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Kerstmarkt 
Presikhaaf 
Het Wijkplatform Presikhaaf 
organiseert voor de eerste maal 
een grote kerstmarkt in  
Winkelcentrum Presikhaaf en 
Park Presikhaaf op 
zondag 15 december 2013. 

De kerstmarkt wordt gehouden 
van 12.00 tot 17.00 uur en zal 
worden geopend door de burge-
meester, de heer H. Kaiser.
In het park komt bij de kinder-
boerderij een levende kerststal met 
een zangkoor. De kinderen kunnen 
ponyrijden, er is een schminkpost, 
een luchtspringkussen en nog meer 
kinderactiviteiten. Verder kunnen 
we genieten van muziek van de 
Arnhem Band, het Arnhems 
Fanfareorkest en trompetters te 
paard. Een DJ zal tussen de op-
tredens de muziek verzorgen. 
Er wordt rondgereden met een 
arrenslee met Kerstman en een 
huifkar. Ook staan er kramen waar 
verenigingen en instellingen zich 
presenteren. Het T-huis doet mee 
met eigen kramen en versiering en 
ook Intratuin levert versieringen.
In het winkelcentrum worden 
workshops verzorgd zoals kerstbon-
bons maken, kerstlampen maken, 
er staat een kinderknutseltafel en er 
is een clown. Verder staan door het 
hele centrum kramen waar men 
leuke kerstversieringen en kerstge-
schenken kan kopen.

DE
LEUKSTE

KERSTMARTK
OOIT!!!

Op 7 november a.s. viert Stichting Terre des Hommes Arnhem haar 
éénjarig bestaan. Wij doen dit in aanwezigheid van o.a. de heer 
Michiel van Wessem, wethouder Werk, Cultuur en Recreatie bij de 
gemeente Arnhem, en de heer Hans Guijt, hoofd Projecten van 
Stichting Terre des Hommes.

Het officiële gedeelte is van 12.30 tot 13.30 uur. We maken er een gezellig 
feestje van met een hapje en een drankje. Ook voor onze klanten! 

Dankzij hun steun kunnen wij de toekomst met een gerust hart tegemoet 
zien. De (versierde) winkel zal ook tijdens het officiële gedeelte geopend 
zijn voor het publiek. De opbrengst is voor de straat- en vuilnisbelt-
kinderen van Phnom Penh in Cambodja.
Zij kunnen uw en onze steun niet missen.

Openingstijden
Dinsdag t/m zaterdag van: 10.00 – 17.00 uur
Dagelijks gesloten van 13.30 – 13.45 uur
Adres:  Lange Wal 65, Arnhem
Telefoon: 361 08 32
Email:  winkel.arnhem@tdh.nl

DOE MEE MET
ARNHEM IN DIALOOG

In de week van 4 t/m 10 november organiseren Rijnstad, SWOA, 
MEE Gelderse Poort en enkele vrijwilligers voor de vijfde keer 
Arnhem in Dialoog. 

Het doel van Arnhem in Dialoog is dat mensen met verschillende achter-
gronden in contact komen én in gesprek raken met elkaar over een 
bepaald thema. Dit jaar is het thema: samen leven begint in de wijk. 

Een dialoog betekent dat je luistert naar elkaar en niet in discussie gaat. 
Dit bevordert onderling begrip en uitwisseling van meningen en ervarin-
gen. Meedoen is een mooie manier om je horizon te verbreden en nieuwe 
mensen (in jouw buurt) te ontmoeten.

Aan een gesprek doen zes tot acht mensen mee onder leiding van een 
gespreksleider. 

De gesprekken vinden plaats op verschillende locaties in de stad. 

Aanmelden bij k.veldkamp@rijnstad.nl of bel 06 21 29 78 08
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Levende kerststal

Sfeervolle kramen

Eten en drinken

Live muziek 

Huifkar ritjes

Workshops

Arreslee met Kerstman

Kerstmarkt
15 december 2013

van 12.00 tot 17.00 uur

Park Presikhaaf
en 

Winkelcentrum
Kerstfeest voor jong en oud

Met medewerking van Intratuin, T-Huis, Stadsboerderij 
en winkeliersvereniging winkelcentrum  Presikhaaf
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Vrijwilligers
Ik ben er vanmorgen eens goed voor 
gaan zitten. Krant op tafel, kopje koffie 
erbij en lezen maar. 
Zo kom ik te weten dat er in Arnhem 
een vrijwilligersacademie en een 
vrijwilligerscentrale bestaan, waar 
cursussen en workshops gegeven 
worden om je te verbeteren in het 
vrijwilligerswerk. Daarover wil ik 
het nu eens hebben. Als ik in mijn 
buurtje rondkijk, zie ik veel mensen die 
vrijwilligerswerk doen. 
Voor niet alles heb je een cursus nodig. 
Mijn buurvrouw bijvoorbeeld zet zich al 
jaren in voor ouderen in Presikhaaf. 
Zij helpt met het organiseren van 
bingo’s en verzorgt tijdens deze bingo’s 
de hapjes en drankjes. Weer anderen 
zijn heel actief voor de Presikhaafse 
afdeling van de Zonnebloem. 
Ook daarvoor heb je geen workshop 
nodig, dat doe je gewoon. Veel mensen 
haal je hierdoor uit hun isolement. 

Ook voor deze wijkkrant zijn weer 
mensen actief geweest. Dit mooie blad 
komt immers niet zomaar tot stand 
en in uw brievenbus. Daar gaan heel 
wat uurtjes werk aan vooraf. Allemaal 
vrijwilligerswerk.  
Met belangstelling lees ik in het 
wijknieuws altijd het stukje waarin 
een van de bezorgers in beeld wordt 
gebracht. Zonder hen kan ik dit blad 
niet lezen en als buurtbewoner wil ik 
hen daarvoor ook bedanken. 
Geen cursus voor nodig, maar wel heel 
belangrijk.
Waar kan zo’n krantenartikel toch niet 
toe leiden? Ja, dat ik er weer aan denk 
dat veel mensen in Presikhaaf zich 
inzetten voor anderen. Dat is mooi, 
want door iets voor een ander te doen 
maak je jezelf en die ander blij.

Sproet

Bezorger 
in Beeld 
Derk Quist

Hij moet bijna de nestor 
van onze bezorgers zijn, de 
nu 83 jarige Derk Quist uit 
de Molencatestraat. 

“Al meer dan tien jaar breng 
ik met veel plezier onze 
wijkkrant rond en ik wil 
meteen een ieder oproepen 
om dat ook in zijn of haar 
straat te doen,” zegt hij 
spontaan als ik binnenkom. 

“Het kost niet eens veel tijd 
en stilzitten gaat meestal aan mij voorbij.” Derk is ook 
in de Weldam een veel en graag geziene persoon. 

Twee  keer in de week bridgen en ook nog eens een 
keer vrijwilligerswerk doen achter de bar. Stoppen 
komt dan ook niet voor in zijn woordenboek. 

De redactie van Presikhaaf wijknieuws is reuze blij met 
zo’n bezorger en wil Derk bij deze bedanken voor zijn 
jarenlange inzet.

Agenda
Data en tijden onder 
voorbehoud van 
wijzigingen.

De activiteiten worden in en rondom 
de Dr. W. Dreesschool georganiseerd.

Adres: Kinderkamp 7 in Arnhem
 sik.presikhaafoost@live.nl

Neemt u ook eens een kijkje op onze website:
 

www.sikpresikhaaf.com

 9 november  Kinderbingo   14.00 uur
23 november  Sinterklaasfeest  14.00 uur
 7 december     Kinderbingo   14.00 uur
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D e  k r o n i n g s b a n k
Tijdens het bewonersoverleg Elsweide begin dit jaar, net nadat 
Koningin Beatrix bekend maakte haar troon door te geven aan haar 
zoon Prins Willem Alexander, ontstond het plan voor een Social Sofa 
(een betonnen bank, beplakt met mozaïeksteentjes) en er een 
Kroningsbank van te maken. Het idee van een - in veel steden te 
bewonderen - Social Sofa is samenwerking.

Samenwerken doen we al met 
Leerpark Presikhaaf. De leerlingen 
van deze school hebben tekeningen 
gemaakt met betrekking tot de 
troonswisseling. Deze tekeningen 
werden in de fabriek op de bank 
aangebracht. 

Inmiddels zijn de leerlingen en de 
initiatiefnemers Iet Harderwijk, 
Marlies Meekels, Mariëtte 
Hendriks en Conny Bloemendaal 
begonnen met het plakken van de 
steentjes. De leerlingen doen enkele 
uren per week hun best om hun 

tekeningen tot “leven” te brengen, 
maar de lesuren zijn niet voldoende 
om de bank vóór de onthulling 
(Koningsdag) af te hebben. 
Uw hulp is dus heel welkom. 
U hoeft geen expert te zijn, ieder-
een kan meedoen. De plakuren zijn 
in het Leerpark aan de IJssellaan op 
maandag en donderdag van 
18.30 uur tot 20.00 uur. 

De bank wordt geplaatst op de 
hoek Drakensteinlaan/IJssellaan en 
de leerlingen denken er al over om 
de Koning uit te nodigen!
 
U kunt zich aanmelden bij Conny 
Bloemendaal, telefoon 361 01 33 of 
e-mail connybl@hotmail.com 

Advertentie
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De Annie en Drees 
klimmen naar de top!

Op de Annie M.G. Schmidt-
school en de Dr. Willem 
Dreesschool wordt hard en 
met plezier gewerkt. 
Zo kunnen de leerlingen 
boven zichzelf uitstijgen.
 
Tijdens de Kinderboekenweek 
gebeurt dit op beide scholen 
wel heel letterlijk. 

Op een grote mobiele klimtoren op het schoolplein klimmen de leerlingen 
letterlijk naar de top. De leerlingen worden daarbij begeleid door 
professionals van de Koninklijke Nederlandse Klim Vereniging. Voor acht 
leerlingen van iedere school uit groep 7 en 8 wordt dit klimavontuur nog 
extra bijzonder, zij mochten meedoen met de stadsfinale van de klimcom-
petitie op 27 oktober.

De nieuwste lesmethoden op 
de OLV van Lourdesschool
De Lourdesschool heeft op dit 
moment alle methodes (boeken en 
software) helemaal van deze tijd. 

Onze kinderen krijgen al vroeg 
met de digitale wereld te maken. 
Hier spelen de nieuwe methodes 
op in. 

Een voorbeeld is de methode 
Leeslink. Deze methode voor 
begrijpend en studerend lezen 
wordt in zijn geheel gegeven via het 
digitale schoolbord.
Leerlingen hebben geen lesboeken 
meer, maar krijgen teksten te lezen 
die de leerkracht van de website 
moet downloaden. De methode 
veroudert dus nooit! 

Er gebeurt van alles in de wereld 
om ons heen. Elke week staan 
nieuwe teksten, opdrachten en 
filmpjes online.
Dit maakt de kinderen nieuwsgie-
rig: waar zou het deze week over 
gaan? Vaak zijn de  actuele onder-
werpen dan meestal al bekend bij 
de kinderen. Dat motiveert!

Bij begrijpend lezen worden zeven 
strategieën aangeleerd. In aparte 
strategiefilmpjes wordt elke strate-
gie uitgelegd en hardop toegepast.
Na elk blok volgt een toets. 
Deze sluit qua vorm aan bij de 
vraagstelling van de Cito-toetsen. 
De leerkrachten zijn allemaal 
geschoold in deze manier van 
lesgeven en net als de kinderen 
erg enthousiast. 

Een opsteker is dat de Lourdes-
school als één van de eerste scholen 
vijftien tablets heeft gekregen zodat 
we, beginnende in de bovenbouw, 
op geheel eigentijdse wijze les 
kunnen geven.
Zodra het draadloos netwerk er is, 
worden ze in gebruik genomen.

Bent u benieuwd naar onze nieuwe 
vorm van lesgeven, dan bent u van 
harte welkom. 

Team OLV van Lourdesschool
www.olvvanlourdesschool.nl 

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

3 
ROOKWORSTEN

voor € 5.98

4e GRATIS
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Gezocht
klein 
speelgoed
In de kinderclub van MFC 
Presikhaven (open op maandag-, 
dinsdag-, woensdag- en donderdag-
middag) komen wij veel speelgoed 
te kort. 
Graag zouden we meer speelgoed 
willen voor de kinderen, maar daar 
is geen budget voor.

Heeft u misschien nog speelgoed 
dat u niet meer gebruikt? 
Zou u dat willen doneren aan de 
kinderclub? Al zijn het maar twee 
Playmobile-poppetjes, daarmee zou 
u ons al erg blij maken. 

Kinderclub Presikhaven. 
Laan van Presikhaaf 7

Al meer dan 
50 jaar in de wijk 
Ben en Ans Groot Antink
Onder de bewoners van het eerste 
uur vallen ook de heer Ben en 
mevrouw Ans Groot Antink. 
Zij wonen sinds 1960 in de wijk, 
dus al ruim 53 jaar.

“Onze eerste woning was aan de 
Waalstraat. Hier werden onze drie 
kinderen geboren. In september 
1968 zijn we verhuisd naar onze 
huidige woning aan de 
Drakensteinlaan in Elsweide. 
Doordat we in Elsweide bewoners 
van het eerste uur waren en er nog 
steeds wonen, hebben we de buurt 
vanaf het begin tot bloei zien 
komen. Het is een fijne, sociale 
buurt. 

Niet iedereen van het eerste uur 
woont hier nog. In de loop der 
jaren hebben we veel nieuwe 
buurtbewoners mogen verwel-
komen, maar de goede sfeer van de 
begintijd is daarmee gelukkig niet 
verloren gegaan. Hier heerst nog 
steeds de sfeer van elkaar helpen 
met kleine hand- en spandiensten. 
Een container van of naar de weg 

brengen, op bezoek gaan bij een 
zieke buur of elkaar helpen met de 
tuin, als dat nodig is.”
Een sociale omgang die erg bij het 
echtpaar past. Ze zijn beiden al 
jaren actief als vrijwilliger in 
Presikhaaf en de regio. Vroeger was 
Ben 20 jaar lang vrijwilliger bij 
Vitesse, tegenwoordig is hij actief 
voor het Gelders Archief. 
Daar worden historische documen-
ten gedigitaliseerd en beschikbaar 
gemaakt voor het publiek. 
Ans heeft menig uur besteed met 
het zorgen voor zieke buren en 
wijkgenoten en ze is al sedert jaren 
actief bij de Zonnebloem 
Presikhaaf. Ook Ben was daar jaren 
actief als  penningmeester.

PraatTafel voor en door bewoners
Bewoners van de Krammerstraat hebben het initiatief genomen om 
een PraatTafel te organiseren, om niet meer aan het tuinhek te staan 
maar aan een tafel te zitten om met elkaar te praten. 
Het idee is ontsproten door drie bewoners. 

Om het project te realiseren was eerst een budget nodig en dit werd 
bij de WWP2 aangevraagd. De WWP2 wilde eerst een goedkeuring 
hebben van de grondeigenaar Portaal. Het idee van de PraatTafel 
werd voorgelegd en is lovend ontvangen. Portaal heeft de kosten en 
plaatsing overgenomen na een enquête onder de aanwonenden, zij 
waren ook voor de PraatTafel. Het is een groot succes en aan de 
PraatTafel zijn al veel gezellige bijeenkomsten geweest.Fo

to
gr

afi
e: 

Re
né

 V
ri

ez
en



P R E S I K HA A F

8

Op zaterdag 16 november is er 
een busuitje voor wijkbewoners 
uit Presikhaaf. Die dag gaat men 
naar de markt in Den Haag. 

De Haagse Markt, of beter gezegd 
de Haagse Mart, is een begrip 
binnen en buiten de stad. Niet voor 
niets, want het is een unieke plek 
met een enorm divers aanbod waar 
vele culturen elkaar treffen. 

De bus vertrekt om 8.00 uur vanuit 
MFC Presikhaven en weer om 
17.00 uur vanuit Den Haag. 
Rond 19.00 uur bent u weer thuis.  

De busreis is bedoeld voor volwas-
senen vanaf 18 jaar en alleen voor 
wijkbewoners. Kinderen mogen 
niet mee! 
Kaartverkoop start maandag 
4 november en sluit op vrijdag 
8 november. Kaartjes zijn te koop 
bij MFC Presikhaven, ’s morgens 
bij de koffie-inloop. U kunt ook  
bellen met Ingrid 06 527 107 66. 
Een kaartje kost 11 euro. U moet 
uw kaartje zelf komen ophalen, 
reserveren is niet mogelijk. 

Wees er snel bij 

want vol is vol!!

Busuitje naar de 
Haagse Markt

Kinderclub zoekt vrijwilligers
Kinderclub MFC Presikhaven is 
op zoek naar vrijwilligers. 

Vier dagen per week zijn er activi-
teiten voor kinderen. Er wordt van 
alles in het MFC georganiseerd. 
Elke dag komen ruim 60-80 
kinderen. 

Voor één of meerdere middagen in 
de week zijn we op zoek naar 
buurtbewoners die met de activitei-
ten willen meehelpen.  
Wat je wilt doen en hoeveel tijd je 

er aan wilt besteden, bepaal je zelf. 
Voor meer informatie over de 
activiteiten van de 
kinderclub kijk je op 
de website: 
www.kinderclubs.nl 

Voor informatie over 
vrijwilligerswerk kun 
je bellen met Jan 
Meffert (Rijnstad): 
telefoon 363 70 59 
of mail: 
j.meffert@rijnstad.nl

Iedere dinsdagavond meidenclub!
Elke dinsdagavond van 18.30 uur 
tot 20.00 uur is er meidenclub in 
MFC Presikhaven.

De meidenclub wordt  
begeleid door twee 
stagiaires.
Elke dinsdag doen ze 
leuke activiteiten, 
gericht op meisjesdingen.

Graag hopen we zoveel mogelijk 
leden te krijgen zodat we ook een 
gezellig grote groep hebben. 

De meidenclub is voor meisjes van 
9 tot 14 jaar. De entree is € 1,00 

per persoon. We zetten 
gezellig thee en een 

muziekje op.
Iedere dinsdagavond 
bieden we een ander 
programma, dus je 
beleeft altijd wel wat 

leuks!
MFC Presikhaven

Laan van Presikhaaf 7
Telefoon 363 70 59
Jan Meffert

Agenda werkgroepen 
Presikhaaf 
november
  5-11 WWP3 19.30 uur  MFC
 7-11 Inter Culturele Werkgroep (ICW) 09.30-11.30 uur MFC
11-11 WWP1 14.30 uur “de Klup”
12-11 Bewonersoverleg Elsweide 19.30 uur Oosthof
19-11 Wijkplatform Presikhaaf 19.30 uur MFC
21-11 InterCulturele Werkgroep (ICW) 09.30-11.30 uur MFC 

december
  3-12 Bewonersoverleg Cannenburg/Ulenpas 19.30 uur  Oosthof
  5-12 Inter Culturele Werkgroep (ICW) 09.30-11.30 uur MFC
  9-12 WWP2 19.30 uur   MFC
 19-12 Inter Culturele Werkgroep (ICW) 09.30-11.30 uur MFC 
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LED verlichting promenade 
Park Presikhaaf
Al een tijdje staat er verlichting langs de promenade. De gemeente had 
destijds, bij de herinrichting van het park, ook een lichtplan gemaakt 
en stroompunten aangelegd, maar door de tegenvallende kosten 
(o.a. nieuwe kademuur in plaats van herstel) was het geld op voor de 
rest van de verlichting. Door een bijdrage uit het bewonersbudget 
Krachtwijk Presikhaaf is het toch gelukt het plan te realiseren.

Toen wijkbewoonster Marike 
Jansen Schuiling de aanvraag 
voor het geld bij het bewoners-
budget deed, liet ze weten het 
belangrijk te vinden dat leerlin-
gen van Leerpark Presik-
haaf betrokken zouden 
worden bij de program-
mering van de 
verlichting.

“Zo wordt het een 
beetje “hun” verlichting 
en is het voor hen leuk aan 
familie of bekenden te 
laten zien dat zij de 
programmering hebben 
gedaan.”

Ook het Leerpark vond het een 
goed idee, maar omdat het donker 

moet zijn om het effect van de 
programmering te zien, was 
dit wel lastig.

De gemeente kwam met een 
oplossing. Er werd een 
proefopstelling gebracht 
zodat de leerlingen 
onder leiding van 
docent/stagebegeleider 
Jean-Paul Poell met het 

project aan de slag 
konden. Presikhaaf 
wijknieuws, aanvraagster 
Marike Jansen Schuiling, 
Theo Peren en Conny 
Bloemendaal van het 
wijkplatform waren bij 
de overhandiging aan-

wezig. Conny heeft voor 2014 de 
data in beeld gebracht waarop de 

verlichting in een bijzonder kleurtje 
kan zijn, bijvoorbeeld Koningsdag 
(oranje) en als er bioscoop is in het 
park, dan de verlichting in felle 
kleuren. 

Onlangs liet docent Jean-Paul 
weten dat de leerlingen er druk mee 
bezig zijn en de meesten de soft-
ware onder de knie hebben. “We 
bouwen nu zelf het prototype om 
mee te werken en geven binnenkort 
onze eerste show aan de gemeente. 
We zijn benieuwd. 
In ieder geval vinden de leerlingen 
het helemaal leuk.” 
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Audiotour Presikhaaf
Presikhaaf is een wijk met een nieuwe geschiedenis. In de wijkkrant 
Prikko 026 zijn geschiedenisverhalen van bewoners voor u gebundeld. 
Vanaf 28 oktober wordt dit krantje ook tentoongesteld in 
winkelcentrum Presikhaaf.

In 2012 werd het Kinderkunstpro-
ject Zooicity uitgevoerd. Alhoewel 
dit een kinderkunstproject was 
liepen er veel bewoners binnen met 
verhalen  over de geschiedenis van 
hun wijk. Hieruit ontstond een 
nieuw initiatief van Kunstbedrijf 
Arnhem en kunstenares Krista 
Burger, in samenwerking met 

verschillende bewoners en met 
De Burenhulporganisatie. 
Er werd een krant gemaakt met de 
naam: PRIKKO 026. 
Deze werd voor het eerst gepresen-
teerd tijdens het wijkfeest bij de 
Oosthof tijdens de Kunstroute 
Presikhaaf op 2 juni 2013. 
Om deze verhalen met u te delen 

richt Krista Burger de kunstetalage 
in tegenover de HEMA in winkel-
centrum Presikhaaf, gebaseerd op 
het krantje. Een minitentoonstel-
ling dus over de geschiedenis van 
de wijk. Daarbij is de krant vanaf 
28 oktober gratis mee te nemen 
vanuit de winkels en horeca in het 
winkelcentrum. 

Daarnaast kunt u deelnemen aan 
een audiotour. Deze tour, in en om 
het winkelcentrum, laat bewoners 
de geschiedenisverhalen opnieuw 
beleven. Vanaf half november gaan 
de eerste groepen hiermee van start. 
Geschikt voor alle leeftijden. 
Op zondag 24 november hebben 
we nog een aantal plaatsen vrij. 

Lijkt het u leuk om hieraan deel te 
nemen? Het duurt ongeveer een 
uur en we sluiten af met een gezel-
lig kopje koffie. Stuur een mailtje 
met uw contactgegevens naar Jacky 
en Lisanne via audiotour@kunst/
bedrijfarnhem.nl  Deelname aan 
deze audiotour is kosteloos.

De krant, interviews, tentoonstel-
ling en audiotour zijn financieel 
mede mogelijk gemaakt door het 
wijkplatform. 
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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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nog nooit een instrument hebben 
aangeraakt, krijgen de mogelijkheid 
om instrumentale muziekles te 
volgen en een muziekinstrument 
mee naar huis te nemen.” 

Vier basisscholen Presikhaaf 
gaan ‘Met de Muziek Mee’
Dit schooljaar mogen de vier 
basisscholen in Presikhaaf, 
de Dr. W. Dreesschool, John F. 
Kennedyschool, Annie M.G. 
Schmidtschool en O.L.V. van 
Lourdesschool, meedoen met het 
project ‘Met de Muziek Mee’ van 
Kunstbedrijf Arnhem. 

Met de Muziek Mee bevordert de 
doorstroom van muziekeducatie in 
de klas naar de muziekles in de 
particuliere markt en zet zich in 
voor sociale en betaalbare muziekles 
door samenspel. Het project loopt 
tot en met juni 2014.

De eerste tien weken krijgen tien 
groepen muziekles in de klas door 
een professionele muziekdocent. 
In december krijgen kinderen, die 
door willen met instrumentale les 
buiten schooltijd, op school een 
instrument mee naar huis. 

“Dat wordt een speciaal moment,” 
voorspelt Sandra van Veelen, hoofd 
Muziek Kunstbedrijf Arnhem. 

“Kinderen, die voorheen misschien 

Kinderen maken kennis met 
diverse muziekinstrumenten

Another world exists
Van 12 oktober tot en met 18 oktober waren acht 
jonge kunstenaars uit Berlijn in Presikhaaf.

derden ongeveer 25 kinderen uit de 
wijk  petjes. 
De kinderen maakten eerst een 
schets en met stiften en spuitbussen 
werden de petten beschilderd. 

Dit project is mede mogelijk 
gemaakt door financiële steun van 
Youth in Action en Ik ben geweldig.

Motel spatie had een uitwisseling 
georganiseerd om samen met een 
groep uit Nederland een week lang 
met elkaar te werken, ontdekken en 
geïnspireerd te raken. 

In deze week werd een kinderkunst-
project in de wijk georganiseerd.
Samen met de kunstenaars beschil-

VERSCHIJNINGSDATA
PRESIKHAAF WIJKNIEUWS

nr. 6 - 16 december 2013

nr. 1 -  10 februari 2014

nr. 2 -  14 april 2014

nr. 3 - 16 juni 2014

nr. 4 - 22 september 2014

nr. 5 - 3 november 2014

nr. 6 - 15 december 2014

Met de Muziek Mee zet nadrukke-
lijk in op samenspel en het plezier 
van samen muziek maken. 
Ook zullen de groepen zich regel-
matig presenteren op school en in 
de buurt. “Muziek maken is een 

sociale gelegenheid 
en samenspel en je 
als groep presenteren 
zijn hierin belang-
rijke elementen,” 
legt Van Veelen uit. 

Met de Muziek Mee is een initiatief 
van Kunstbedrijf Arnhem. 

Het project is geselecteerd als één 
van de 30 deelnemers van het 
landelijke programma Kinderen 
maken Muziek van het Oranje 
Fonds en het fonds voor 
Cultuurparticipatie. 
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Nieuwsbrief Werkgroep AGA
Volgende stap naar bouw windmolens
De gemeente en de Pley B.V. hebben 1 oktober jl. een intentieovereenkomst gesloten 
over gronduitgifte voor de bouw van drie windmolens op Koningspley-noord. 
Pley B.V. is een zelfstandige BV, in het leven geroepen door de Rijn en IJssel Energie Coöperatie om de 
risico’s op te vangen van de ontwikkeling van de windmolens.

Bewonersgroepen van de Arnhemse en Westervoortse 
wijken rond Koningspley-noord betwijfelen heel erg of 
op deze locatie een rendabel windmolenpark mogelijk 
is. De bezwaren zijn kort samengevat: het leefmilieu 
wordt aangetast, het project is niet rendabel en heeft 
verborgen kosten zoals planschade, de lusten en lasten 
worden ongelijk verdeeld. 

Omwonenden vrezen ernstige aantasting van het 
leefmilieu. Het gaat om drie windmolens op Konings-
pley-noord. Afstand naar de eerste woningen is slechts 
750 meter. Windmolens horen niet in stedelijk gebied. 
Met name vanwege gezondheidsrisico’s. Mensen die in 
de buurt wonen van windmolens melden klachten 
zoals slaapproblemen, prikkelbaarheid, depressies, 
concentratie- en leerproblemen en oorsuizen. 
Onderzoek toont geluidsoverlast over grote afstand aan, 
met name ’s nachts. Ook laag frequent geluid, dat 
doordringt in woningen, is een bron van overlast. 
Daarom passen veel landen de regels aan en vergroten 
de afstand tot bewoning. Zo hanteren Duitsland en 
Frankrijk nu 1500 meter als minimale afstand. 
De uiterwaarden vormen een belangrijke plek voor rust 
en ontspanning. Die rust wordt door de windmolens 
aangetast. Dit geldt ook voor de fauna in de aangren-
zende Natura 2000-gebieden. 

Betwijfeld wordt of op deze locatie een rendabel 
windmolenpark mogelijk is. Zo geven diverse onder-
zoeken aan dat de heersende windsnelheden in dit 
gebied onvoldoende zijn. In een dergelijke situatie 
draait het windmolenpark voornamelijk op subsidie. 
De realisatie leidt bovendien tot een aanzienlijk bedrag 
aan planschade. Uitgaande van de minimale bedragen 
die op Tholen (dG 17-09-13) zijn toegekend voor 
woningen binnen een straal van een km, leidt dit 
alleen in Westervoort al tot een bedrag van circa 
€ 5 miljoen. Daarbij zullen Arnhem en Westervoort 
aanzienlijke bedragen missen aan onroerend goed 
belasting. De jurisprudentie laat vooral grote dalingen 

aan WOZ-waarde zien. Ook zal Arnhem op termijn 
fors verlies lijden, omdat Koningspleij-Noord veel 
minder aantrekkelijk wordt als nieuw bedrijventerrein 
als er drie windmolens worden gerealiseerd: 
andere bedrijven zullen wegblijven. 

De bewonersgroepen verwachten dat de mogelijke 
leden van Pley B.V. zich elders in de regio zullen 
bevinden: zij hebben dan wel de lusten, maar niet de 
lasten van de windmolens. De bewoners van de wijken 
rond een windmolenpark zullen immers door de 
waardedaling van hun huis geen geld kunnen vrij-
maken om deel te nemen. Hun huis zal zoals dat heet 
‘onder water staan’. 

De bewonersgroepen uit Westervoort en Arnhem 
hebben gisteren de intentie bekrachtigd om eensgezind 
te blijven samenwerken binnen het werkverband “voor 
een beter leefmilieu aan weerszijden van de Pleij”. 
De deelnemers onderschrijven nogmaals de doelstellin-
gen van het Provinciale Burgerinitiatief uit 2008. 
Dit burgerinitiatief beoogt dit mooie gebied bij de 
uiterwaarden, zo dicht gelegen bij de Natura 
2000-gebieden, vrij te houden van milieubelastende en 
(horizon)vervuilende activiteiten, zoals toen de asfalt-
centrale van Bruil. Naar nu blijkt is door de diverse 
Arnhemse plannen deze aandacht en actiebereidheid 
nog steeds noodzakelijk voor dit gebied.

Foto: De cirkels op de foto geven de locaties van de windmolens aan.
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Activiteiten SWOA de Weldam/Waalstaete

Centraal Informatie- en Adviespunt, bereikbaar op 
werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur, telefoon 445 99 99

Lekker uit eten met de seniorengym

SWOA spreekuren
Thuiszorglocatie Mimoza, 
Bitterstaat 4, op dinsdagmiddag 
van14.00 tot 16.00 uur.
SWOA (locatie Waalstaete), 
Waalstraat 34, op woensdag-, 
donderdag- en vrijdagochtend 
van 9.00 tot 12.00 uur.

Activiteiten in de Weldam
Seniorengym
Eén maal per week op de woensdag 
van 9.30 tot 10.15 uur heerlijk 
ontspannen seniorengym in 
de Weldam.

Kleding(uit)verkoop 
door firma H&A uit Abcoude op 
vrijdag 22 november.
Aanvang 14.30 uur, toegang gratis. 

Wintermarkt 
op zaterdag 30 november. 
Aanvang 12.00 uur, toegang gratis.

Kerststukjes maken 
op vrijdag 13 december vanaf 
14.30 uur. Kosten € 9,00 incl. alle 
materiaal. Inschrijven vanaf 
maandag 25 november.

Kerstsamenzang 
op maandag 16 december 
vanaf 14.30 uur.
Het Weldam-koor verzorgt deze 
samenzang. Toegang gratis, 
inschrijven niet nodig.

Kerstdiner 
op woensdag 18 december vanaf 
12.30 uur.
Kosten € 10,00 per persoon. 
Kaartverkoop op de maandagen 
2 en 9 december (maximaal 2 
kaartjes per persoon).

Kerstinstuif 
op donderdag 26 december 
vanaf 14.30 uur.
Kosten € 5,00 per persoon. 
Inschrijven vanaf maandag
9 december.

Tweedehands kleding/
schoenenbeurs 
op zaterdag 9 november vanaf 
11.00 uur. De aangeleverde kleding 
(ingebracht tussen 4 en 8 novem-
ber) is gewassen en moet in goede 
staat zijn. De niet geruilde en/of 
verkochte kleding wordt door uzelf 
weer meegenomen. De opbrengst is 
voor de boodschappenplusbus.
De toegang is gratis.

Activiteiten in Waalstaete
Expositie
Gerdie van Laan exposeert haar 
werk. Naast haar doeken toont zij 
ook een prachtig beschilderde 
kunststof torso. Zij verzorgt work-
shops profiel schilderen etc. 
U kunt haar expositie bekijken van 
maandag tot en met vrijdag van 
10.00 tot 16.00 uur.

Schilder- en tekenclub 
Op deze club is plaats voor nieuwe 
leden. De kosten zijn € 4,00 per 
keer. Aanmelding via  Marie 
Brunings, telefoon 06 361 129 49, 
of loop op maandagochtend tussen 
9.30 en 11.00 uur even binnen.

Betaalbare ervaren 
Turkse dames&heren 

kapper!

Griftstraat 15 
6826 AM Arnhem

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

Met & zonder afspraak

Advertentie
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REDACTIE
Bert van Vuurden, 
Ria van Leuven, 

Sophie van Vuurden, 
Roel van Leuven

Redactieadres
   Laan van Presikhaaf 7

6826 HA  Arnhem
Telefoon 362 84 47

Kopij inleveren vóór 
22 november

vóór  17.00 uur 
Gelieve aan te leveren in een 

Word bestand per 
e-mail of op andere wijze.

wijknieuws@presikhaafnet.nl

Bezorging 
16 december 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

Alarmnummer (politie, brandweer, ambulance)  112
Bibliotheek Presikhaaf    361 34 01
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
Meldpunt Vrijwillige Hulpdienst  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   0800-0151
Politie (niet bedreigend)    0900-8844
Sita, grofvuil     446 04 90
STMG (Stichting Thuiszorg  Midden Gelderland)  377 22 22
SOS Hulpdient    443 60 00
SWOA: Waalstaete    751 73 22
SWOA: de Weldam    361 17 41
Stadsboerderij Presikhaaf   377 54 64
Trefpunt ,,Voor Elkaar”   06 44 37 83 28
Woningstichting/-corporatie:
 - Portaal    0800-7678225
 - Vivare     355 02 00
 - Volkshuisvesting Arnhem  371 27 12
Wijkwinkel Presikhaaf    377 15 07
 openingstijden: dinsdag, woensdag en donderdag
 van 09.00 - 16.30 uur; maandag de hele dag gesloten
 vrijdag geopend van 09.00 - 13.00 uur
Ziekenhuis Rijnstate    088-0058888
Ziekenhuis Velp    088-0058886
Zonnebloem, afdeling Presikhaaf  06 53 79 72 79
Sociaal Raadsliedenwerk   354 79 99
 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
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Uit de goede inzendingen is een 
winnaar getrokken en wel

D. Bolderman
W. van Kleefstraat, Velp

U kunt uw oplossing 
insturen naar onderstaand adres 

onder vermelding van 
naam, adres en telefoonnummer 

vóór 22 november 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.13
2  6  1  3  4  7  8  5  9
5  7  3  9  8  2  4  1  6
4  8  9  5  1  6  3  2  7
9  2  7  4  5  1  6  8  3
1  3  4  6  2  8  9  7  5
6  5  8  7  3  9  1  4  2
8  9  2  1  7  3  5  6  4
3  1  5  2  6  4  7  9  8
7  4  6  8  9  5  2  3  1

Zakgeld 
In augustus meldde het 
Nationaal Instituut voor 
Budgetvoorlichting (Nibud) dat de helft van de vijfjarigen al zakgeld 
zou krijgen. De meeste kinderen krijgen € 0,50 cent, maar dit schijnt 
bij een aantal veel meer te zijn. 

Het Nibud adviseert om kinderen pas vanaf 6 jaar oud zakgeld te 
geven. Rond deze leeftijd leren kinderen rekenen en lezen, waardoor 
zij meer besef krijgen van de waarde van geld. 
Om dit besef te stimuleren kun je je kinderen hun zakgeld beter 
contant geven dan het op hun spaarrekening te storten. 
Door het krijgen van munten en briefpapier wordt het concept geld 
concreet voor ze.
 
De hoeveelheid
Bespreek hoeveel zakgeld je wilt geven aan je kinderen. Je kunt het 
bedrag wat makkelijker bepalen als je ook weet wat je verwacht dat ze 
hier van moeten of willen kopen. Zijn dit bijvoorbeeld verjaardags-
cadeautjes voor het gezin of ook voor een verjaardagsfeestje van een 
vriendje of vriendinnetje? Het is ook afhankelijk van wat je financiële 
situatie toelaat. 

Omgaan met geld
Voor kinderen is geld en de waarde hiervan vaak onbekend. 
Wat hen hierbij kan helpen is om bij te houden wat ze krijgen en wat 
ze uitgeven. Je zou dit ook nog kunnen verdelen in wat ze voor 
zichzelf kopen, wat ze uitgeven aan cadeautjes, etc. Zo zien ze waar ze 
hun geld aan uitgeven en waar ze eventueel minder aan uit moeten 
geven als ze geld te kort komen. Als ze geld te kort komen leren ze 
hiervan, geef dus niet wat extra geld. Ze zullen ook moeten leren dat 
op, ook echt op is. 

Wanneer je het zakgeld op een vast moment in de week of maand 
geeft, helpt het de kinderen om een planning te maken met het 
sparen of besteden van hun zakgeld.
Bedenk bijvoorbeeld samen iets waar je kind voor zou willen sparen? 
Begin met iets kleins, wat je steeds grootser kunt aanpakken. 

Vragen?
Vragen over dit onderwerp? Neem contact op met het Centrum voor 
Jeugd en Gezin via info@cjgregioarnhem.nl of 088 355 50 00. 

Kijk voor meer informatie over opvoeden en opgroeien op onze 
website: www.cjgregioarnhem.nl
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 (Martine Siemens,  fotografie)

Zo lossen wij het op!
Stel, een kind heeft ruzie. Hoe ga je daar op een goede 
manier mee om? MFC (multifunctioneel ccntrum) 
Presikhaven werkte het antwoord op deze vraag uit in een 
praktisch model, getiteld “Zo lossen wij het op”. Het model 
beschrijft hoe kinderen op een goede manier met ruzie 
kunnen omgaan en hoe begeleiders de kinderen hierbij 
kunnen helpen. Na de herfstvakantie gaan de kinderen van 
de Annie MG Schmidtschool en de Lourdesschool en alle 
medewerkers van het MFC met het model aan de slag.

Duidelijkheid 
Gea Mulder van het MFC 
vertelt: “Omgaan met conflic-
ten is vaak lastig voor 
kinderen. 
Ze hebben duidelijkheid 
nodig en zoeken dan vaak de 
hulp van een volwassene. 

Maar duidelijkheid is er alleen 
als álle begeleiders hetzelfde 
op ruziënde kinderen reageren. 
Het model is daarom vooral 
een hulpmiddel voor bijvoor-
beeld leerkrachten en activitei-

tenbegeleiders. Maar het 
model zorgt er ook voor dat 
kinderen hun conflicten beter 
zelfstandig kunnen oplossen.” 

Luisteren en oplossen
Gea: “Het model voor begelei-
ders bestaat uit vier stappen: 
introductie, luisteren, zoeken 
naar oplossingen en vinden 
van oplossingen. Tijdens de 
introductie bekijkt de begelei-
der bijvoorbeeld of de kinde-
ren het conflict écht willen 
oplossen en of ze netjes met 
elkaar willen praten. Bij de 

tweede stap “Luisteren” stelt 
de begeleider veel vragen. 

Bijvoorbeeld: “Wat is er 
gebeurd?” en “Wat voelde 
je?”. Na het luisteren gaan 
de kinderen nadenken over 
een oplossing. Hebben ze 
een goede oplossing, dan 
maken ze een plan. Dat is 
de vierde stap “Het vinden 
van een oplossing”. 

Verder dan het MFC
Het model is niet alleen een 
richtlijn voor begeleiders 
van kinderen. Ook voor de 
kinderen zelf is het een 
praktisch handvat. 

Gea: “Wij verwachten dat 
de kinderen na een tijdje 
zelfstandig op een goede 
manier met conflicten 
kunnen omgaan. Niet alleen 
op school, maar ook op 
straat, bij de sportclub en 
binnen het gezin. Ook 
ouders krijgen informatie 
over het model, zodat ook 
zij het kunnen toepassen. 
Het effect van de handlei-
ding reikt dus veel verder 
dan het MFC alleen.” 

Contact
MFC Presikhaven
Laan van Presikhaaf 7
6826 HA Arnhem
Telefoon 06 527 143 36
g.mulder@rijnstad.nl


