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Specialismen:
•	 Algemene	fysiotherapie

•	 Arbeidsfysiotherapie

•	 Bekkenfysiotherapie

•	 Kinderfysiotherapie

•	 Manuele	therapie

•	 Orofaciale	fysiotherapie

•	 Psychosomatische	

	 fysiotherapie

•	 Sportfysiotherapie

Overig:
•	 Blessurewinkel

•	 Dry	Needling

•	 Echografie

•	 Groepsgewijze	trainingen	op	maat

•	 Individuele	trainingen	op	maat

fysio-dynamiek.nl	

•	 Telefonisch	bereikbaar	tussen	08.00	-	14.00	uur,	T	026	361	20	93

•	 Presikhaaf	
Ulenpaslaan	49	

6825	EE	Arnhem

•		 	Rijkerswoerd	
Mr.	P.J.	Oudsingel	5	

6836	PJ	Arnhem

•			 Schuytgraaf	
Marasingel	12	

6846	DX	Arnhem

Vestigingen:

Advertentie

Nieuwsbrief 
Werkgroep AGA
Aanleg A15 gaat door
De minister van Infrastructuur en 
Milieu, de gedeputeerde van de 
Provincie Gelderland en de voor-
zitter van de Stadsregio Arnhem-
Nijmegen hebben de definitieve 
bestuursovereenkomst over de 
aanleg van de A15 ondertekend. 

In die overeenkomst werden de 
financiële en organisatorische 
afspraken over het project vast-
gelegd. Ook is vastgelegd waar de 
A15 precies komt te liggen en 
waaraan de 55 miljoen euro besteed 
wordt die de provincie extra in het 
project stopt.

Het standpunt van de minister 
wordt nu verder uitgewerkt in een 
Ontwerp Tracébesluit (OTB) en er 
wordt gedetailleerd onderzoek 
gedaan naar de effecten van de 
aanleg van de weg. Het OTB wordt 
naar verwachting na de zomer van 
2014 ter visie gelegd. Dan worden 
er ook weer informatieavonden 
georganiseerd.

Nuon in zwaar weer
In de zomervakantie kwamen 
berichten in de media dat het niet 
goed gaat met Nuon en dat 
moederbedrijf Vattenfall het ener-
giebedrijf wil verkopen. De reden is 
overcapaciteit en 
een geringe vraag 
naar stroom als 
gevolg van de 
crisis. Door de 
lage kolenprijs 
ondervinden de 
gasgestookte 
centrales van 
Nuon veel con-
currentie van de 
kolencentrales. 
Nuon had in 
december 2012 al 
bekend gemaakt 
dat zij met ingang van 1-1-2015 de 
activiteiten op de Kleefse-Waard zal 
stoppen. Hier gaat het om de 
levering van energie en verwerking 
van afvalwater op de Kleefse-Waard 
en de levering van warmte en 
elektriciteit aan het stadswarmtenet. 

Als de planning wordt gehaald 
wordt vanaf het vierde kwartaal 
2014 de stadswarmte geleverd door 
de AVR. Omdat de warmtevraag in 
de zomermaanden zo gering is, 
heeft de Nuon voor die zomer-
maanden van 2013 en 2014 een 
milieuvergunning aangevraagd voor 
meer stookuren voor een kleinere 
verbrandingsketel zodat de grote 
warmtekrachtcentrale in die 

perioden uitgezet kan worden. 
De belanghebbende omgevings-
partijen zijn uitgenodigd voor een 
informatieavond.

Meer informatie kunt u lezen op 
www.Via15.nl  en www.ageena.nl
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K e n  j e  l a n d
In de zomervakantie hebben twaalf kinderen een week lang door 
Nederland gereisd. Ze hebben daarvan elke dag een verslag gemaakt. 
Op de laatste dag hebben ze een presentatie gemaakt met toneelstukjes, 
video en foto’s over wat ze die week hadden meegemaakt. 
Hieronder wat stukjes uit de verschillende verslagen. 

Eerste dag Veluwe 
We hebben heel veel meegemaakt, 
maar ja ik had gerekend op minder 
fietsen. We hadden ook bij een 
speeltuin gespeeld en een ijsje 
gekregen, lekker! We waren naar 
een heel leuk museum, op de grond 
zaten skeletten van dieren. 

Tweede dag Den Haag 
Dit was een spannende dag ppfff. 
Ik heb genoten van Madurodam, 
Sealife en de Haagse Zee. 

Er waren veel mensen en we 
moesten  272,50 euro betalen, veel 
hè! We kwamen binnen en alles 
was ongelooflijk klein. Weet je wat 
leuk was? Er was zo een Marsbus, je 
moest er tien cent instoppen en 
dan kreeg je een half marsje. 
Echt grappig! Het werd met een 
bus gebracht en je moest het dan 
pakken.

Derde dag Amsterdam
Vandaag ben ik in Amsterdam 
geweest. We gingen met nr. 26 van 
de tram naar Nemo. Nemo is een 
technisch museum. We hebben 
allerlei dingentjes gedaan zoals 
testjes en uitvindingen gezien. 
We hebben gewerkt met verschil-
lende soorten krachten.

Vierde dag Rotterdam
We gingen vandaag naar Rotterdam. 
In het begin gingen we in een 
Spido (boot). Daar werd ik zeeziek 
van, maar ik ging niet overgeven. 
Daarna gingen we naar de 
Euromast. We gingen met de tram, 
we mochten gratis.

We maakten ook nog mee, dat op:

maandag: 
een oude man ruzie kreeg met juffen;

dinsdag: 
de juf ging schreeuwen op het strand; 

woensdag: 
ik mijn telefoon kwijt was; 

donderdag: 
we allemaal de slappe lach hadden.
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Hoe ziet een AED oproep er in de praktijk uit
Visuele impressie van de werking van het systeem

Nadat de Meldkamer twee 
ambulances naar het slachtoffer 
heeft gestuurd, wordt het alarme-
ringssysteem HartslagNu automa-
tisch geactiveerd. Het systeem zoekt 
met behulp van het opgegeven 
adres eerst de geografische gegevens 
van het slachtoffer op. Dit wordt 
het centrum genoemd. Vanuit dit 
centrum wordt gezocht naar maxi-
maal 30 burgerhulpverleners van 

In een denkbeeldige cirkel rondom een 
AED bevinden zich burgerhulp-
verleners die mogelijk opgeroepen 
kunnen worden om eerst een AED 
op te halen voordat men zich 
begeeft naar het slachtoffer 
(= AED providers). De 
straal rondom een AED is 
maximaal 500 meter. Bij 
het bepalen van de 
straal van deze cirkel is 
rekening gehouden 
met de tijd die 
nodig is om via 
de AED naar het 
slachtoffer te gaan. 

Het doel is dat 
binnen 6 minuten 
de reanimatie 
opgestart wordt en 
een AED aanwezig 
is. Het kan dus 
voorkomen dat iemand 
in een AED cirkel direct naar 
het slacht-offer wordt gestuurd en niet 

wie het woon- of werkadres (of een 
ander opgegeven adres) het dichtst 
bij het adres van het slachtoffer ligt. 
Het systeem streeft naar een ideale 
verdeling van de burgerhulpver-
leners, 1/3 deel rechtstreeks naar het 
slachtoffer (reanimators) en 2/3 deel 
via een AED (AED providers). 

Het kan voorkomen dat burger-
hulpverleners en/of AED’s zich 

tijdelijk hebben afgemeld of niet 
beschikbaar zijn. Zij worden dan 
niet in de alarmering meegenomen. 
De beschikbaarheid van een AED 
wordt door de beheerder van deze 
AED ingesteld. Dit instellen kan 
voor elke dag van de week en 
repeteert wekelijks. 
In een tijdspanne van 24 uur kan 
de beschikbaarheid per uur aange-
geven worden.

= maximale zoekstraal = slachtoffer = reanimator = AED provider = AED = niet beschikbaar

eerst langs een AED. Er wordt per 
burgerhulpverlener gekeken naar de 

afstand van hulpverlener tot 
slachtoffer en die zelfde 

afstand maar dan via de 
AED. Bij de minst 

afgelegde afstand (met 
een maximale afwij-
king van 5% tussen 
de twee afstanden) 
wordt de hulpver-
lener direct naar 
het slachtoffer 
gestuurd. Is de 
afwijking minder 
dan 5%, dan zal de 
hulpverlener eerst 

naar de AED 
gestuurd worden en 
vervolgens naar het 
slachtoffer.

Voor vragen is 
Gerie Wolkenfelt 

      telefonisch te 
bereiken via 06-29238136.
   



5

WIJKNIEUWS
Het team van de Annie M.G. Schmidtschool is klaar voor de start en heeft er 
weer zin in! We hopen er samen met de kinderen en 
ouders weer een mooi jaar van te maken.

Steun de 
OLV van 
Lourdes-
school met 
Doekoe-actie!
De OLV van Lourdesschool doet 
de komende maand mee aan de 
Doekoe-actie.
De actie is opgezet door COOP in 
samenwerking met Arla Foods en 
is er op gericht geld te schenken 
aan basisscholen en ondertussen 
de consumptie van zuivelproduc-
ten onder de aandacht te brengen 
bij leerlingen en klanten. 

Vanaf maandag 19 augustus kunnen 
klanten munten sparen door actie-
artikelen te kopen. Deze munten 
gaan vervolgens in de spaarpot van 
de school. Aan het eind van de 
actie is de hoeveelheid munten 
bepalend voor het bedrag dat de 
school geschonken krijgt.
De OLV van Lourdesschool doet 
mee aan de actie en is van plan om 
het ingezamelde bedrag te besteden 
aan de dit jaar gestarte plusklas, een 
klas waarin leerlingen zitten die 
graag willen leren en extra aandacht 
op taalontwikkeling krijgen. 
Wij besteden de komende maand 
daarom extra aandacht aan de actie 
in groep 8. 
Wilt u de Lourdesschool ook 
steunen? Doneer uw munten dan 
aan onze school! Hartelijk bedankt!

Agenda werkgroepen 
Presikhaaf 
september
18-09 Wijkplatform Presikhaaf  19.30 uur  MFC
19-09 Inter Culturele Werkgroep (ICW) 09.30-11.30 uur MFC

oktober
  2-10 Bewonersoverleg Lange Water Midden 19.30 uur  Oosthof
  3-10 Inter Culturele Werkgroep (ICW) 09.30-11.30 uur MFC
24-10 Inter Culturele Werkgroep (ICW) 09.30-11.30 uur MFC
28-10 WWP2 19.30 uur   MFC

Agenda Stichting Initiatiefgroep Kinderkamp 
(Data en tijden onder voorbehoud van wijzigingen)

Bovenstaande activiteiten worden in 
de Dr. W. Dreesschool georganiseerd, 
Kinderkamp 7 in Arnhem
sik.presikhaafoost@live.nl

Neem ook eens een kijkje 
op onze website: 
www.sikpresikhaaf.com

21 september Bingo  20.00 uur
12 oktober  Kinderbingo  14.00 uur
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Nieuwe sportvereniging 
in Presikhaaf
Per 1 september heeft stichting 
Diagonaal een nieuwe buurt-
sportvereniging gestart in 
Presikhaaf. 
De buurtsportvereniging gaat 
nieuwe activiteiten opzetten op 
diverse plekken in de wijk. 

Bewoners, jong en oud, kunnen zo 
op een gemakkelijke manier lekker 
en gezond bewegen dichtbij huis. 

De buurtsportvereniging zoekt de 
bewoners in Presikhaaf op en 
luistert naar wat hen beweegt. 

De buurtsportvereniging maakt 
bewegen makkelijk en toegankelijk 
voor iedereen in Presikhaaf. 
Denk aan een wandelgroep in het 
park, een partijtje voetbal op het 
plein of (hard)looproutes met 
km-afstanden voor lopers. 

We brengen bewoners met elkaar in 
contact en laten de mogelijkheden 
zien in onze wijk. 

De buurtsportvereniging sluit aan 
op de eigen motivatie van de 
bewoners. Bovendien biedt de 
buurtsportvereniging een welkome 
aanvulling op het aanbod van de 
bestaande sportverenigingen. 

Doel van onze buurtsportvereni-
ging is dat kinderen, jongeren, 
volwassenen en ouderen meer gaan 
bewegen. Stichting Diagonaal 
neemt hierin het initiatief en werkt 
daarbij  samen met verenigingen, 
scholen en lokale partners. 

Advertentie

Wilt u ook laagdrempelig 
bewegen, meedoen of op een 
andere manier bijdragen? 

Zie voor meer informatie 
www.leerbedrijfdiagonaal.nl. 
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Hulp bij het omgaan met 
pc, laptop of tablet
Op woensdagmiddag kan men in de Oosthof terecht om te leren 
omgaan met pc, laptop of tablet. De redactie van Presikhaaf 
wijknieuws was erg nieuwsgierig en dus gingen Bert en Sophie van 
Vuurden een kijkje nemen.

Het bleek de laatste bijeenkomst 
voor de vakantie te zijn, die 
feestelijk werd afgesloten. 
De redactieleden troffen een groep 
enthousiaste mensen aan. 
Een van hen wijkbewoner mevrouw 
Dorland: “Op aanraden van mijn 
dochter heb ik een laptop aan-
geschaft. Nu kan ik al mailtjes 
ontvangen en versturen, via Google 
informatie binnenhalen en foto’s 
downloaden die mijn zoon uit 
Hoorn toestuurt. Wel vind ik het 
jammer dat hierdoor het ouderwets 
met elkaar bellen minder wordt.”

Maurizio, Roy, Audrey en Kelly 
begeleiden de cursisten. Roy: 

“Wij bieden hen wekelijks een 
aantal nieuwe opdrachten aan van 
Microsoft Office tot aan de basis-
begrippen van Social Media en het 
gebruik van bijvoorbeeld Uitzen-

ding Gemist en YouTube.” 
Het idee voor het project kwam 
zo’n anderhalf jaar geleden van 
Maurizio, student en als stagiair 
werkzaam bij leerbedrijf Diagonaal. 
Maurizio: “Het idee achter de 
computercursus was om de mensen 
uit Presikhaaf en daar buiten meer 
maatschappelijk betrokken te laten 
zijn, voortkomend uit onze visie 
om jong en oud met elkaar te 
verbinden. 

Door middel van de computer-
cursus zijn wij in staat geweest om 
maatschappelijke dienstverlening 
op maat aan te bieden. Dit kan dan 
gaan om vele andere hulpvragen 
naast die van het willen leren 
omgaan met de computer.” Door 
de weken heen ontstond er een 
hechte groep deelnemers, die dol 
zijn op hun “leraren”.

Helaas komen Maurizio, Roy en 
Audrey na de vakantie niet meer 
terug. Maurizio heeft zijn studie 
Sociaal Maatschappelijke Dienst-
verlening afgerond, Roy gaat zich 
richten op een ander project in het 
kader van dezelfde studie aan de 
HAN, maar via Leerbedrijf 
Diagonaal staan er weer andere 
studenten/stagiairs klaar om het 
project te laten voortbestaan. 

Dus wijkbewoners, wil het nog niet 
zo lukken met het bedienen van pc, 
laptop of tablet, ga gerust eens 
langs in de Oosthof. Op woensdag 
van 13.30 uur tot 15.00 uur bent u 
van harte welkom.

Omgekeerd 
inzamelen
Op 1 oktober 2013 zou in de wijk 
Over het Lange Water worden 
gestart met het Omgekeerd 
Inzamelen.

Echter, het start moment is 
uitgesteld tot 1 januari 2014. 

De gemeente Arnhem wil met deze 
nieuwe manier van afval inzamelen 
ervaring opdoen. Afgesproken is 
dat na een jaar geëvalueerd wordt.

Het volledig bericht kunt U 

lezen op www.presikhaafnet.nl
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B e z o r g e r s  i n  b e e l d
Wil en Lize Berns         
Al zo’n zes jaar brengen Lize en Wil Berns iedere keer met veel plezier 
onze wijkkrant rond in een deel van Elsweide. Zij doen dit heel graag en 
eigenlijk vinden zij dat meer mensen in de wijk dit kunnen doen. 
Het bezorgen doen zij naast andere activiteiten. 
Wil scheidsrechtert heel graag bij het voetbal en leidt ook nog jonge 
fluitisten op, naast zijn andere hobby: het maken van honing.
Lize is binnen onze wijk en dan vooral in Elsweide druk bezig met de 
Zonnebloem, een grote vrijwilligersorganisatie. 
Alle bezigheden hopen zij nog jaren vol te houden.

Ook tegen Wil en Lize zeggen wij: “BEDANKT!”

Wat doe jij 
op Burendag?
250 euro voor een mooi initiatief 

In het weekend van 20, 21 en 22 september viert 
Nederland Burendag. Dé dag bij uitstek om samen met 
je (directe) buren iets te ondernemen voor je eigen 
buurt. In 2012 hebben in Nederland ruim 1,2 miljoen 
mensen burendag gevierd. 

Burendag is een mooie gelegenheid om iets met én voor 
de buurt te doen. En dat kan van alles zijn. Iets met elkaar 
opknappen, schoonmaken, een gezellig straatfeest of 
gezamenlijk ontbijt, of wat te denken van een zeskamp? 
’s Avonds een leuke film? Mogelijkheden genoeg. 

Het wijkplatform Presikhaaf stelt per initiatief 250 euro 
beschikbaar. Dit geld is niet bedoeld voor de aanschaf van 
eten of drinken, maar voor bijvoorbeeld het huren of 
aankopen van materiaal zoals verf om iets op te knappen, 
tafels en stoelen, huren van een film en scherm of 
spelmateriaal voor sportieve activiteiten.

Voor de financiële aanvraag en advies kunt u contact 
opnemen met Lies Vonk (opbouwwerk Presikhaaf ), 
bereikbaar op 362 8447 of via l.vonk@rijnstad.nl
(ideeën: zie www.burendag.nl)

Handbalvereniging UDI 
organiseert op 
zondag 29 september een

Vrienden- 
en vriendinnendag!

Van 10.00 uur tot en met 12.30 uur zijn in 
sporthal Kermisland allerlei sportieve 
activiteiten te doen.

Natuurlijk kom jij toch ook!

Locatie: sporthal Kermisland – Kermisland 1
Leeftijd: 5 t/m 18 jaar. Deelname: gratis!
Trek makkelijke kleding aan en neem 
sportschoenen mee!
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Dansvoorstelling Dansstorm-Oost 
Bloedbroeders in MFC Presikhaven
Op vrijdag 11 oktober zijn er twee 
voorstellingen van dansgroep 
Dansstorm-Oost in MFC Presik-
haven, Laan van Presikhaaf 7. 

De eerste voorstelling begint om 
20.00 uur, de tweede om 20.45 uur. 
Na afloop is er tijd voor een 
drankje en een hapje. 
De voorstelling kost € 2,50 inclusief 
koffie en drankje na afloop. 

Bloedbroeders
De voorstelling Bloedbroeders is 
een bijzondere voorstelling waarbij 
de toeschouwer van dichtbij de 
voorstelling meebeleeft. 

Zelf omschrijft de dansgroep de 
voorstelling als volgt:

“Een duet in wit 
piepschuim. 
Bedolven onder, 
bescherming zoekend 
in, verdwijnend tussen 
of wadend door deze 
luchtige massa zoeken 
de twee danseressen een 
manier om elkaar te 
doorgronden. 

Speelse, verstilde dansmomenten 
afgewisseld met uitdagende, 
explosieve, fysieke dans maken deze 
voorstelling een lust voor het oog 
en een beleving voor de ziel. 
Op een eigenzinnige wijze wordt 
onze menselijkheid belicht en een 
kleine afgekaderde ruimte. 
Het publiek staat rondom dit 

minitheater en beleeft de voorstel-
ling van bovenaf.”
Kaarten voor deze voorstelling zijn 
verkrijgbaar bij de bibliotheek in 
MFC Presikhaven, bij het beheer 
van het MFC en bij het opbouw-
werk of kaartjes bestellen via 
i.sieljes@rijnstad.nl 
Per voorstelling zijn er 50 plaatsen, 
wees er dus snel bij.

Workshop peuters opvoeden is topsport en 
workshop peutermassage

Vergroot je 
opvoedtoolbox
Smeerworst op de keukenkastjes, 
plasjes naast de pot, een woede-
aanval bij de kassa en de eeuwige 
roep om ‘zelluf doen’; met een 
peuter is het nooit saai in je huis. 

Er zijn ontelbaar veel leuke, grap-
pige en vertederende momenten. 
Maar soms kan zo’n kleintje ook 
knap lastig zijn. Het echt opvoeden 
is begonnen en dat is net topsport.  
Daarom wordt in MFC Presikha-
ven een workshop georganiseerd 
waarbij je handvatten krijgt voor 
het opvoeden van je peuter. 
Als supporter, coach en scheidsrech-
ter help je je kind en jezelf de weg 
te vinden in deze enerverende 

periode. Door deze workshop kun 
je als ouder creatiever en meer 
doordacht invulling geven aan je 
rol als opvoeder van je peuter. 

Wanneer: vrijdag 13 september, 
van 9.00-11.00 uur  in MFC Presik-
haven, Laan van Presikhaaf 7. 
Toegang gratis, koffie en thee 
€ 0,50. Geef je op bij Ingrid Sieljes, 
(06 527 10 766). 
Deze activiteit wordt uitgevoerd 
door de Family Factory en georga-
niseerd door werkgroep peuterou-
ders Presikhaaf, Centrum voor 
Jeugd en Gezin en  participatiewerk 
Rijnstad/Presikhaaf

Workshop Peutermassage 
Op donderdagochtend 26 septem-

ber wordt in MFC Presikhaven een 
workshop peutermassage gegeven. 
Vind jij het leuk om dat samen met 
je peuter te doen? Geef je dan op!  
De precieze tijd is nog niet bekend, 
maar het is in de ochtend. 
Voor meer informatie en opgeven 
bel  Ingrid 06 527 10 766. 
Kosten € 2,50 excl. koffie of thee.
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Bukken, tillen, zitten, lopen... we doen het allemaal. Samen met uw 
oefentherapeut maakt u een plan om van uw klachten af te komen en 
nieuwe klachten te voorkomen. U vindt balans in lijf en leden.

De Oefentherapeut kan de oplossing voor u zijn!

Bel voor een afspraak: 026 3614005 of 
email: cesarpresikhaaf@gmail.com
M. Donderwinkel Honigkamp 25 6826 PM ARNHEM 

 

Ik bied u een 

GRATIS

 
houdings- en 

 bewegings-
check aan.

Oefentherapie Cesar  

Presikhaaf

www.oefentherapiecesarpresikhaaf.nl

Advertentie

Weet u wat u moet doen als uw partner van de trap is gevallen? Als uw 
kind brandwonden heeft gekregen van de hete thee of als de buurman 
naar zijn borst grijpt en levenloos neervalt? De gemeente Arnhem vindt 
het belangrijk dat iedereen de mogelijkheid krijgt om een EHBO-cursus 
te volgen. Daarom start EHBO vereniging Arnhem-Presikhaaf, in samen-
werking met de gemeente Arnhem, speciaal voor houders van de Gelrepas 
op woensdag 2 oktober a.s. een complete cursus EHBO. 

Deze opleiding is inclusief les in reanimatie, verbandleer en het bedienen 
van de AED. Tijdens de veertien avonden durende cursus, die 

E H B O - c u r s u s 
voor Gelrepashouders

van 19.30 uur tot 21.30 uur gegeven 
wordt door een ervaren instructeur, 
is er veel aandacht voor de praktijk. 
Een acteur (lotusslachtoffer) zal bij 
verschillende lessen aanwezig zijn, 
waardoor men realistisch kan 
oefenen. 

De cursus wordt gegeven in MFC 
Presikhaven  en kost voor Gelrepas-
houders (voorheen Arnhem Card) 
slechts 75 euro. 

Het cursusgeld wordt door veel 
zorgverzekeraars (gedeeltelijk) 
vergoed uit de basisverzekering. 
Informeer bij uw zorgverzekering 
naar de voorwaarden. 

Zonder Gelrepas kost de 
cursus 200 euro. 

Meer informatie nodig? 
Mail dan naar 
cursus@ehbo-arnhem-presikhaaf.nl 
of bel 0316 - 246 166. 
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wijkplatform Presikhaaf 
op zoek naar nieuwe leden
Vanaf 1 januari 2014 gaan de wijkplatforms Presikhaaf Oost en Presikhaaf West 
samenwerken als één wijkplatform. Een nieuw wijkplatform in een nieuw jasje met 
nieuwe mensen. Wij zijn dan ook  op zoek naar bewoners uit de wijk Presikhaaf die 
het leuk en belangrijk vinden om zich in te zetten voor de leefbaarheid van de wijk . 

Wat is het doel van het 
wijkplatform?
Het wijkplatform Presikhaaf heeft 
tot doel het verbeteren en in stand 
houden van de leefbaarheid van de 
wijk. Dit gebeurt door middel van 
overleg en samenwerking tussen 
bewoners uit de wijk en functio-
narissen die werken in de wijk, 
zoals gemeenteambtenaren of 
mensen van de woningcorporaties. 
Het wijkplatform brengt gevraagd 
en ongevraagd advies uit over 
wijkaangelegenheden aan B&W. 

Wat doet het wijkplatform?
°Het bevorderen van participatie  
 van bewoners.
°Het bevorderen van betrokken 
 heid en samenwerking tussen  
 bewoners, gemeente Arnhem en  

 diverse instellingen om leefbaar- 
 heid, veiligheid en welzijn in  
 Presikhaaf te vergroten.
°Het stimuleren van    
 wijkactiviteiten.
°Het bevorderen van wijkcom-
 municatie door middel van 
 thema-avonden, de wijkkrant en  
 de wijkwebsite.
°Het beheer van het wijkbudget.

Het wijkplatform komt vijf keer 
per jaar bij elkaar. Om buurt-
bewoners te stimuleren mee te 
doen worden er tijdelijke werk-
groepen ingesteld op basis van een 
thema. In een werkgroep zit altijd 
een vertegenwoordiger van het 
wijkplatform. 
Voor de dagelijkse gang van zaken 
wordt een wijkteam ingesteld. 

Heeft u zin en tijd om u in te 
zetten voor de wijk neem dan 
voor meer informatie contact op 

Wat verwachten wij van 
een wijkplatformlid?

°Wijkgericht denken en ruime  
 interesse (voor de wijk).
°Initiatiefrijk.
°Sociale en communicatieve   
 vaardigheden.
°Vertalen wensen van de   
 achterban.
°Flexibel in denken en handelen.
°De Nederlandse taal  lezen en  
 spreken.

met Lies Vonk 
bereikbaar op:
l.vonk@rijnstad.nl 
of 06 159 65 224.

Arnhem in Dialoog 
zoekt gespreksleiders
Van 4 t/m 10 november organiseert 
Rijnstad in samenwerking met 
MEE Gelderse Poort, RIBW en 
SWOA wederom Arnhem in 
Dialoog. Een week lang gaan 
honderden mensen met elkaar in 
gesprek over het thema: 
Samenleving begint in de wijk. 

De organisatie is op zoek naar 
gespreksleiders. Ervaring is niet 
vereist. Het volgen van een korte 
training is wel verplicht.

U kunt bij een of meer tafels 
gespreksleider zijn. Het tijdstip en 
de locatie bepalen we in overleg. 
In de korte training leert u de 
methodiek welke u inzet bij de 
gesprekken. Tijdens een dialoog 
hoeven mensen elkaar niet te 
overtuigen van hun gelijk, het gaat 
vooral om het luisteren naar elkaar. 
Maar het is wel van belang dat een 
gespreksleider ervoor zorgt dat de 
deelnemers zich op hun gemak 
voelen én de structuur van het 

gesprek in de gaten houdt. 
De aangeboden training geeft u 
hiervoor geschikte handvaten. 
Het is een leuke en uitdagende klus 
die weinig vraagt van uw tijd.

Arnhem in Dialoog is ontstaan na 
de aanslagen op 11 september. Veel 
mensen waren van mening dat het 
goed is om elkaars standpunten 
beter te begrijpen. Niet alleen in 
Arnhem, maar overal in Nederland, 
zitten mensen om de dialoogtafel.

Meld je aan als gespreksleider bij 
Karin Veldkamp via 
k.veldkamp@rijnstad.nl 
of bel naar 06 212 97 808.
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Advertentie

SLAGERIJ
G R E V E N

Honigkamp 74
 6826 PR  Arnhem

Telefoon  361 02 84

Al meer dan 25 jaar 
uw slager in de wijk

Project 
Vertrouwenspersonen Huiselijk Geweld 

zoekt vrijwilligers 
voor Presikhaaf 

Het project Vertrouwenspersonen Huiselijk geweld richt zich op de 
preventie van huiselijk geweld door inzet van vrijwilligers uit de wijk. 
De vrijwilligers maken door het geven van voorlichting en presentaties 
het onderwerp huiselijk geweld bespreekbaar in de wijk en spelen een 
belangrijke rol in het op de kaart zetten van het probleem huiselijk geweld 
in hun eigen wijk.

Wat moeten vrijwilligers van het project VHG kennen en kunnen?
l	Het aankunnen en willen om gesprekspartner te zijn van betrokkenen  
 (er wordt bewust geen onderscheid gemaakt tussen daders en 
 slachtoffers!) van huiselijk geweld

l	Je neutraal kunnen opstellen en niet-oordelen of veroordelen

l	Goed kunnen luisteren

l	Goed kunnen netwerken

l	Presentaties en voorlichting durven (leren) geven bij groepen of 
 instanties in de eigen wijk

Wat wordt er verwacht van een vrijwilliger?
l	Eenmaal per zes weken deelname aan de intervisiebijeenkomst 
 (op een avond!). Hier vindt de uitwisseling plaats tussen de vrijwilligers  
 van de vier deelnemende wijken en wordt deskundigheidsbevordering  
 aangeboden

l	Eenmaal per vier weken deelname aan de wijkbijeenkomst met de   

 vrijwilligers uit de eigen wijk. Dit wijkoverleg is bedoeld om alle 
 praktische zaken af te stemmen

l	Inzet in het bekend maken van het project in de eigen wijk en van jezelf  

 als vertrouwenspersoon

l	Samenwerking met de andere vertrouwenspersonen in de wijk

De vrijwilligers worden getraind tot vertrouwenspersoon en krijgen 
daarnaast de benodigde ondersteuning van coördinator Hanneke Fiesler.

Informatie te verkrijgen bij 
h.fiesler@rijnstad.nl, 06 461 29 795

Nieuw in Arnhem

Boekenruil 
‘De Wissel’                                  

Gildemeestersplein 1 
6800 JB Arnhem 
EcoVrede gebouw 

ingang parkvijverzijde

Voor meer vragen & deelname:
 telefoon 06 183 97 250

De openingstijden 
van De Wissel zijn:

dinsdag 13.00 uur tot 17.30 uur
woensdag 13.00 uur tot 17.30 uur
donderdag 13.00 uur tot 17.30 uur

3 
ROOKWORSTEN

voor € 5.98

4e GRATIS
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Activiteiten SWOA Locatie de Weldam 
Middachtensingel 39, telefoon 361 17 41
Centraal Informatie en Adviespunt, bereikbaar op 
werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur, telefoon 445 99 99

Busreis 2013
De busreis naar het brei- en schoen-
museum met de Betuwe Express 
was ook dit jaar – mede dankzij de 
gulle bijdrage van de Dullertsstich-
ting/Nicolai Broederschap én het 
Wijkplatform Presikhaaf een 
geweldig succes. 

Met in totaal 66 personen hebben 
we volop genoten. 
Dank je wel voor de bijdrage.

Terugkoppeling 
voedselbank maaltijd
Een groot succes voor de samen-
werking met vier studenten van het 
Rijn IJssel College afd. MDW.
Het financiële steuntje in de rug is 
gehaald!! We konden aan het einde 
van de middag een bedrag van 

€ 223,00 overhandigen. 
Dank je wel buurtbewoners!

Vrijdag 13 september 
Indische middag m.m.v. Indo Band 
de Randies.
Kosten € 6,00 p.p. incl. maaltijd. 
Kaartverkoop tot 11 september aan 
de balie. Ook telefonisch kan tot 
die datum gereserveerd worden. 
In beide gevallen max. 2 kaartjes 
p.p. Zaal open 14.00 uur.

Vrijdag 20 september 
Modeshow door firma H&A uit 
Abcoude.
Toegang gratis, zaal open 14.00 uur. 
Geen inschrijving nodig.

Dinsdag 1 oktober 
Dag van de Ouderen.
Zaal open 10.00 uur. 

Bridgeclub zoekt 
nieuwe leden
Het bridgeclubje van de woensdag-
avond in de Weldam ziet graag 
enige uitbreiding van haar leden. 
Als u zin heeft om eens een kaartje 
te komen leggen, dan bent u daar 
van harte welkom. 
 “Het mes op tafel” laten we thuis. 
Er wordt het hele jaar gespeeld op 
de woensdagavond van 19.00 uur 
tot ongeveer 22.30 uur. 
U kunt zo binnen lopen.
Hopelijk tot ziens in de Weldam.

A. Sommeling

Griftstraat 15 
6826 AM Arnhem

www.karizmabyhakan.nl
06 590 858 13 / 06 422 761 07

Betaalbare ervaren 
Turkse dames&heren 

kapper!

Met & zonder 
afspraak

Advertentie

Programma: 
* 10.00 uur open inloop met koffie  
 en gebak, 
* 11.00 uur demo Salsa dansen, 
* 12.30 uur lunch (€ 4,00 p.p.,   
 inschrijven vanaf maandag 
 9 september)
* 14.00 uur dansmiddag m.m.v. ons  
 huisorkest Duo Pardon.
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REDACTIE
Bert van Vuurden, 
Karin Veldkamp, 
Ria van Leuven, 

Sophie van Vuurden, 
Roel van Leuven

Redactieadres
   Laan van Presikhaaf 7

6826 HA  Arnhem
Telefoon 362 84 47

Kopij inleveren vóór 
4 oktober 2013
vóór  17.00 uur 

Gelieve aan te leveren in een 
Word bestand per 

e-mail of op andere wijze.
wijknieuws@presikhaafnet.nl

Bezorging 
28 oktober 2013

Drukwerk
Coers&Roest

Oplage: 7500 exemplaren
Verschijnt zes maal per jaar.

Fotografie
Bert van Vuurden,
Roel van Leuven,

tenzij anders vermeld.
  

 Foto’s en illustraties 
in kleur als  JPEG

in een hoge resolutie
(min. 500 kB of  300 dpi).

Klachten over bezorging 
schrijf of mail

het naar de redactie.

De redactie behoudt zich het 
recht voor ingezonden stukken
 in te korten of niet te plaatsen.

Digitale wijkkrant
www.presikhaafnet.nl

Ingezonden brief
Op de korte rondjes, die ik 
dagelijks met mijn hond door 
de wijk maak, komen we 
helaas heel veel zwerfvuil tegen.
Goede apporteur als ze is, 
neemt ze dan vaak iets in haar 
bek mee dat ze dan draagt 
totdat we thuis zijn waar het 
in het hier wel bekende groene 
emmertje belandt.

Dat emmertje ben ik maar eens 
gaan gebruiken om te zien 
hoeveel rommel ze nou eigenlijk 
binnen een aantal weken mee-

neemt, want steeds 
een bekertje, bakje 
of wat dan ook valt 
niet op in de grote 
grijze container.
Na dik zes weken 
schrik je dan eigen-
lijk van wat mensen 
zomaar van zich 
afgooien en waar je 
omgeving mee 
vervuild wordt. 
Daar helpen schoon-
maakacties niet 
tegen. En dat in een 
omgeving waar heel 
veel wijkcontainers 
zijn, waar je je afval 
in kwijt kunt en het 
maar één hond is 
die regelmatig iets 
mee naar huis mag 
nemen!

Misschien gaan mensen na het zien van deze foto’s eens bedenken dat 
wat je onderweg koopt mee naar huis genomen kan worden om daar 
in de vuilniscontainer te laten belanden  of dat je je bekers en andere 
rommel ook in de wijkcontainer kunt gooien.
Zo veel moeite kost dat toch niet?

M. Willemsen
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S U D O K U  1 3

Uit de goede inzendingen is een 
winnaar getrokken en wel

Henk Bouwmeester
Lacombléstraat

U kunt uw oplossing 
insturen naar onderstaand adres 

onder vermelding van 
naam, adres en telefoonnummer 

vóór 4 oktober 2013 

Onder de goede inzenders 
wordt een tegoedbon verloot 

ter waarde van  € 20,00.

Redactie 
Presikhaaf  Wijknieuws 
Laan van Presikhaaf 7   

6826 AH Arnhem 

U kunt ook mailen naar: 
wijknieuws@presikhaafnet.nl
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Oplossing sudoku nr. 12
6  1  2  8  7  4  5  9  3
8  9  5  1  2  3  6  7  4
7  4  3  9  6  5  2  8  1
9  6  8  2  1  7  4  3  5
2  5  1  3  4  8  9  6  7
3  7  4  5  9  6  1  2  8
4  2  6  7  3  1  8  5  9
1  8  7  6  5  9  3  4  2
5  3  9  4  8  2  7  1  6

Tijdens het jaarlijkse schoolfeest van peuterspeelzaal Pinokkio was er 
van alles te beleven in de speelzaal. Er was een skippybalparcours, de 
peuters konden vissen vangen en wie wilde, kon geschminkt worden. 
Ook konden er leuke schatten opgegraven worden en iedereen mocht 
een koek versieren en natuurlijk lekker opeten. 

Terwijl het buiten regende, was er binnen een voorstelling van clown 
Pet. Clown Pet ging op vakantie en hij zocht de zon. Gelukkig 
vonden we die later ook met z’n allen, want het weer klaarde op en 
we konden nog even lekker naar buiten om een ijsje te eten. Alles bij 
elkaar was het een geslaagd feest, waarbij voor de peuters van alles te 
beleven en te smullen viel. 

Zomerfeest 
peuterspeelzaal 
Pinokkio

Wilt u met uw kind eens komen kijken en kennismaken met peuter-
speelzaal Pinokkio, dan bent u welkom op onze open dag op woens-
dagochtend 11 september, tussen 9.00 uur en 11.00 uur. 
Eventueel kunt u uw kind die dag ook inschrijven. 

Peuterspeelzaal Pinokkio maakt deel uit van de Brede school Park 
Kinderkamp en is een speelzaal van Stichting Peuterspeelzalen 
Arnhem (SPA). 

Ons adres is Kinderkamp 11 (naast De Oosthof ). 
Graag tot ziens!
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“Benut kansen op buurtniveau”
      
Op 1 september stopt Karin Veldkamp als 
opbouwwerker voor Presikhaaf. 
Na vijfenhalf jaar blikt zij terug. 

“Presikhaaf is een mooie groene wijk. Én een 
levendige wijk met veel voorzieningen en 
activiteiten. Het was een leuke periode waar 
ik met voldoening op terugkijk.” Karin was 
nauw betrokken bij de krachtwijkaanpak van 
Presikhaaf. Extra bewonersbudgetten (Voge-
laar) zorgden volgens haar voor een flinke 
impuls. Zo ontstonden tal van bewonersini-
tiatieven voor heel wat leuke activiteiten. 
Mogelijkheden voor de toekomst? “Klein-
schalige initiatieven dichtbij huis. Voor 
bewoners liggen er kansen op buurtniveau.”

Opstart werkgroepen
Het wijkplatform nieuw leven inblazen. 
Daarmee startte ze jaren geleden. Karin: 

“Presikhaaf Oost kende een sterk vergrijsd 
wijkplatform. We werkten aan een nieuwe 
kleinere samenstelling met een opener 
structuur. Het platform, dat momenteel 
nieuwe leden zoekt, concentreerde zich 
voortaan meer op contacten met instanties 
en beleid. De ontstane afzonderlijke werk-
groepen legden zich toe op de uitvoering van 
activiteiten. In de loop der jaren zijn diverse 
mooie activiteiten tot stand gekomen die we 
financieel ondersteunen.” Denk bijvoorbeeld 

aan het jaarlijkse buurtfeest, kerstmarkt en 
plantjesmarkt. Maar ook aan de Parkmani-
festatie met leuke workshops en optredens.”

Kamperen in park
De saamhorigheid in Presikhaaf vergroten 
was haar doel. “Dat bewoners zelf met 
ideeën kwamen en uitvoerden, vond ik 
geweldig. Daar werd ik echt enthousiast van.” 
Het hoogtepunt? “Het idee voor een tijde-
lijke camping in Park Presikhaaf. Dit unieke 
initiatief trok het eerste jaar meer dan hon-
derd bewoners van Presikhaaf. Een veld vol 
tentjes, samen ontbijten en gezamenlijke 
activiteiten. Dit was zó leuk! Een prachtige 
gelegenheid om elkaar te ontmoeten en beter 
te leren kennen,” legt Karin stralend uit.    

Activiteiten dichtbij 
De wijkbrede activiteiten staan. Park 
Presikhaaf speelt daarbij een belangrijke rol. 
Karin constateert dat bewoners meer betrok-
ken zijn als het om hun directe omgeving 
gaat. Karin: “Meer activiteiten dichtbij, daar 
zie ik nog veel mogelijkheden voor Presik-
haaf. Bijvoorbeeld financiële ondersteuning 
van een straatfeest. Maar ik denk ook aan 
aansluiting bij nationale schoonmaakdagen, 
tuindagen of nationale straatspeeldagen. 
Zo houd je samen de buurt netjes en gezellig. 
Een mooie manier om de contacten dichtbij 
huis te verstevigen.”

Meer informatie?
Heeft u een leuk idee voor een activiteit in 
uw straat of wijk? 
Bel 362 84 47 voor (financiële) onder-
steuning via een van de opbouwwerkers van 
Stichting Rijnstad.


