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B E R E I K B A A R H E I D  P O L I T I E
MFC Presikhaven
Laan van Presikhaaf 7 - 6826  HA Arnhem
Spreekuur op donderdag van 18.00 - 20.00 uur
met uitzondering van de schoolvakanties

Richard Buyl
gebiedsagent voor: Presikhaaf 1 + 2 en
Leerpark Presikhaaf

richard.buyl@gelderland-midden.politie.nl
@R_Buyl
telefoon 0900 - 8844 (lokaal tarief )

René Huls
gebiedsagent voor: Over het Lange Water,
Elsweide, IJsseloord II

rené.huls@gelderland-midden.politie.nl
@r_huls
telefoon 0900 - 8844 (lokaal tarief )

Frank Daeseleer
gebiedsagent voor: Presikhaaf 3, Winkel-
centrum, Park Presikhaaf en IJsseloord 1

frank.daeseleer@gelderland-midden.politie.nl
@F_Daeseleer
telefoon 0900 - 8844 (lokaal tarief )

Samenwerking

Las u ook de oproep in onze 
vorige wijkkrant voor het 
beplakken van een “social 
sofa”? Nu zult u zich afvragen 
wat is in hemelsnaam een 

“social sofa”? Ja, een sofa is een 
bank en het woord “social” 
doet gezellig aan. Toch maar 
even op internet en dan lees ik 
het: een comfortabele straat-
bank van beton, beplakt met 
mozaïeksteentjes. Er staan er 
al twee in Arnhem en nu komt 
er dus ook een in onze wijk. 
Ja, je kunt wel zeuren over de 
negatieve dingen in Presikhaaf, 
maar dit is toch andere koek. 
Ik nam de oproep dus ter 
harte en toog op een maan-
dagavond naar het Leerpark 
om mee te helpen met het 
plakken van de steentjes. 
Er waren al enkele mensen 
aanwezig.

We gingen gezellig aan de slag. 
Ondertussen passeerden 
enkele wijkgerichte zaken de 
revue en ontstonden leuke 
contacten. “Goh, woon jij bij 
mij in de buurt? En al zo lang? 
Dat ik je dan hier moet ont-
moeten!” De samenwerking 
was optimaal.

Wanneer de bank er eenmaal 
staat, kan men er zomaar gaan 
zitten, een beetje rondkijken 
of met iemand afspreken. 
Helaas duurt dit nog even, dus 
gaan mijn medeplakkers en ik 
elke week stug door. Kunnen 
we gelijk het wel en wee van 
Presikhaaf doornemen. 

Wie weet, komen we tot 
mooie ideeën. 
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B ezorger  in  b eeld
Henk Slakhorst, enthousiasme ten top        

Achtenzeventig jaren jong en nog steeds enthousiast, zeker als het gaat 
over het bezorgen van Presikhaaf wijknieuws. De van oorsprong uit 
Klarendal afkomstige Henk woont al ruim drieënveertig jaar in de wijk en 
doet de bezorging nu ruim tien jaar met veel enthousiasme. 
Door zijn ziekte is het aantal wijkkranten teruggebracht tot 120 exem-
plaren, wat nog altijd een zeer respectabel aantal is. Ook bij Henk staat 
het woord “stoppen” niet in het woordenboek, dus de mensen rond de 
Van Borselestraat zullen hem nog elke twee maanden langs hun brieven-
bussen zien lopen.

De redactie zegt ook tegen Henk: HARTELIJK DANK !  

Eerste stap gezet naar 
burenorganisatie ‘Goede Buur’

In november werd een informa-
tieavond voor wijkbewoners 
gehouden om buren met elkaar in 
contact te brengen in het kader 
van burenorganisatie 

‘Goede Buur, Betere Buurt’.

Enkele studenten van ROC Rijn-
IJssel en HAN hebben, in samen-
werking met De Weldam, Stichting 
Initiatiefgroep Kinderkamp (SIK) 
en Leerbedrijf Diagonaal, de eerste 
stap gezet om de organisatie op 
touw te zetten. 

Er waren helaas weinig buurtbewo-
ners aanwezig, maar de studenten 
hopen in de vervolgbijeenkomst 
meer buren bij elkaar te krijgen.
Goede Buur is een organisatie die 

hulp aanbiedt aan buren in Presik-
haaf. De organisatie luistert naar 
uw persoonlijke wensen en zoekt 
een buur die het leuk vindt om u te 
helpen!

Voor wie?
Goede buur is bedoeld voor bewo-
ners in Presikhaaf die hulp kunnen 
gebruiken en waar mogelijk hulp 
kunnen bieden. 
Om hulp vragen is niet altijd 
makkelijk. Toch zijn er vaak 

mensen die u willen helpen als zij 
zouden weten dat u hulp nodig heeft.
Aanmelden en meer informatie 
vindt u bij:
* De Weldam, Middachtensingel 39, 
 woensdag van 10.00 - 12.00 uur 
 vrijdag van 14.00 - 16.00 uur

* Leerbedrijf Diagonaal, 
 Kinderkamp 9, 
 woensdag van 14.00 - 16.00 uur

Neem ook eens een kijkje op 
www.leerbedrijfdiagonaal.nl 

Gezocht: Kunst en Cultuurliefhebbers!
Een dansvoorstelling, een theater-
stuk, concert of filmavond in 
Presikhaven? Afgelopen jaar zijn er 
al enkele culturele avonden 
georganiseerd in het MFC. 

Het zou geweldig zijn als dit in de 
toekomst vaker kan gaan plaats- 
vinden. Om dit mogelijk te maken 
hebben Ingrid Sieljes (Opbouwwerk 
Rijnstad) en Kimberley Pastoors 
(Cultuurscout Kunstbedrijf Arnhem) 
de handen ineen geslagen. Zij zoeken 

een aantal enthousiaste wijkbewo-
ners om samen cultuuractiviteiten 
voor en in Presikhaaf te organiseren. 
In eerste instantie denken we aan vijf 
culturele activiteiten per jaar. 

Het zou leuk zijn als het lukt om een 
aantal enthousiaste wijkbewoners te 
vinden die dit (mee) willen organise-
ren. Voor aanmelden of informatie 
bel of mail met de cultuurscout: 
Kimberley.Pastoors@kunstbedrijf
arnhem.nl. Tel. 06 24 77 50 57.
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Met de tijd mee! OLV van Lourdes- 
school start met 
Plusklas!

Onlangs is op de OLV van Lour-
desschool de plusklas van start 
gegaan. Dit is een klas waarin 
leerlingen terecht komen die 
heel graag willen leren en goed 
presteren. 

We willen deze kinderen extra 
uitdagen op het gebied van woor-
denschatontwikkeling en begrij-
pend lezen. Door middel van 
nieuwskringen, presentaties en 
verslaglegging van allerlei activitei-
ten willen we bereiken dat de 

leerlingen op een hoger niveau 
worden uitgedaagd dan in de klas 
gebeurt.

We starten dit jaar met een groep 
van acht leerlingen die één middag 
in de week bij elkaar komen. Deze 
leerlingen zijn zorgvuldig gekozen 
op basis van leerprestaties en 
intrinsieke motivatie. Om ook de 
andere leerlingen te motiveren en 
een indruk te geven van de activi-
teiten van de plusklas, verzorgen de 

De Annie M.G. Schmidt-
school krijgt continurooster

Na de kerstvakantie start de 
Annie M.G. Schmidtschool met 
een continurooster. Hiermee 
komt de school tegemoet aan de 
wens van veel ouders. 

Het continurooster betekent dat 
alle kinderen tussen de middag op 
school eten en buitenspelen. 
De leerkrachten zorgen, samen met 
enkele opgeleide ouders, voor een 
goede begeleiding van de kinderen 
in de pauze. 

Zo wordt het leerproces van kinde-
ren minder doorbroken en bieden 
we rust en structuur wat voor de 
kinderen belangrijk is. Een leuk 
bijkomend voordeel voor de kinde-
ren: op maandag, dinsdag, donder-
dag en vrijdag zijn ze aan het eind 
van de dag een half uurtje eerder 
vrij! Zo kunnen ze wat langer 
spelen of deelnemen aan een 
buitenschoolse activiteit. 

De kinderclub, verlengde school-
dagactiviteiten en naschoolse 
opvang sluiten dan ook aan op de 
nieuwe schooltijden. 

leerlingen presentaties voor de rest 
van de groep. 
Op onze website kunt u artikelen 
van leerlingen lezen en meer infor-
matie vinden over de plusklas: 
www.olvvanlourdesschool.nl 

Veel activiteit 
op de Drees!
Er gebeuren veel 
leerzame en leuke 
dingen op de 
Dr. Willem Drees-
school. We zijn blij dat 
ouders hierbij vaak een kijkje 
komen nemen of zelfs een hel-
pende hand bieden. 

Zo hebben ouders tijdens de 
drukbezochte ouderbezoekweek 
een kijkje genomen in de lessen en 
komen ouders van de kleuters op 
de dinsdagmiddag bij elkaar. 
Dan ontdekken zij wat hun kind 
aan woorden leert in de klas en hoe 
ze hem of haar thuis hierbij kun-
nen ondersteunen. 

Natuurlijk zijn we ook erg blij met 
alle hulp van ouders: ouders die 
workshops geven tijdens de keuze-
cursus, druk bezig zijn met de 
schooltuin of met kleine groepjes 
werken in de klas. De betrokken-
heid en enthousiasme van ouders 
worden niet alleen opgemerkt in de 
school. Steeds meer ouders en hun 
kinderen vinden de weg naar de 
Dreesschool. 
Na de kerstvakantie zullen we dan 
ook een extra kleutergroep starten. 
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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

Cursus over 
meertalig opvoeden
Veel kinderen in Nederland 
groeien meertalig op. 
Vaak weet je als ouder niet waar 
je naar toe moet met vragen over 
meertaligheid. Ouders krijgen 
vaak verschillende adviezen.

Vragen die u kunt hebben zijn:
Welke taal moet ik praten met mijn 
kind?

Ik praat zelf niet goed Nederlands, 
kan ik dan beter mijn eigen taal 
praten, wat is dan beter?

Wat doe ik als mijn kind weigert 
om de eigen taal te praten?

Wat kan ik doen bij het aanleren 
van taal?

Na de cursus kunt  u:
Beter beslissingen nemen over het 
meertalig opvoeden van uw kind.

Bent u zich bewust van uw rol in de 
taalontwikkeling van uw kind.

Heeft u kennis gemaakt met andere 
ouders en hun aanpak.

Heeft u algemene kennis opgedaan 
over meertalig opvoeden.

Heeft u praktische tips gekregen 
voor meertalig opvoeden.

Heeft u geleerd welk taalplan past 
bij uw huidige gezinssituatie.

Kennis is nodig om deze vragen te 
beantwoorden. De opzet van de 
cursus is kennis te delen;  kennis 
van u als ouder en kennis die de 
trainer heeft over aanleren van taal, 
meertaligheid en kennis van de 
cultuur. 

De cursus ‘meer talen tegelijk’ 
bestaat uit vier bijeenkomsten, er 
wordt gewerkt met een lesmap en 
beeldmateriaal. 

De cursus wordt gegeven door 
H. Salad Mohamed 
(schoolcontactwerker) en 
Susanne Olling (logopediste),  
beiden werkzaam bij de Stichting 
PAS. Stichting Rijnstad en de 
ouderkamer Presikhaaf zijn hier 
ook bij betrokken.
      

De cursus is op 
donderdagochtend 
16, 23, 30 januari 
en 6 februari in 

MFC Presikhaven, 
Laan van Presikhaaf 7, 

van 9.00-11.00 uur. 
De cursus is gratis. 
Oppas is aanwezig 

(€ 0,50 per ochtend).
U kunt zich voor deze cursus 
opgeven bij I. Sieljes, partici-
patiewerker Presikhaaf/Rijn-
stad, telefoon 06-52710766. 
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Maatregelen tegen 
wateroverlast in Arnhem-Noord
Gemeente Arnhem en waterschap 
Rijn en IJssel pakken op vijf 
plaatsen in Arnhem Noord 
wateroverlast aan. 

Het gaat om Industrieterrein 
het Broek, Vosdijk, Molenbeke/
Angerenstein/Velperweg, de beek 
op de Paasberg en de Bethaniën-
straat in Presikhaaf. 
Waterschap en gemeente herzien 
hiervoor een overeenkomst uit 
2009, omdat de maatregelen die 
daarin werden voorgesteld niet 
meer nodig blijken te zijn. 

Het plan voor één grote waterber-
ging in Presikhaaf is geschrapt en 
vervangen door maatregelen op de 
genoemde vijf plekken. Gemeente 
en waterschap zijn verantwoordelijk 
voor de afvoer van regenwater. In 
stedelijke gebieden is dat soms 
lastig omdat regenwater daar vaak 

niet via de bodem weg kan. 
De klimaatverandering zorgt voor 
steeds zwaardere regenbuien. 
De waterberging moet daarom 
berekend zijn op veel water. Een 
zeer zware regenbui in de zomer 
van 2010 heeft gefungeerd als 
praktijktest: na de bui was duidelijk 
op welke plekken extra bergings-
ruimte nodig is om wateroverlast 
op straat te voorkomen.

Maatregelen m.b.t. Presikhaaf
Op industrieterrein het Broek 
ontstaan na zware regenval proble-
men. Het regenwaterrioolstelsel 
wordt nu zo aangepast dat regenwa-
ter én overtollig oppervlaktewater 
uit de watergang langs de Blanken-
weg wordt afgevoerd naar de 
Conradweg om uiteindelijk in 
Presikhaaf geborgen te worden.
Langs een deel van de Bethaniën-
straat wordt een noodoverloop 

aangelegd. Die is zichtbaar als een 
lichte verdieping van het maaiveld. 
Via die overloop kan het te veel aan 
water afgevoerd worden.

Eco-zone
De nieuwe overeenkomst tussen 
gemeente en waterschap heeft tot 
gevolg dat niet langer de hele 
eco-zone Presikhaaf kan worden 
gefinancierd. De belangrijkste 
ontbrekende gedeelten kunnen 
echter wel worden aangelegd. 

Iraakse kook-
lessen in MFC 
Presikhaven

Vanaf vrijdag 
17 januari-
wordt er drie 
keer Iraakse 
kookles ge-

geven in MFC Presikhaven, Laan 
van Presikhaaf  7. Lekker en gezellig 
koken met andere vrouwen uit 
Presikhaaf. 
Wat leert u maken: dolma, mak-
louba (aubergine-gerecht) en kuba 
(bulgur-gerecht). De kookles is van 
8.45 uur - 11.30 uur in de keuken 
van het MFC. De kookles kost 
€ 2,00 per keer. Na het koken 
wordt er samen gegeten en daarna 
samen opgeruimd. Er is in de 
keuken plaats voor tien vrouwen 
om mee te doen aan de kooklessen. 
Als u wilt meedoen kunt u zich 
telefonisch 06 527 107 66 of per 
e-mail (i.sieljes@rijnstad.nl) opge-
ven. Op dinsdag 7 januari wordt u 
gebeld  of ontvangt u een mail of u 
mag meedoen aan de cursus (dit 
i.v.m. over-inschrijven). Let op! Als 
u zich opgeeft wil dat dus niet 
zeggen dat u geplaatst bent. 
We streven naar een multiculturele 
samenstelling van de groep. 

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

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

Advertentie

Doe uw bestelling
op tijd om

teleurstelling
te voorkomen

p r e t t i g e 
f e e s t d a g e n
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Activiteiten SWOA De Weldam
Middachtensingel 39, telefoon 361 17 41

Kerstinstuif  Tweede Kerstdag 

Kosten € 5,00 p.p., aanvang 14.30 uur.
We brengen samen met de bezoe-
kers de middag in kerstsfeer door 
en sluiten af met een drie gangen 
maaltijd. Inschrijving is gestart op 
maandag 9 december.

Snertmaaltijd 
vrijdag 10 januari 2014
Kosten € 4,50 p.p., aanvang 13.00 
uur. U kunt weer genieten van een 
heerlijke, zelfgemaakte erwtensoep 

met roggebrood, spek en Turks 
brood. De inschrijving start op 
maandag 30 december.

Ontmoetingsmiddag in 
de Weldam 
op zondag 19 januari 2014
Kosten € 3,75 p.p., zaal open om 
12.15 uur. De inschrijving start op 
maandag 6 januari 2014.

Dansbingo m.m.v. 
Duo Pardon 
op vrijdag 14 februari 
Kosten € 5,00 p.p. 
(tweede en volgende 
plankje € 3,50). 

De zaal is open vanaf 14.00 uur. 
Geen inschrijving nodig. 

Jongeren zetten zich in 
voor oudere wijkbewoner

Jongeren uit de wijk Presikhaaf 
organiseerden in november een 
kunstmiddag voor de oudere 
medewijkbewoners bij Woonzorg-
centrum Waalstaete, de eerste in 
een reeks van maandelijkse 
activiteiten, die volgend jaar 
worden voortgezet.

Vanuit Jongerencentrum Push 
hadden de jongeren een subsidie 
van de gemeente Arnhem gekregen, 
waarmee zij iets voor de wijk 
mochten organiseren. 
Zij kozen voor de oudere mede-
wijkbewoner en klopten aan bij 
Waalstaete onderdeel van Pleyade.
Tijdens deze kunstmiddag zette een 
tiental jongeren zich vol overgave in 
om de circa twintig deelnemers te 
assisteren bij het schilderen en 
boetseren. Het resultaat: bijzondere 

kunstwerken, maar vooral een heel 
gezellige middag.
De jongeren waren erg enthousiast 
na deze eerste activiteit en ook bij 
de ouderen viel het initiatief in de 
smaak. “Dat zoveel knappe jonge-
mannen voor ons naar hier zijn 
gekomen!,” was een spontane 

reactie van één van de deelneem-
sters. Er wordt uitgekeken naar het 
vervolg!

Workshop/cursus 
Bloemsierkunst
In MFC Presikhaven start op 
donderdagmiddag 23 januari een 
cursus bloemschikken. 
Om u eerst de kans te geven om te 
kijken of dit iets voor u is, kunt u 
de eerste keer tijdens een workshop 
kennis maken met de bloemschik- 
kunst. 

Bloemschikken is het ontwerpen 
van werkstukken met organische 
bloemen (bloemen, blad, takken, 
mos) en andere materialen (metaal, 
steen, glas) tot een 
aantrekkelijke 
compositie. Bent u 
dol op bloemen en 
bent u graag 
creatief bezig? Dan 
is deze workshop of de cursus 
bloemschikken echt iets voor u! 
Probeer het een keer uit, daarna 
kunt u zich inschrijven voor de 
cursus. 

De kennismakingsworkshop is op 
donderdag 23 januari van 13.30 uur 
tot 15.30 uur en kost € 5,00, inclu-
sief materiaal (bloemen), maar 
exclusief de schaal waarin u het 
bloemstukje gaat maken. De 
(kleine) schaal kunt u zelf meene-
men. Als u geen schaaltje heeft, zijn 
er ter plekke plastic bakjes, zodat u 
toch aan de slag kunt. 

Geïnteresseerd, geef u dan op bij 
Ingrid Sieljes (i.sieljes@rijnstad.nl 
of 06 52 71 07 66). Er wordt lesge-
geven door een deskundige, gedi-
plomeerde bloemschikdocente, 
mevrouw Nadwa Najar. 
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Hartelijk 
bedankt!

B oswachter  met 
p ensio en

organiseert 
kerstbingo

In de vorige editie van de 
wijkkrant stond een 
oproep van de kinderclub 
van het MFC Presikhaven voor 
klein speelgoed. Nou, dat hebben 
we geweten: tientallen bewoners 
hebben speelgoed gebracht. 
De kinderclub kan weer tijden 
vooruit met al dit mooie speelgoed. 
We willen via deze weg iedereen 
hartelijk bedanken voor hun gift.

Jan Meffert,
Kinderwerk MFC Presikhaven.

Iedere bewoner van Presikhaaf heeft 
zo zijn waarde, maar toen onze 
wijkgenoot Frans Duermeijer eind 
2013 met pensioen was gegaan, ging 
dat menige natuurliefhebber aan 
het hart. Hij was wellicht de 
bekendste boswachter van Arnhem 
en omgeving. Zijn excursies werden 
steeds in de Arnhemse Koerier 
aangekondigd. Hij liet talloze 
mensen als door een vergrootglas 
de kleinste beestjes en plantjes tot 
de veel grotere zien en toonde aan 
hoe zij niet zonder elkaar konden. 
En ook wij, mensen, zijn een 
onderdeel van die natuur, zei hij. 
Ook wij kunnen niet bestaan 
zonder die diversiteit van milieu 
zuiverende natuur en vooral niet 
zonder de bomen.
Hij is de zoon van de oud schoen-
maker van Plattenburg waar ik tot 
1966 woonde. Wij kwamen elkaar 
weer tegen op de cursus van 
EHBO-Presikhaaf. Hij had 

door Piet Schreuder

gehoord van mijn 
plannen het omgehakte bos Presik-
haaf in zijn oude waarden te her-
stellen. Hij bood mij zijn hulp aan 
en ik kon zijn gedegen kennis van 
de natuur daarbij goed gebruiken. 
De gemeente toonde zich verheugd 
met onze plannen, maar dat pakte 
met inspraak van andere bewoners 
ietwat anders uit. Gelukkig vond 
Frans die oude waarden voor een 
deel weer terug in wat hij de mooi-
ste heemtuin van Nederland 
noemde. Daarom deed hij in zijn 
voorwoord in mijn boek “Presik-
haaf het verhaal van een landgoed” 
een ode aan dit stukje natuur.

Ik hoop dat u hem zonder uniform 
toch wel op zijn wandelingen met 
zijn Annemarie in de bossen zult 
herkennen en dankbaar zult zijn 
voor al het moois dat hij ons leerde 
zien.

Bedankt Frans!

Halloween feest Van Borselestraat e.o.

Enkele bewoners uit de Van Bors-
sele- en Van Gentstraat hebben het 
initiatief genomen om een 
Halloweenfeest te organiseren op 
vrijdag 1 november jl.
De kinderen die deelnamen werden 
in vier groepjes langs de deuren 
geleid, waar ze zongen en vervol-
gens werden voorzien van traktaties. 
Tot slot werden op het eindpunt 
warme en koude chocolademelk en 
een verrassing uitgedeeld. 
Het was een geslaagde avond voor 
jong en oud en zeker voor her-
haling vatbaar.

Op zaterdag 21 december a.s. 
houden wij onze jaarlijkse 

kerstbingo.
De toegang is gratis.  

Iedereen is van harte welkom in 
de Dr. W. Dreesschool, 

Kinderkamp 7.
Aanvang van de bingo is 

om 20.00 uur, de zaal  is open 
vanaf 19.30 uur.

De eerste prijs per ronde is een 
levensmiddelenmand 

t.w.v. € 20,00.
De laatste ronde is een 

superronde met als prijs een 
levensmiddelenmand 

t.w.v. € 50,00.
De eerste kop koffie of thee met 

een snee kerstbrood is gratis.
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Presikhaaf

Over het wijkgesprek en  
het wijkactieplan 

BEWONERS VAN PRESIKHAAF

René Vriezen, wijkbewoner Presikhaaf

Bij het wijkgesprek dat samen ging met de avond van de wijk

visie Presikhaaf 2025 had ik meer mensen verwacht. Er waren 

gelukkig zo rond de 80 wijkbewoners in het MFC Presikhaven 

om de stand van zaken te vernemen en hartenkreten aan te 

geven. Het zijn bewoners die betrokken zijn in het reilen en 

zeilen van de wijk Presikhaaf.

Van wijkbewoners die niet geïnteresseerd zijn om mee te praten 

hoor ik terug dat ze vinden dat de gemeente toch doet wat de 

zittende bestuurder wil. Het is belangrijk ook deze mensen te 

motiveren en te laten participeren in de wijk. Het wijkgesprek is 

een belangrijk onderdeel en geeft handvatten. Een goede 

werkrelatie tussen bewoners met partijen in de wijk en de 

gemeente, dat is waar iedereen profijt bij heeft!

In het wijkactieprogramma staan onderwerpen die mij bekend 

voorkomen. Zoals het beter met elkaar omgaan in het verkeer 

vind ik een belangrijk onderwerp. In de praktijk zijn het helaas 

vaak de bewoners zelf die zich niet goed gedragen in het 

verkeer. Net zoals het netjes houden van de wijk. Maar weinig 

mensen denken aan het algemene nut. Als iedereen zijn steentje 

bijdraagt op zijn of haar manier en meedoet, wordt de wijk 

beter. 

VISIE OP DE WIJK

Presikhaaf leeft!

Presikhaaf is een centraal gelegen levendige wijk waar mensen 
met veel plezier wonen, ondernemen en naar school gaan. 
Bewoners, woningbouwcorporaties, gemeente, ondernemers 
en bijvoorbeeld onderwijspartners hebben de afgelopen jaren 
gezamenlijk de schouders onder de wijk gezet. 

In Presikhaaf wonen mensen met diverse culturen. Het is een ruim opge-

zette wijk met het winkelcentrum als één van de centrale plekken en er 

is een station. Er is veel groen in de diverse buurten en ook het prachtig 

opgeknapte park Presikhaaf is een aanwinst voor de wijk. Met de vele 

soorten onderwijs is het een komen en gaan van leerlingen en studen-

ten. Ook ouderen vormen een grote bevolkinggroep. Presikhaaf onder-

scheidt zes woongebieden: Presikhaaf I, Presikhaaf II, Presikhaaf III, Over 

het Lange Water, Kinderkamp en Elsweide.

Wat is er te doen?
Van oudsher zijn er in de buurten bewonersgroepen actief die buurtacti-

viteiten organiseren. Daarnaast organiseren ook allerlei organisaties 

activiteiten. In een grote wijk als Presikhaaf te veel om op te noemen, 

dus een greep: er zijn plantjesmarkten, buurtfeesten, Koninginnedag 

wordt gevierd, kinderwerk gaat met de bakfiets op pad. Twee voetbal-

clubs, de handbal- en een judoclub bieden alle vier activiteiten voor de 

wijk. Er is een bibliotheek, verschillende vormen dagopvang, HBO onder-

wijs en restaurant van Harte. Bewoners staan ook niet stil, elk jaar zijn er 

weer nieuwe initiatieven. Van repaircafe tot reizende tuin en dit jaar een 

grote Kerstmarkt voor de hele wijk. In het park Presikhaaf zijn ook veel 

activiteiten. Hiervoor geldt ook dat dit niet kan zonder de inzet van 

enthousiaste vrijwilligers.

Waar wil de wijk staan over twee jaar?
Uit het wijkgesprek komt naar voren dat men graag houdt wat er is. Dat 

de ondernemers in de wijk blijven. Dat de wijk schoon en heel moet zijn, 

dat is voor het woongenot van de Presikhavers van belang. Ze zijn trots 

op hun wijk en willen dit blijven. 

Saskia Moester, wijkregisseur Foto: René Vriezen
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Presikhaaf 
De belangrijkste punten

Presikhaaf Schoon!
De wijk kan schoner in de ogen van de 

bewoners. Afval naast de container, 

honden poep en zwerfvuil zijn doornen in 

het oog. Daarom gezamenlijk (bewoners en 

professionals) hier een aanpak voor 

ontwikkelen.

•	 Wie:	bewoners,	wijkplatform,	

woningbouwcorporaties, partners in de 

wijk, ondernemers en gemeente

•	 Middelen:	GSO	4	en	regulier

Schooluitval is te hoog
Presikhaaf heeft een te hoog aantal leer-

lingen dat vroegtijdig van school af gaat. 

Hier een plan van aanpak voor maken; dit 

kan door bestaande succesvolle aanpakken 

te verbinden met de wijk.

•	 Wie:	gemeente,	scholen,	jongerenwerk,	

aansluiten landelijke aanpak

•	 Middelen:	regulier	eventueel	

cofinanciering	GSO	4

Werkeloosheid in de wijk is relatief 
hoog
Wat in jaren is gegroeid kan niet in twee 

jaar worden opgelost. Ook de recessie werkt 

niet mee. Wat wel kan is aansluiting zoeken 

met het 1100 banen plan wat gemeente-

breed wordt ingezet.

•	 Wie:	gemeente,	wijkplatform,	

bewoners,partners in de stad en wijk

•	 Middelen:	regulier	eventueel	

cofinanciering	GSO	4

MFC Presikhaven kan meer voor en 
door de wijk worden
Het MFC is een prachtige ontmoeting- en 

basisplek voor de wijk. Het kan nog meer 

een ‘hart van de wijk’ voor alle Presikhavers 

worden door te kijken naar het aanbod van 

activiteiten.

•	 Wie:	gemeente	(projectleider	MFC),	

bewoners, partners in het MFC, 

wijkpartners rond het MFC

•	 Middelen:	regulier	en	zonodig	GSO	4

Ontmoeten op buurtniveau 
stimuleren
‘Wie groet ontmoet’, zei een deelnemer aan 

het wijkgesprek. Door ontmoetingen te 

stimuleren organiseren we dit. 

•	 Wie:	bewoners,	waar	nodig	ondersteund	

door opbouwwerk

•	 Middelen:	wijkbudget

Verkeersgedrag
Presikhavers leven veilig met elkaar.

•	 Wie:	bewoners/verkeerswerkgroep,	waar	

nodig	ondersteund	door	opbouwwerk	en/

of verkeersdeskundigen

•	 Middelen:	waar	nodig	wijkbudget

Taal in de wijk
Taalachterstand is een belemmering voor 

het samenleven en ontmoeten. 

•	 Wie:	bewoners	met	taalachterstand	en	

hun omgeving

•	 Middelen:	GSO	4

Winkelcentrum
Het winkelcentrum is een van de pijlers van 

de wijk. Belangrijk voor bewoners en voor 

de werkgelegenheid. 

•	 Wie:	eigenaar	winkelcentrum,	

ondernemers, bewoners

•	 Middelen:	optioneel	GSO	4

Samenvoegen van de twee 
wijkplatforms
Het afgelopen jaar is hier hard gewerkt.  

Per	1-1-2014	gaat	dit	van	start.

•	 Wie:	wijkplatform

•	 Middelen:	n.v.t.

Regulier: regulier budget van de 
gemeente Arnhem
GSO	4: extra geld voor gemeente Arnhem uit het 
fonds Gelders Stedelijk Ontwikkelingsbeleid van 
de Provincie Gelderland
Wijkbudget: jaarlijks budget per wijk waarover 
het bewonersoverleg adviseert.
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Wijk
profiel Presikhaaf

Hier vindt u een selectie van cijfers over de wijk. Op www.arnhem.incijfers.nl staan 

nog veel meer gegevens op wijkniveau.

Wat zeggen deze cijfers 
over de wijk

Presikhaaf-West
•	 Presikhaaf-West	is	de	laatste	grote	stedelijke	

uitbreiding in oostwaartse richting van na de 

Tweede Wereldoorlog.

•	 Het	bedrijventerrein	IJsseloord	I	maakt	

onderdeel uit van de wijk.

•	 De	bevolking	in	Presikhaaf-West	krimpt	en	

het aantal verschillende etniciteiten nemen 

toe. De wijk kent het hoogste aandeel niet-

westerse allochtonen van alle Arnhemse 

wijken, en een grote Turkse gemeenschap.

•		D	oor	herstructurering	is	de	mutatiegraad	

hoog. De woningvoorraad, overwegend in 

bezit van corporaties, is volop in beweging 

met sloop en nieuwbouw.

•	 Veel	bewoners	voelen	zich	onveilig	in	hun	

buurt, met name de laatste jaren is dat 

aandeel toegenomen. Mogelijk dat 

herstructurering hierin een rol speelt 

(leegstaande gebouwen).

•	 Het	aantal	arbeidsplaatsen	in	de	wijk	neemt	

toe. De werkloosheid en bijstandsdichtheid 

in de wijk zijn relatief hoog.

Presikhaaf-Oost 
•	 Presikhaaf-Oost	is	in	de	jaren	’60	van	de	

vorige eeuw gebouwd en herkenbaar door de 

typische karakteristieken van een ruim 

opgezette wijk met gestapelde bouw.

•	 Het	winkelcentrum	Presikhaaf	maakt	

onderdeel uit van de wijk, net als diverse 

scholen en scholenconcentraties, Park 

Presikhaaf	en	bedrijventerrein	IJsseloord	II.

•	 Het	inwoneraantal	in	Presikhaaf-Oost	neemt	

na een stabiele periode iets toe.

•	 Het	aandeel	20-35	jarigen	en	ouderen	(vanaf	

60	jaar)	is	goed	vertegenwoordigd	in	de	wijk.	

Er wonen met name alleenstaanden. Het 

aandeel jongeren in de wijk neemt toe.

•	 De	etnische	samenstelling	in	Presikhaaf-

Oost komt overeen met het gemiddelde 

Arnhemse beeld.

•	 Het	corporatiebezit	in	de	wijk	blijft	stabiel.

•	 Bewoners	in	Presikhaaf-Oost	zijn	gemiddeld	

tevreden over hun buurt.

•		De	werkgelegenheid	in	de	wijk	blijft	

nagenoeg gelijk.

•	 De	werkloosheid	neemt	af,	terwijl	de	

bijstandsdichtheid weer iets toeneemt.

 wijk Presikhaaf-West Presikhaaf-Oost Arnhem
 2010  2012 2010 2012 2012

bevolkingssamenstelling

aantal	inwoners	 8.290	 7.814¹	 6.454	 6.524¹	 149.821¹

aantal	huishoudens	 4.599	 4.202¹	 3.697	 3.749¹	 76.487¹

%	niet-westerse	allochtonen	 44,2	 45,8¹	 17,6	 19,0¹ 18,2¹

mutatiegraad	 23,3	 23,3	 11,8	 14,0	 14,0

fysieke woonomgeving

aantal	woningen	 3.632	 3.756	 3.398	 3.456	 69.900

%	corporatiebezit	 61,3	 66,3	 30,1	 30,1	 37,3

sociale woonomgeving²

rapportcijfer	woonomgeving	 6,3	 6,3	 7,2	 7,1	 7,2

rapportcijfer	leefbaarheid	eigen	buurt	 6,3	 6,3	 7,1	 7,1	 7,1

rapportcijfer	voorzieningen	eigen	buurt	 6,8	 6,8	 7,2	 7,2	 6,9

%	onveilig	gevoel	in	de	buurt	 35	 45	 20	 25	 26

%	achteruitgang	verwacht	van	de	buurt	 25	 28	 27	 25	 19

participatie

aantal	bedrijfsvestigingen	 340	 370	 500	 540	 12.560

aantal	arbeidsplaatsen	 1.870	 2.530	 8.460	 8.510	 100.490

%	werkzoekenden	 12,2	 10,9	 7,4	 6,1	 6,8

%	bijstandsgerechtigden	 9,3	 10,9¹	 3,7	 5,2¹	 5,6¹

1 per 1 januari 2013
² onderzoeken gehouden in najaar 2009 en najaar 2011

  Presikhaaf-West

  Presikhaaf-Oost
bron: gemeente Arnhem,  
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Hoe verder?

Beste bewoners
De Arnhemse wijkaanpak is een succes, maar we 
zijn nog niet klaar. Ook nu de Vogelaarmiddelen 
zijn weggevallen en we als gemeente moeten 
bezuinigen hebben de gemeenteraad en het 
college besloten de wijkaanpak voort te zetten. 

Wij vinden het belangrijk om blijvend met de bewoners 

van de Arnhemse wijken te werken aan de kwaliteit van 

de woon- en leefomgeving in de stad. Daarom hebben 

we met bewoners van alle wijken in het afgelopen jaar 

het wijkgesprek gevoerd. Om gerichter te werk te gaan 

en	acties	te	benoemen	op	straat-	en/of	buurtniveau.	

Aan u, bewoners van de wijk, is gevraagd wat er speelt 

in uw wijk, wat er goed gaat en waar kansen en 

mogelijk heden liggen voor verbetering. Daarbij is ook 

een beroep op u gedaan om zelf een steentje bij te 

dragen aan de ontwikkelingen in uw wijk en actief mee 

te doen. Wij willen graag dat bewoners zoveel als maar 

mogelijk een verantwoordelijkheid dragen voor hun 

eigen wijk.  

Niet alleen tijdens de wijkgesprekken kon men 

suggesties geven, ook via de website  

www.meedoeninarnhem.nl konden bewoners reageren 

en aangeven welke actiepunten zij belangrijk vinden 

voor de wijk. 

De wijkregisseur heeft alle punten verzameld en is 

samen met de wijkorganen tot een lijst gekomen van  

5	á	10	actiepunten.	Dit	zijn	de	punten	waar	we	de	

komende twee jaar op inzetten en die bijdragen aan  

het vergroten van de leefbaarheid en veiligheid in uw 

wijk. Dat betekent overigens niet dat andere punten 

zomaar verdwijnen. Nee, deze punten blijven in beeld 

en als een actie is behaald, wordt deze ingewisseld voor 

een ‘nieuw’ actiepunt. Daarnaast kan er altijd een 

signaal uit de wijk komen, via het wijkorgaan, dat een 

ander actiepunt aandacht nodig heeft. Het is dus niet 

zomaar een aftiklijstje en zal continu onder de 

aandacht blijven. Daarbij blijven we overigens wel een 

beroep op u doen: wat kunt u zelf oppakken, met of 

zonder	de	gemeente	en/of	andere	partners	in	de	stad?

 

Met het presenteren van dit wijkactieplan hebben we 

met zijn allen een belangrijke stap gezet naar een 

gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de kwaliteit 

van de woon- en leefomgeving van uw wijk. We zetten 
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Ik wil u dan ook hartelijk danken voor uw bijdrage aan 

het wijkgesprek, uw reacties via de website en uw 

actieve inzet in de wijk!
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Wijkwethouder 
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Presikhaaf-Oost en Wijkplatform Presikhaaf-West 

op basis van de wijkgesprekken gehouden eerste 
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aandacht blijven. Daarbij blijven we overigens wel een 

beroep op u doen: wat kunt u zelf oppakken, met of 

zonder	de	gemeente	en/of	andere	partners	in	de	stad?

 

Met het presenteren van dit wijkactieplan hebben we 

met zijn allen een belangrijke stap gezet naar een 

gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de kwaliteit 

van de woon- en leefomgeving van uw wijk. We zetten 

onze middelen in daar waar dat nodig is.

Ik wil u dan ook hartelijk danken voor uw bijdrage aan 

het wijkgesprek, uw reacties via de website en uw 

actieve inzet in de wijk!

Vriendelijke groet,

Wijkwethouder 

Luuk	van	Geffen

Oktober	2013

Uitgave gemeente Arnhem i.s.m. Wijkplatform 

Presikhaaf-Oost en Wijkplatform Presikhaaf-West 

op basis van de wijkgesprekken gehouden eerste 

helft	2013.		
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Pionier in Deltakwartier
In Deltakwartier bouwt Portaal een nieuwe wijk met ruim zeshonderd 
woningen, in een groene omgeving met winkels en station op loop-
afstand. Deze maand worden de eerste woningen opgeleverd. 
Hoog tijd dus om te praten met een toekomstige bewoner. René (35) is 
accountmanager en kocht als één van de eersten een stadswoning.

René en zijn vriendin Ingrid wonen 
met hun jonge zoon Quinten in 
Presikhaaf. Zij wilden graag kopen 
in dezelfde buurt. In Winkelcen-
trum Presikhaaf liepen ze op een 
dag tegen de informatiestand van 
Deltakwartier aan. Een vriendelijke 
dame vertelde enthousiast over het 
project. René, met een glimlach: 

“Het is haar schuld dat we voor dit 
project zijn gegaan.”

Eerst de keuken
Bij de informatie over de woningen 
bleek dat er sprake was van een 
keukencheque. Nieuwsgierig 
gingen René en Ingrid langs bij de 
betreffende winkel. Ze werden zo 
enthousiast, dat ze de keuken 
meteen kochten. 
Anderhalve week later, nu twee jaar 
geleden, werd de koopakte onderte-

kend. De verwachting is dat hun 
nieuwe huis in het voorjaar van 
2014 wordt opgeleverd.

Facebook
René houdt een Facebookpagina bij 
over het bouwproces met het doel 
neutrale informatie over het project 
te geven. “De gevel van elke stads-
woning is uniek. Het voegwerk en 
de plaatsing van de tegels is net 
puzzelen voor hooggeleerden. 
Ik hoop dat nieuwe bewoners 
elkaar op de pagina vinden, zodat 
nieuwe (gezamenlijke) initiatieven 
kunnen ontstaan.”

Uitkijken naar…
Zodra ze de sleutel van hun nieuwe 
woning hebben, richt René eerst 
zijn werkkamer in, maar het meest 
kijkt hij uit naar het contact met de 

buren. “Deuren open, kennis-
maken op het binnenterrein en dan 
samen de buurtbarbecue 
organiseren. 

Het groen in de wijk en de speel-
plekken zijn ideaal voor kinderen. 
Ik hoop dat er ook een trapveldje 
komt. Dan kunnen de wat oudere 
kinderen ook lekker buiten 
voetballen!”

Neem eens een kijkje op de Face-
book pagina van René (facebook.
com/deltakwartierfaseIIb) of op de 
officiële pagina van het project 
(facebook.com/deltakwartier).

Restaurant MFC Presikhaven 
Na de geslaagde maaltijd voor 
wijkbewoners in september is op 
vrijdag 31 januari weer een 
maaltijd voor wijkbewoners 
uit Presikhaaf gepland in 
MFC Presikhaven, Laan van 
Presikhaaf 7. 

Het gaat om een maaltijd met een 
voor-, hoofd- en nagerecht, te 
weten lekkere soep vooraf, een 
buffet met heerlijke oosterse 
gerechten en een lekker toetje.
Heeft u al trek? 
Schrijf u dan in via het MFC of bij 
Ingrid (telefoon 06 52 71 07 66 of 

mail i.sieljes@rijnstad.nl). 
Graag vóór vrijdag 24 januari 
inschrijven en betalen. 
Er kunnen maximaal 50 
personen mee-eten en vol is vol! 

De maaltijd kost € 3,00 voor 
volwassenen, kinderen vanaf 6 jaar 
betalen € 1,50. De maaltijd begint 
om 18.00 uur en duurt tot 20.00 
uur, om 17.30 uur gaat de deur 
open.

Deze activiteit wordt georganiseerd 
door het activeringsteam Presikhaaf 
en de ouderkamer Presikhaaf, beide 
activiteiten van de Stichting 
Rijnstad.
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Eén van de eerste bewoners Presikhaaf
Joop Brand werd bij de kapper door een van onze redactieleden uitge-
nodigd zijn verhaal in het kader van “50 jaar Presikhaaf” te vertellen. 
Joop woont al sinds 1966 aan de Wildenborglaan.

In tegenstelling tot Presikhaaf 1 en 2 
hadden militairen of medewerkers 
van het spoor hier geen voorrang 
toen deze buurt gebouwd werd, wel 
werknemers van bedrijven op de 
Kleefse Waard zoals Akzo, PGEM, 
Shell, Kema en papierfabriek 
Van Gelder. De bedrijven richtten 
samen een bouwfonds op om hun 
werknemers van een woning te 
kunnen voorzien. In die periode 
was er nog steeds een schaarste aan 
woningen. Akzo hield toezicht op 
de bouw en in 1966 werd de 
Wildenborglaan opgeleverd. Het 
ging hier om koopwoningen. Een 
woning kostte toen 32.000 guldens, 
een garagebox 2.400 guldens extra.

In 1966 betrokken Joop en zijn 
vrouw Ria hun woning. Zij waren 

de eerste bewoners van het  hele 
blok. Joop: “In het begin was het 
maar een kale bedoening. Vanuit 
onze woning konden we zo de 
Kleefse Waard opkijken zelfs tot 
aan de Akzo, waar ik na mijn 
diensttijd als chemisch analist ging 
werken. Geen straten, maar al wel 

straatlantarens. Gelukkig werden 
de meeste dagelijkse boodschappen 
aan de deur verkocht. SRV-wagen, 
melkboer en ook de bakker 
kwamen in de straat om hun waar 
aan huis te verkopen. Er stonden 
toen maar twee auto’s in de straat, 
een daarvan van ons.”

Tegenwoordig staat de straat een 
heel stuk voller met auto’s. Ook is 
de Akzo al lang niet meer te zien 
vanuit de woonkamer. Maar met 
het groeien en voller worden van 
de buurt, groeide ook het sociaal 
contact. 

“Het is hier heel gezellig, we hou-
den zelfs een jaarlijkse barbecue 
met alle buren,” aldus Joop. Trots 
vertelt hij hoe lief zijn buren voor 
hem zorgen sinds zijn Ria ander-
half jaar geleden overleed. Zulke 
mensen vind je hier rondom de 
Wildenborglaan!”

Joop Brand

Help de Filipijnse kinderen 

Bescherming van kinderrechten 
en de vervolging van kinderseks-
toerisme verbeteren in de 
provincie Cebu in de Filipijnen! 

Dit was gekozen als nieuw project 
voor Terre des Hommes Arnhem.
Nu Cebu is getroffen door Orkaan 
Haiyan moeten we nog meer hulp 
bieden, maar dit kan niet zonder 
uw hulp.

Waarschijnlijk hebt u al massaal 
gegeven aan giro 555, maar toch 
doen wij nog een keer een beroep 
op u.

Kom naar onze mooie winkel en 
kijk naar de schitterende kerst-
etalage die ook deze keer weer 
wordt verzorgd door een van onze 
vrijwilligers.

Maar we zijn er nog niet.
Als u toch komt, breng dan gelijk 
uw overbodige spullen mee.

Dames-, heren- en kinderkleding, 
huishoudelijke artikelen, boeken 
en bric-à-brac.

Wij zijn gevestigd 
Winkelcentrum Presikhaaf, 

Lange Wal 65

e-mail:
winkel.arnhem@tdh.nl

Telefoon  361 08 32

Openingstijden: 
dinsdag t/m zaterdag 
van 10.00 - 17.00 uur 

(gesloten van 13.30 - 13.45 uur)

door uw spullen naar onze winkel te brengen. 
Meer dan ooit hebben zij ons nodig.
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Zwemlessen (allochtone) vrouwen een succes
In 2012 is, om vrouwen uit Presikhaaf de kans te 
geven zwemlessen te volgen, een bijdrage uit het 
bewonersbudget aangevraagd. Dit is toegekend en 
dus neemt een groep van zo’n vijftien dames elke 
maandagmorgen van 9.15 tot 10.15 uur deel aan de 
zwemlessen in zwembad de Dumpel in Velp, door 
de beslotenheid hiervoor erg geschikt. 

Presikhaaf wijknieuws wilde hierover meer weten en 
voelde een paar deelneemsters aan de tand. 
Helaas was Fatiha, die het zwemmen heeft georgani-
seerd, door ziekte afwezig. Gelukkig kon haar moeder 
Fatima, ook een trouw zwemster, het een en ander 
vertellen en schoof ook Naïma gezellig aan.

Naïma: “We zijn dit jaar in maart begonnen met een 
groep van maximaal vijftien dames. We hebben subsi-
die gekregen en de lessen zijn een succes. Steeds meer 
dames willen ook meedoen en daardoor is er een 
wachtlijst ontstaan. 

Het zwembad wil hen en meer dames uit Presikhaaf 
een kans geven om deel te nemen en daardoor wordt 
geprobeerd een tweede lesuur in te passen. Met de 
Gelrepas kan je korting krijgen.” 

Dat de dames goed hun best doen is te merken. Naïma 
en Fatiha behaalden vorige maand hun zwemdiploma 
B en ze gaan door voor C. 
En voor iedereen geldt: Succes dames! 

Winterfair 
Schreuderhuis 
groot succes
Medio november vond in het 
activiteitencentrum Schreuder 
aan de Vlamoven weer de 
jaarlijkse winterfair plaats. 
De cliënten van het activiteiten-
centrum hadden weer mooie 
presentjes gemaakt voor 
Sinterklaas en Kerst.

Een van de redactieleden van 
Presikhaaf wijknieuws ging op 
bezoek, kocht als wijkbewoner het 
een en ander voor zichzelf, deed 
ook mee aan de loterij  en maakte 
de volgende foto impressie.
Per 1 januari a.s. gaat het activitei-
tencentrum een samenwerkingsver-
band aan met Fatima uit Wehl. 
Volgend jaar belooft de winterfair 
dus nog grootser te worden. Wij 
zullen u tijdig informeren over de 
datum.
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Nieuwsbrief Werkgroep AGA
Uit 28 quick scans van de provincie Gelderland blijkt dat de beste 
kansen voor windmolens liggen langs snelwegen en de IJsselmeerkust.
Verwacht wordt dat door de hoge tolheffing op de A15 bijna de helft van 
het autoverkeer de nieuwe weg gaan mijden.

Windmolens
Onderzoek naar nieuwe windmo-
lenlocaties was nodig omdat Gel-
derland een afspraak heeft met de 
minister om 230,5 megawatt aan 
windenergie te gaan leveren. 
Daarvoor zijn 80 tot 120 windtur-
bines nodig afhankelijk van hun 
vermogen. Nu staan er 17. 

Uit het onderzoek blijkt dat de 
meest bruikbare locaties liggen 
langs snelwegen en de IJsselmeer-
kust. De onderzochte locaties bij 
Arnhem zijn veel minder kansrijk. 

De onderzoekslocaties voor windmolens

foto: Een tolpoort elders in het land

Voor meer informatie over de 
onderzochte locaties kunt u lezen 
op www.gelderland.nl  

Tolheffing op de A15
Minister Schultz van Infrastructuur 
houdt vast aan tolheffing op de A15 
tussen het knooppunt Ressen en 
Zevenaar. Met tolheffing moet 293 

miljoen euro worden 
binnengehaald. 
De tolheffing is nu vastgesteld 
op € 1,62 voor automobilisten 
en op € 7,54 voor vrachtwa-
gens. Naar verwachting gaat 
de weg in 2019 open. Dan zal 
het tarief nog hoger zijn 
omdat rekening gehouden 
moet worden met inflatiecor-
rectie. Berekeningen geven 
aan dat per dag 25.000 van de 

te verwachten 59.000 automobilis-
ten de nieuwe weg zullen mijden 
en een andere route kiezen omdat 
ze het toltarief te hoog vinden.

De Gelderse gedeputeerde Conny 

Bieze vindt de tolplannen voor de 
doortrekking van de A15 teleurstel-
lend en in strijd met de afspraken. 
Afgesproken was dat maximaal 33 
procent van de voertuigen een 
andere route zou mogen kiezen. 
Wethouder Martijn Leisink vindt 
dat de gemeente bij de tariefstelling 
betrokken moet worden. Dat is niet 
gebeurd. 

Het overgrote deel van de automo-
bilisten dat de A15 mijdt, zal kiezen 
voor de Pleyroute. Hij heeft grote 
zorgen over gevolgen voor de 
leefbaarheid. 

Advertentie

Meer informatie over windmolens, 
A15 en de ontwikkelingen op de 
Kleefse Waard-Koningspley-noord 
kunt u vinden op www.ageena.nl
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Kerstpuzzel
w o o r d z o e k e r
De overgebleven letters vormen de oplossing van de puzzel.

2 letters
OS

3 letters
BAL
DEN
KOU

4 letters
ETEN
EZEL
KERK
KLOK
MENU
PIEK
SLEE
STAL
STOL

5 letters
DINER
HULST

S T E R R E N W S R E D R E H IJ A W
E I L I M A F E K N L E Z E S G D R
E N P I S E S N E E U W L D K A V E
E T R O B I D D E N R A E N E B E T
A R E S O N M C E T T S E E R R N S
R A E E U L D T O S S T T D S I T T
R A N J L Z S E S N E A F M T E IJ S
E K M K H A E T N R C N O U A L E R
S T E A R P C J E N E E O T V R D E
L S N P D E L I K R E K R E O I K K
E R U A K E K O S R K N S T N E E T
E E T E C N I V D U C E B E D E R A
J K I K N H E L E U M A R O A L S M
S P N L L G T P T B R T D S O S T A
N T A O S O E M A S B K S E T M S R
A B T S L U H L I H R I L R A D T I
R S I H E R O D E S C E R O E U A A
K N E G N I N O K N E S K K K K L G

Oplossing: Wij wensen iedereen een fijne kerstvakantie.

JEZUS
MARIA
TOAST

6 letters
ADVENT
BIDDEN
CADEAU
KRIBBE
PAKJES
SNEEUW

7 letters
CONCERT
ENGELEN
FAMILIE
GABRIEL
HERDERS
HERODES
KRANSJE
RUDOLPH
SCHAPEN
STERREN

8 letters
ARRESLEE
KERSTDAG
KERSTMIS
KONINGEN
NACHTMIS
POOLSTER

9 letters
KERSTLIED
KERSTSTAL
KERSTSTER

10 letters
DENNENBOOM
KERSTAVOND
KERSTKAART
KERSTMARKT

12 letters
KERSTMUSICAL
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REDACTIE
Ingrid Sieljes

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 
17 januari 2014
vóór  17.00 uur 

Gelieve aan te leveren in een 
Word bestand per 

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

Bezorging 
10 februari 2014

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    354 31 11
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)  376 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
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
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S U D O K U  1 5

Uit de goede inzendingen is een 
winnaar getrokken en wel

Mw. M. P. Gabriël
Keulse Slag

U kunt uw oplossing 
insturen naar onderstaand adres 

onder vermelding van 
naam, adres en telefoonnummer 

vóór 10 januari 2014 
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

6

92

2

9

2

4

9

1

1

3

5

4

5 6

5

7

7

2

6

8

3

4

7

8

5 97

3 5

Concert 
Smartlappenkoor Troostrijk 

Op vrijdagavond 17 januari 2014 is het weer zo ver: 
een concert in MFC Presikhaven! Op die avond verzorgt 
Smartlappenkoor Troostrijk een smartelijk concert. 

Het koor brengt de echte smartlap ten gehore. Toehoorders 
hebben in het verleden al menig traantje weggepinkt. 
De ontroering werd hen te veel. Gelukkig blijft er ook nog 
genoeg te lachen over. 

Bekende nummers zoals: Manuela, Huilen is voor jou te laat en 
Patsy staan op het repertoire maar ook de al wat oudere zoals: 
Witte Rozen, Het broekie van Jantje enz. Een avondje luisteren 
en kijken naar Troostrijk is genieten. U bent echt een avondje uit.
Het concert begint om 19.30 uur. Het koor treedt ongeveer 
anderhalf uur op. Bij de entree krijgt u een kop koffie of thee 
aangeboden. Na afloop staat er een drankje klaar.

Een kaartje kost € 2,50 af te halen bij MFC Presikhaven, 
Laan van Presikhaaf 7. 

Reserveren is ook mogelijk via Gea Mulder: g.mulder@rijnstad.nl
Verdere informatie is te verkrijgen via telefoonnummer: 

06 527 143 36 of 06 491 322 48.

Wij hopen u op 17 januari 2014 te mogen begroeten. 
U bent van harte welkom!

Oplossing Sudoku nr.14
8  5  2  7  3  9  4  1  6
7  3  1  6  4  5  9  2  8
9  6  4  2  1  8  7  5  3
2  7  6  5  9  1  8  3  4
5  1  8  4  6  3  2  9  7
4  9  3  8  7  2  5  6  1
6  2  9  1  8  4  3  7  5
3  4  7  9  5  6  1  8  2
1  8  5  3  2  7  6  4  9
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Afval is grondstof
Grondstoffen worden wereldwijd schaars. In ons huishoudelijk 
afval zit nog veel materiaal dat heel goed hergebruikt kan worden. 
Tijd dus om het denken over afval om te keren. Laten we niet 
weggooien maar er opnieuw wat van maken. Daar gaan we de 
komende tijd in Arnhem mee aan de slag. Dat betekent ook wat 
voor u als inwoner. Laten we veel meer grondstoffen zoals papier, 
GFT en plastic verpakkingsmateriaal van het restafval scheiden. 
Zo wordt de berg restafval kleiner en besparen we kosten, her-
gebruiken we grondstoffen en zorgen we voor een schoner milieu. 

Papier
Laagbouwwoningen hebben een 
derde minicontainer gekregen voor 
het inzamelen van oud papier en 
karton. Bij hoogbouw kan oud papier 
en karton in de ondergrondse contai-
ners. Van oud papier en karton wordt 
weer nieuw papier gemaakt.

Plastic
Plastic verpakkingsmateriaal wordt in 
zakken opgehaald. Van plastic wordt 
onder meer nieuw verpakkingsmate-
riaal, auto-onderdelen, mobiele tele-
foons, tennisballen, toetsenborden, 
fleecetruien en nog veel meer 
gemaakt.
 

GFT
Groente-, Fruit- en Tuinafval (GFT) 
wordt bij laagbouw ingezameld in 
een groene minicontainer. Bij hoog-
bouw wordt GFT alleen ingezameld 
als het op de GFT inzamelroute ligt. 
Het GFT wordt hier ingezameld met 
een citybin. Van GFT wordt compost 
en biogas gemaakt.


