    0900-8844
Sita, grofvuil     446 04 90
STMG (Stichting Thuiszorg  Midden Gelderland)  376 22 22
SOS Hulpdienst    443 60 00
SWOA: Waalstaete    751 73 22
SWOA: de Weldam    361 17 41
Stadsboerderij Presikhaaf   377 54 64
Woningstichting/-corporatie:
 - Portaal    0800-7678225
 - Vivare     355 02 00
 - Volkshuisvesting Arnhem  371 27 12
Ziekenhuis Rijnstate    088-0058888
Ziekenhuis Velp    088-0058886
Zonnebloem, afdeling Presikhaaf  06-53 79 72 79
Kantoor Hulpverlening Symfonie  312 77 00
 (Raadslieden en Maatschappelijk Werk)
 Spreekuur Joh. De Wittlaan 244
 van 9.00-11.30 uur, dinsdag van 13.30-16.00 uur
 maandag t/m vrijdag telefonisch

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 S

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.PRESIKHAAFNET.NL  

The Move 
Inline Dancers

Altijd al eens linedance 
willen proberen? 

Dan is dit uw kans.

 Kom geheel vrijblijvend 
kijken en ervaren 
wat linedance is.

Wij dansen country en 
non-country, ook 

beginners zijn iedere 
maandagavond 

van 19.30 – 22.30 uur 
van harte welkom.

Sportkantine
 “Over het Lange Water”

Doorwerthlaan 6 

6825 EX  Arnhem

Voor meer informatie:

Annemieke 
06-23 96 65 99 

of
Wilma 

0316-223 117
06-22 33 41 45

http://www.moveinline-
dancers.simpsite.nl
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WIJKNIEUWS
Colofon
Presikhaaf Wijknieuws is een wijkblad voor 
en door wijkbewoners van Presikhaaf. 
Verschijnt 6 maal per jaar.

Redactie:
Sophie van Vuurden (teksten/verslaglegging)
Ria van Leuven (secretariaat/vormgeving) 
Bert van Vuurden (interviews/fotografie)
Roel van Leuven (vormgeving/fotografie)

Ondersteuning vanuit  Rijnstad:
Lies Vonk

Website: www.presikhaafnet.nl 
Ria van Leuven, Hans van Dulkenraad,
Wim Jansen (technische ondersteuning)

Advertentiebeheer: 
wijknieuws@presikhaafnet.nl

Financieel beheer: 
Rijnstad en Presikhaaf wijknieuws

Druk: Coers & Roest Arnhem

Oplage: 7500 ex.

Informatie bezorging: 
wijknieuws@presikhaafnet.nl

Redactie-adres: 
Laan van Presikhaaf 7
6826 HA Arnhem
telefoon 362 84 47

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.

WOORDZOEKER
WIJKNIEUWS NUMMER 4 - 2015

Winnaar 

Riek Blokker, Kermisland

AFKOELEN
CAMERA
FOTO
HOTEL

KAART
LEZEN
PALMBOOM
PET

PUZZELEN
ROOMYS
SALADES
STRAND

TERRAS
VERBRAND
WARM
YSJE

L E Z E N O N V P E

E  R  T  N  M  C  E  A  A  S

T  E  R  R  A  S  L  C  Y  H

O  T  A  M  A  M  E  M  E  O

H  W  E  S  B  A  O  N  T  I

N  R  E  O  T  O  K  O  E  E

A  N  O  T  R  R  F  E  T  J

N  M  T  S  A  L  A  D  E  S

P  U  Z  Z  E  L  E  N  P  Y

J  V  E  R  B  R  A  N  D  E

U kunt uw oplossing insturen naar het redactieadres of mailen
onder vermelding van naam, adres en telefoonnummer

Inzenden kopij vóór
18 september 2015

Woorden: maximaal 250

Foto’s:
jpg of pdf minimaal 500kb

niet invoegen in het Word-doc.
Sturen naar

wijknieuws@presikhaafnet.nl

De volgende editie komt uit op:
12 oktober 2015

vóór 18 september 2015
Onder de goede inzenders wordt een cadeaubon verloot 

voor een knipbehandeling bij Kapsalon Apart.

Oplossing 
wijknieuws nummer 3

ALLES IS LIEFDE
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Volkshuisvesting verhuurt in 
Presikhaaf ruim 700 woningen. 

Op dit moment zijn we bezig met de voorbe-
reiding van een groot onderhoudsproject bij de 
portiekflats aan de Stellingwerfstraat, Florisz-
straat, Van Galenstraat en Hudsonstraat. Vanaf 
half augustus tot het einde van het jaar gaan 
we 48 woningen voorzien van drie dubbel 
isolatieglas, centrale verwarming, een warmte 
terugwinsysteem en mechanische ventilatie. 

De balkons aan de voorzijde en achterzijde 
worden deels aan de woning toegevoegd en de 
gevel wordt ingepakt en krijgt een nieuw uiter-
lijk. Ook wordt de entree verbeterd en krijgen 
bewoners een nieuwe voordeur en videofoon. 
Bewoners betalen geen huurverhoging voor 
deze verbeteringen en gaan straks aanzienlijk 
besparen op de energielasten. De woonlasten 
worden dus uiteindelijk lager en het comfort 
neemt toe. 

Daarnaast kunnen bewoners wel kiezen voor 
extra’s tegen een huurverhoging, zoals bijvoor-
beeld een geluidsisolerende wand tussen de 

Deze tekening geeft een beeld van hoe de flats er straks 
uit komen te zien

eigen woning en die van de buren. De zestien 
woningen aan de Hudsonstraat komen in 2016 
aan de beurt. We overleggen met een Klank-
bordgroep van zes bewoners over het 
onderhoudsplan. 

Aanpak ‘kleine’ woningen Kinderkamp 
Aan de Hoge Waard, Wijde Slag en Grote 
Durk staan vijftien voormalige senioren-
woningen. Bewoners geven aan hier graag te 
wonen. De afgelopen periode hebben we een 
onderhoudsplan voorbereid dat past bij de 
wensen van bewoners. Inmiddels zijn we 
gestart met de werkzaamheden. Zeven 
woningen krijgen een nieuwe aanbouw. 

Wilt u meer weten over deze projecten, 
neem dan contact op met Projectleider Sociale 
Ontwikkeling van Volkshuisvesting, 
Yvonne Bierings, telefoon 371 27 68 of mail 
y.bierings@volkshuisvesting.nl

Prachtige bloesem aan de voortuinen 
van de Hoge Waard


