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MOPPERKONT
Door Piet Schreuder

Soms schuif ik even in het park 
op het leugenbankje aan. 
Wij zitten daar dan met z’n 
vieren met een stuk of drie 
rolstoelers er omheen. Als ik van 
de wereld-toestand op de hoogte 
wil blijven, kan ik daar terecht. 
Hier worden pas zuivere kriti-
sche beschouwingen gegeven. 
Niet één politicus deugt. 

Op deze bank heerst eenheid en 
bestaat geen zakkenvullerij. 
Als wij er niet waren, werd het 
helemaal een boeltje. Hier wordt 
beslist hoe het moet. 
Die ecozone: volkomen verwaar-
loosd. Dat trapveldje van 18000 

euro: binnen een paar weken weer 
afgebroken. Jouw geld. 

De ambtenaren die dat uitvoeren 
komen allemaal van buiten de stad. 
Ze hebben geen enkele binding met 
onze omgeving. 
Geen stukje natuur blijft gespaard. 
Ze zagen maar om en dan duurt het 
weer twintig jaar voordat er grote 
bomen staan. 

De last van de verantwoordelijk-
heid rust op onze schouders. 
Zwaarder kan niet. Iemand vertelt 
over die jongen van ons straatvoet-
bal op Presikhaaf die op dat mod-
derige trapveldje de bal hard tegen 
zijn onderbuik had gekregen. 

Hij lag daarvoor in Rijnstate juist 
toen koningin Juliana na de 

opening 
langs de 
bedden 
ging. Hij 
beschikte 
alleen over 
de nogal 
ruwe 
woorden om het de koningin 
uit te leggen. Langzaam dringt 
tot ons door dat het een lelijke 
mop wordt. 
Dat verluchtigt wel onze pessi-
mistische wereldbeschouwing, 
maar het is zo jammer dat 
dergelijke moppen het langste 
worden onthouden. 

Daarom zal ik ze nooit, maar 
dan ook nooit doorvertellen, 
want ik ben een door en door 
fatsoenlijke jongen. 

BGB in Elsweide 
bijna afgerond 
In het kader van Buiten Gewoon Beter (BGB) zijn in 
de wijk Elsweide diverse bomen gekapt, die problemen 
gaven en is op de Annenhof de riolering vervangen. 
Het plein dat eerst een asfalt laag had, is nu bestraat. 

De werkzaamheden startten eind oktober en zouden 
voor de Kerst zijn afgerond. Het weer dreigde roet in het 
eten te gooien, maar dankzij de inzet van de werklieden 
lag het plein er voor de feestdagen weer keurig bij en 
konden de bewoners hun auto weer voor de deur 
parkeren of in de garage. 
Ook werd de vluchtheuvel op de hoek Drakensteinlaan-
IJssellaan op de schop genomen. Benieuwd naar het 
resultaat, ga dan een kijkje nemen. 
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WIJKVISIE PRESIKHAAF 2025
VAN DROMEN NAAR DOEN

Op 6 november 2012 zijn op de bewonersavond in het 
MFC Presikhaven door 60 buurtbewoners actiepunten genoemd voor 

Presikhaaf in 2013/2014. Laat hen weten wat u van de punten vindt! 
Het is tenslotte ook uw wijk. Dat kan tot 15 februari 2013. 

Wat dacht u van:
Help de kleine ondernemers in Presikhaaf: koop in je eigen wijk.

Passende huizen voor Turkse ouderen in Presikhaaf.

De Middachtensingel is geen  racebaan.

De Parkmanifestatie is belangrijk voor Presikhaaf. 

Minder afval bij containers en zwerfvuil op straat

Zo zijn er 35 ideeën voor acties 
in Presikhaaf  2013 en 2014

Meer informatie? Kijk op www.presikhaafnet.nl 
Daar staat een verslag en fotoimpressie van de bewonersbijeenkomst.

Reageer op de ideeën

www.meedoeninarnhem.nl
of mail naar: merle.brands@arnhem.nl

bellen mag ook 377 15 07 vanaf 12.00 uur
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Kleuterclub in de Oosthof weer van start
Vanaf woensdag 6 februari zijn alle kleuters weer van harte 
welkom! Circus Poehaa, Rijnstad en stichting Diagonaal 
slaan de handen weer ineen. 

Bij deze bent u en uw kind weer 
van harte uitgenodigd om deel te 
nemen aan dit evenement.
We hebben superveel leuke en 
leerzame activiteiten. Zoals altijd 
zullen wij ons weer gratis over uw 
kind ontfermen.
De kleuterclub biedt tal van leuke 
kinderactiviteiten.
De kleuterclub is iedere woensdag 

Hier is namelijk Diagonaal gehuis-
vest. De leerwerknemers van het 
bedrijf werken hard aan het organi-
seren van sportieve activiteiten 
waaraan jongeren in de wijk met 
veel plezier deelnemen. 
Maar Diagonaal is veel meer. 
Ook voor ouderen spelen we een 
grote rol met activiteiten zoals het 
geven van een computercursus. 

Circus Poehaa
Circus Poehaa is een stadscircus, 
actief in Arnhem en omstreken. 
Ook in de Oosthof organiseert het 
samen met de kinderclub activitei-
ten en organiseert het kampen met 
leuke cursussen waar je de kneepjes 
van het vak leert. Het is een groot 
gezelschap met veel gevarieerde acts. 
Vervolgens kun je de kunsten 
vertonen in een echte circusparade.

van 14.30 tot 17.00 uur geopend. 
Lijkt het je leuk? Loop dan gerust 
binnen op Kinderkamp 9 in 
Presikhaaf. 

Buurtcentrum De Oosthof 
De Oosthof, ook wel het bruisende 
hart van park Presihaaf-Oost 
genoemd, is de ideale locatie voor 
de kleuterclub. 

Soep voor de verwijderaars Het is een traditie geworden dat de Werkgroep 
Woonomgeving Presikhaaf2 (WWP2) in de 
maand december bouwvakkers, die er aan het 
werk zijn, erwtensoep geven.

Het is begonnen met de bouwvakkers van de 
Bethaan, daarna kwamen de mensen die de 33 
woningen in de Krammerstraat aan het renoveren 
waren aan de beurt, vervolgens de bouwvakkers 
van de flat Volkerakstraat – Krammerstraat en tot 
slot kregen de slopers en asbestverwijderaars van 
ons de heerlijk gevulde soep van slagerij Greven 
namens de WWP2.
 Ineke Wildschut 

foto: René Vriezen
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Even voorstellen…. 
Jongerencoach Presikhaaf 
Ik ben Mustafa Iric, 26 jaar en 
opgegroeid in Presikhaaf. 
Presikhaaf is de wijk waar ik met 
plezier woon en nog mijn hele 
leven wil wonen.

Vanaf jonge leeftijd ben ik actief  
bij de activiteiten die georganiseerd 
worden in Presikhaaf. 
Door medewerkers van Rijnstad 
werd ik gestimuleerd om samen 
activiteiten te organiseren. 
Hierdoor kreeg ik veel ervaring en 
kwam ik er achter dat jongerenwerk 
eigenlijk mijn droombaan is.
 
Tijdens mijn studie begeleidde ik 
jongeren door ze te helpen met 
school- en/of persoonlijke proble-
men. Ik werk nu als jongerencoach 
bij 2getthere. Wat ik vrijwillig deed, 
is mijn baan geworden. Ik coach 

jongeren tussen 16 en 26 jaar 
richting school/werk en combinatie 
daarvan. 
We  werken stadsgericht en zijn te 

vinden in alle wijken in Arnhem 
waar jongeren ons willen zien. 
We zoeken de jongeren ook zelf op. 
Ik heb veel jongeren op straat 
gevonden en gecoacht richting 
school of werk. 
 
Naast jongerencoach ben ik al 
zeven jaar actieve vrijwilliger bij 
jongerencentrum Push én trainer 
van het tweede elftal van 
vv Elsweide, een team dat ik opge-
zet heb met vooral  jongeren die ik 
in het verleden heb gecoacht. 
Op deze manier heb ik overzicht en 
grijp ik in als mijn jongere mij 
nodig heeft. Ik wil graag dat Presik-
haaf weet dat ik er ben als jonge-
rencoach en graag iets voor de 
jongeren en de wijk betekenen. 
Ik ben te bereiken op onderstaand 
telefoonnummer en mailadres. 
 
Mustafa Iric 
mustafa.2getthere@gmail.com 
06 16 92 91 05

Buiten Gewoon Beter 
BGB werkzaamheden fase 7 
In februari starten we met de eerste werkzaam-
heden van fase 7, Vrij Nederlandstraat en 
omgeving. Op 11 februari beginnen we met het 
groot onderhoud aan de bomen. 

Bewoners van fase 7 hebben hierover al een brief 
gekregen met uitleg wat we precies gaan doen. 
In de Vrij Nederlandstraat worden enkele 
platanen verwijderd. Dit doen we om de overige 
bomen meer ruimte te geven, zodat zij optimaal 
kunnen groeien. 
Achter de flats aan de IJssellaan worden ook 
enkele bomen weggezaagd. Dat zijn voornamelijk 
bomen die scheef zijn gegroeid of zich minder 
hebben ontwikkeld.

Op onze site www.arnhem.nl kunt u de 
bewonersbrief vinden en een tekening waarin 
staat aangegeven om welke bomen het gaat.

Inloopuur
Iedere woensdagmiddag van 13.00 uur tot 14.00 uur hebben 
de toezichthouders, Bas Overmars en Eugene van Londen, 
een inloopspreekuur in hun kantoor aan de Middachten-
singel 1. U kunt bij hen terecht voor vragen over de BGB-
werkzaamheden of over het project. U kunt uw vragen of 
meldingen ook mailen naar bgbpresikhaaf@arnhem.nl of bel 
naar gemeente Arnhem, tel. 0900 – 1809 (lokaal tarief ).  

Agenda werkgroepen 
Presikhaaf Oost
februari
13-02 Wijkplatform Presikhaaf Oost De Oosthof
19-02 Wijkplatform Oost en West MFC
21-02 Bewonersoverleg Elsweide De Oosthof
maart
05-03 BO Cannenburg/Ulenpas De Oosthof
20-03 BO Kinderkamp De Oosthof
april
10-04 Wijkplatform Presikhaaf Oost De Oosthof

Alle vergaderingen beginnen om 19.30 uur



P R E S I K HA A F

6

Leerpark Presikhaaf is een bruisende school voor 
beroepsonderwijs. We willen graag op een positieve 
manier zichtbaar zijn in de wijk. Daarom stellen 
we onze deur open voor de basisscholen die in de 
keukens van vmbo en mbo komen koken. Maar we 
gaan ook naar buiten. 

Onze leerlingen van de praktijkschool verzorgden 
bijvoorbeeld een verwendag in Waalstaete. 
Inmiddels zijn we weer gestart met voorlezen op de 
basisscholen en wekelijks vindt u onze leerlingen voor 
hand- en nagelverzorging in verzorgingshuizen. 

Leerpark Presikhaaf wil midden in de wijk staan. 
Leerlingen leren namelijk het beste in de praktijk. Een 
mooi voorbeeld is onze garage, waar mensen hun auto 
komen brengen voor kleine reparaties. 

fotografie Menno Emmink

Druk geklust op 
de Dreesschool!
Op de Dr. Willem Dreesschool is volop activiteit! Niet alleen in de 
klassen, maar ook rondom de school. In de binnentuin worden school-
tuintjes gerealiseerd. Met de speciaal gemaakte bakken en zelfs het 
planten van een boom, wordt het een mooie plek in de school. 

Vier avonden in de week vinden er activiteiten plaats 
in de school. U kunt onder meer komen eten bij Resto 
VanHarte voor een zeer schappelijke prijs. 
Een dezer dagen vindt de officiële opening plaats van 
de leerparkshop, waar leerlingen tweedehands waar 
voor u gaan verkopen. 
Komt u gerust eens kijken, kopen of eten en bezoek 
onze site: www.leerparkpresikhaaf.nl.

Wouter Abrahamse, 
directeur Leerpark Presikhaaf

Hier kunnen de kinderen zelf ook 
aan de slag gaan met het planten en 
verzorgen van allerlei groen(tes).
Ook het schoolplein van de kleu-
ters krijgt een andere uitstraling 
door de komst van een nieuw 

speeltoestel. Veel leer en speel-
plezier dus op komst! 
Het klussen voor peuterspeelzaal 
De Overkant is voorbij. Zij zijn 
half januari gestart op de nieuwe 
locatie in onze school. 

De kinderen en het team van de 
school hebben gezorgd voor een 
vrolijk onthaal op de eerste dag. 
Nogmaals welkom op
de Dreesschool!
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Advertentie

SLAGERIJ
Honigkamp 74

 6826 PR  Arnhem
Telefoon 026 - 361 02 84

4e GRATIS 

3 ROOKWORSTEN

€5.98  VOOR

 GREVEN
Welkom op de Dreesschool 
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Activiteiten in MFC Presikhaven
MFC Kinderclub
Elke woensdagmiddag van half 2 tot half 4 is in MFC Presikhaven 
de kinderclub. Dit is een club voor kinderen van 4 tot en met 12 
jaar. De kinderen worden verdeeld in groepen naar leeftijd. 
Elke week worden leuke activiteiten georganiseerd door een 
enthousiast team. De activiteiten verschillen van sporten tot 
knutselen en koken. Verveel je je op woensdagmiddag, kom dan 
naar de kinderclub.

Voor meer informatie kijk op: http://www.kinderclubs.nl
Bel/mail naar  363 70 89 / info@kinderclubs.nl

Jan Meffert 

De meidenclub elke dinsdagavond
De meidenclub is een club voor meiden tussen de 9 en 13 jaar. 

Elke dinsdagavond worden leuke activiteiten georganiseerd. Enkele van deze 
activiteiten zijn koken, knutselen en meidenfilms kijken. 
Dus ben jij een meisje tussen de 9 en 13 jaar oud en heb je zin om op dinsdag-
avond gezellige activiteiten te doen met andere meiden? 
Kom dan dinsdagavond van half 7 tot 8 uur naar MFC Presikhaven. 

De kosten zijn: € 1,00 p.p. 
Voor meer informatie kun je mailen of bellen naar: Info@kinderclubs.nl 
of 363 70 59

Oproep voor 
keukenprinsen 
en –prinsessen 
(volwassenen)

Gezocht: volwassenen die het leuk 
vinden om vanuit hun eigen 
cultuur kooklessen te geven. 
Vind je het leuk om te koken 
vanuit een bepaalde cultuur 
(ook Nederlands) en om dat aan 
anderen te leren? 
Geef je dan op want in MFC 
Presikhaven kan dat in een mooie 
keuken aan bezoekers die erg graag 
kookles willen hebben. Heb je 
interesse? Bel participatiewerker  
Ingrid voor een afspraak, 
telefoon 06 52 71 07 66. 

Agenda werkgroepen 
Presikhaaf West
februari
07-02 Inter Culturele Werkgroep (ICW) 9.30-11.30 uur  MFC
19-02 Wijkplatform Oost en West 19.30 uur MFC
21-02 Inter Culturele Werkgroep (ICW) 9.30-11.30 uur MFC

maart
07-03 Inter Culturele Werkgroep (ICW) 9.30-11.30 uur MFC
11-03 WWP2 19.30 uur MFC
21-03 Inter Culturele Werkgroep (ICW) 9.30-11.30 uur MFC
25-03 WWP1 14.30 uur P1 
     “de Klup”
april
02-04 Wijkplatform Presikhaaf  West 19.30 uur  MFC
04-04 Inter Culturele Werkgroep (ICW) 9.30-11.30 uur MFC
09-04 WWP3 19.30 uur MFC
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Foto impressie van sportieve 
speurtocht door Presikhaaf op 12 januari 

Margriet Smits, de trotse winnares van de 
speurtocht met haar verdiende medaille

Een leerzaam uitstapje
Je kunt niet vroeg genoeg beginnen met het leren omgaan met geld. 
Zeker in deze crisistijd! De leerlingen van groep 7 hebben dit school-
jaar verschillende activiteiten die gericht zijn op geld verdienen en 
ondernemen. Eén van die activiteiten was een uitje naar Deloitte. 
De kinderen hebben er zelf een verslag over geschreven.

Dina en DJ: 
“We zijn met de klas naar een 
bedrijf geweest. Het bedrijf heet 
Deloitte. We gingen met de bus 
naar Arnhem Zuid. We gingen in 
groepjes dingen maken. We gingen 
allemaal dingen ondernemen. 

We hebben een bedrijfsplan 
gemaakt. We hadden het over 
restaurants en winkels. De mensen 

van het restaurant hadden het over 
voor-, hoofd- en nagerechten. 
We gingen ook toneelspelen over 
het restaurant. Het stuk ging over 
een man die een restaurant heeft 
geopend. Het was veel te druk in 
het restaurant en de obers waren 
niet snel genoeg. Een man had 
koude soep en geen gare biefstuk. 
Toen we klaar waren gingen we het 
nadoen. DJ was de presentator met 
juf Elske. We kregen cijfers. Op het 
laatst kregen we een diploma en 
een zak snoep. Toen gingen we weg. 
Het was heel erg leuk.”

Pannenkoeken bakken 
bij Kunstportaal

Circustheater Stoffel 
in MFC Presikhaven

Sjoelen 
in MFC Presikhaven

Schminken 
in MFC Presikhaven

Kruiwagenrace 
op de Stadsboerderij
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Dounia en Ayse: 

“We zijn met de klas naar het bedrijf Deloitte geweest. 
Deloitte zelf maakt grafieken voor bedrijven. In de 
grafiek kun je de uitgaven en inkomsten van het jaar 
zien. We hebben geleerd hoe je een eigen bedrijf kunt 
starten. We moesten een lastige opdracht uitvoe-
ren. Daarvoor moest je goed samenwerken met 
je groepje. Later moest je het samen presenteren 
aan de klas. Dat was erg leuk. De klas mocht daar een 
cijfer voor geven. De workshop was erg inspirerend. 
We hebben er veel van geleerd. We kregen een diploma 
en een zak snoep. Wij willen later een succesvol bedrijf 
starten dankzij Deloitte!”

Peuterspeelzaal De Overkant verhuisde op 14 januari jl. op een 
ludieke manier naar de nieuwe locatie. Ouders en peuters zaten 
in de huifkar van de kinderboerderij, de verhuisdozen en een 
aantal fietsen werden vervoerd met paard en wagen van slagerij 
Henk Greven. 
De peuters werden door alle kinderen van de Dr. Willem Drees-

school met vlaggetjes welkom geheten. Karin 
Aalbers, directeur van de school, overhandigde 
symbolisch de sleutel van de nieuwe speelzaal. 

Bent u nieuwsgierig, kom gerust eens langs. 
We zijn geopend van maandag t/m donderdag. 
Peuterspeelzaal De Overkant
Locatie: Dr. Willem Dreesschool, Kinderkamp 7.

Spectaculaire verhuizing 
Peuterspeelzaal De Overkant 

De hele fotoreportage van de verhuizing is te zien op www.presikhaafnet.nl
te vinden onder onderwijs, pagina peuterspeelzalen
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Nieuwsbrief Werkgroep AGA

Heeft u nog geen strookje ingestuurd? Doe het nu! Samen staan we sterk!

Werkgroep AGA
p/a Laan van Presikhaaf 7

6826 HA Arnhem
tel.nr.: 06 - 45 13 84 73

e-mailadres: ageena@hetnet.nl
www.ageena.nl

Ondergetekende,
Naam:................................................................................................
Adres:................................................................Postcode ...................
steunt de standpunten van Werkgroep AGA t.a.v. de eventuele
doortrekking van de A15.

Handtekening: ...................................................................................

Windturbines nabij Presikhaaf
Fossiele brandstof voor energieopwekking wordt schaarser. Tijd om op zoek te 
gaan naar vormen van duurzame energie. Dat zal een overstap betekenen van 
aardgas, aardolie en kolen naar schone, duurzame energie zoals zonne-energie, bio-energie, aardwarmte en 
windenergie. De gemeente Arnhem streeft naar het behalen van 7% opwekking van duurzame energie in 
2014, bij voorkeur binnen de gemeentegrenzen. 

Om deze doelstelling te halen heeft de gemeente Arnhem 
een onderzoek laten uitvoeren naar mogelijkheden voor 
plaatsing van windturbines. Daaruit kwamen ’t Broek/
Kleefse Waard, Koningspley-noord en IJsseloord II als 
mogelijke locaties naar voren. In de directe nabijheid 
van woonbebouwing in Presikhaaf. Hier zouden acht 
windturbines geplaatst kunnen worden met een 
ashoogte van 100 meter en rotorbladen van 90 meter. 
Een totale hoogte van zo’n 145 meter! Ter vergelijking, 
de Eusebiustoren is 95 meter hoog.

Wat betekent dit voor Presikhaaf? 
Het leefmilieu van omwonenden wordt aangetast door 
het geluid van de windturbines gedurende 24 uur per 
dag. Hoe harder het waait, hoe meer geluid de wind-
turbines produceren. Het niveau van het omgevings-
geluid door verkeer, industrie en treinen daalt in de 
avond en nachturen. Het monotone zoevende geluid 

Locaties windturbines langs de Pleyroute bij Presikhaaf

van de windturbine gaat continu door en wordt door 
het wegvallen van omgevingsgeluid indringender. Met 
145 meter hoogte worden de windturbines elementen 
die de woonomgeving en het beeld van Presikhaaf 
ernstig aantasten. Zal de (WOZ)waarde van woningen 
hierdoor dalen? En wat zijn de consequenties voor de 
omliggende natuur, zoals de Natura 2000 gebieden?

De keuze van de locaties roept allerlei vragen op, zoals: 
Hoeveel rendement levert windenergie op deze locaties 
werkelijk op voor de Arnhemse bevolking en welke 
prijs moeten zij daar dan voor betalen? Want deze 
locaties aan de voet van het Veluwemassief staan 
bekend als gebied met weinig wind. Naast windturbi-
nes blijven met fossiele brandstoffen gestookte energie-
centrales altijd nodig, omdat wind voor energie sowieso 
te wisselvallig is en daardoor onvoldoende rendement 
oplevert. De belangrijkste vraag is wie dit ongewisse 
experiment zal gaan financieren. De bouw en plaatsing 
van een windturbine kost circa drie miljoen euro. 

Werkgroep AGA heeft, net als een aantal bewoners-
groepen uit Arnhem en Westervoort, kritische vragen 
gesteld tijdens de inspraakronde van de Politieke 
Maandag. Voor de meerderheid van de Arnhemse 
gemeenteraad geldt: geen draagvlak bij de bevolking 
betekent dat windenergieprojecten door de gemeente 
niet gefaciliteerd zullen worden! In de raadsvergadering 
van 14 januari 2013 wordt hierover een besluit genomen.

Meer informatie vindt u op www.ageena.nl 

20
13
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Advertentie

Monique Donderwinkel
Bethlehemkerk, Honigkamp 25
6826PM Arnhem
www.oefentherapiecesarpresikhaaf.nl

30 jaar Oefentherapie Cesar Presikhaaf
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.

Oefentherapie Cesar Presikhaaf bestaat 30 jaar !!!!!!!
Ik bied u een GRATIS houdings- en bewegings-check aan.

Bel voor een afspraak: 026 - 3614005 of email: cesarpresikhaaf@gmail.com

Nieuwjaarsreceptie wijkplatforms 

“De beste wensen”, “Gelukkig en 
gezond nieuwjaar”, dat waren veel 
gehoorde woorden op de nieuw-
jaarsreceptie van de beide wijkplat-
forms in het MFC. 

Onder het genot van een drankje 
en veel lekkere hapjes verliep de 
avond in een ontspannen sfeer. 
Ongeveer 60 mensen, die op een of 
andere wijze actief zijn in de wijk, 
zagen Locoburgemeester Luuk van 
Geffen binnenkomen. Uit zijn 
handen ontving Piet Schreuder een 
Arnhems Meisje. Dit vanwege zijn 
vele activiteiten in en voor onze 
mooie wijk Presikhaaf. “Dik ver-
diend Piet,” vindt ook de redactie 
van Presikhaaf wijknieuws.

Data en tijden onder voorbehoud 
van wijzigingen

16 febr.   Bingo            20.00 uur
23 febr.   Kinderbingo  14.00 uur
16 maart Bingo  20.00 uur

De activiteiten worden in en 
rondom de Dr. W. Dreesschool, 
Kinderkamp 7, georganiseerd.
 
sik.presikhaafoost@live.nl
Neem ook eens een kijkje op onze 
website: www.sikpresikhaaf.com

AGENDA
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Cursussen en  workshops 

Medi@trefpunt Presikhaaf is verhuisd!
Met de sluiting van wijkcentrum De Overkant heeft ook het 
Medi@trefpunt Presikhaaf, onderdeel van de Stichting SeniorWeb 
Arnhem, haar lesruimte daar moeten verlaten.

eenvoudig brieven maken met 
Wordpad, optimale virus en andere 
beveiligingen, mappen en bestan-
den maken, gratis telefoneren met 
Skype, eenvoudig en uitgebreid 
internetbankieren en kennismaken 
met de tablet.

De cursussen/workshops worden 
wekelijks gegeven in een dagdeel 
(ochtend, middag, avond) van twee 
uur. De kosten per cursus/work-
shop bedragen per dagdeel € 5,- 
exclusief lesmateriaal, vooraf te 
voldoen. Houders van een z.g.  
Gelre-Pas krijgen korting.
Werkt u met een eigen laptop. 
Kom dan voor aanvang van de 
cursus even langs om te kijken of u 
over de juiste software beschikt. 
U kunt dan meteen op de juiste 
manier van uw laptop gebruik 
maken.

Voor verdere informatie en 
opgave tot deelname: 
Mevrouw Gerrie van Toor, 
telefoon  361 05 87, 
e-mail: gerrievtoor@planet.nl 

Voor informatie over het mobiele 
centrum kunt u contact opnemen 
met locatieambassadeur 
Jan Jongenelen, telefoon  379 33 18, 
e-mail: janjongenelen@live.nl

Na veel onderhandelingen is de 
Stichting SeniorWeb Arnhem er in 
geslaagd om wijkgerichte computer-
hulp, cursussen en workshops te 
organiseren in MFC de Wetering, 
Bonte Wetering 94 (Geiten-
kamp) waar onder de naam 
Medi@trefpunt verder 
wordt gegaan. Ook is 
een dependance 
geopend in Wijkcen-
trum de Symfonie, 
Valckenierstraat 1.

Met deze locaties zijn 
wij in staat om laagdrempelig 
mensen uit meerdere wijken in 
Arnhem Noord een helpende hand 
te bieden. Wij richten ons vooral 
op senioren die aansluiting willen 
vinden bij de digitalisering en daar 
gebruik van willen/moeten maken.
Voor openingstijden kunt u terecht 
op de website van de Stichting 
SeniorWeb Arnhem: 
www.seniorwebarnhem.nl en op de 

informatieborden van deze centra.
Verder heeft de Stichting Senior-
Web Arnhem de beschikking over 
een mobiel centrum waar gebruik 

wordt gemaakt van laptops in 
o.a. Wooncentrum Waalstaete 

en De Weldam voor hulp 
aan ouderen die op een 
computer/tablet kunnen/
willen werken. Hier 
werken wij nauw samen 
met de SWOA. 
Meld u tijdig aan.

Cursussen en workshops
Vanaf de laatste week van januari 
2013 wordt bij voldoende deelname 
gestart met de volgende cursussen: 
Windows XP, Windows 7 en Win-
dows 8, internet en e-mail, fotobe-
werking met het gratis programma 
Picasa, digitale fotobewerking, 
videobewerking, MS Office 
2007/2012, Word-Excel en Power-
point, en vervolgcursus Windows 
en de volgende workshops: 

B e z o r g e r  i n  b e e l d
Enthousiaste bezorger Connie Dikker
Zo`n vier jaar geleden was Connie al heel actief in de werkgroep, die 
zich sterk maakte voor de tijdelijke speeltuin aan de Dintelstraat. Deze 
tuin is er ook gekomen. Veel kinderen uit de omgeving hebben er uren 
in doorgebracht. In de werkgroep hoorde zij ook, dat er een tekort aan 
bezorgers was voor ons Presikhaaf wijknieuws. Wat haar betreft hoefde 
ze niet lang na te denken en brengt Connie al weer zo`n vier jaar met 
veel plezier ruim 150 exemplaren rond. “Ik hoop het nog wel een tijd te 
blijven doen,” zegt Connie bij het vertrek van een van onze redactie-
leden. Ook voor haar geldt: “Connie bedankt!”
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Advertentie

Sinds 7 november 2012 is in Presikhaaf  een nieuwe winkel van Terre 
des Hommes geopend,  de “Bijenkorf” onder de kringloopwinkels. 
Terre des Hommes-winkels hebben een nette uitstraling. 

Er worden gebruikte goederen, zoals kleding, bric a brac, curiosa, boeken, 
speelgoed etc. van zeer goede kwaliteit ingenomen en weer verkocht. 
De winkel wordt geheel door vrijwilligers gerund. Terre des Hommes zet 
zich in om uitbuiting van kinderen in de ontwikkelingslanden te stoppen.
Met projecten op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg en micro-
kredieten maken we kansarme kinderen weer kansrijk.
Ook voeren we nationaal en internationaal campagne voor kinderrechten.
De winkel in Arnhem Presikhaaf heeft als project de straatkinderen van 
Phnom Penh, hoofdstad van Cambodja. Duizenden van deze kinderen 
leven en wonen op straat. Zij verzamelen afval op de vuilnisbelten of 
werken als straatverkoper. Door de verkoop van allerlei producten steunen 
wij de kinderen van Cambodja. 

U kunt uw overbodige spullen bij ons brengen tijdens de openingstijden 
van de winkel. Door uw steun krijgen kansarme kinderen weer een kans 
om kind te zijn.

Openingstijden: dinsdag t/m zaterdag 
van 10.00 tot 17.00 uur 
(tussen de middag gesloten van 
13.30 tot 13.45 uur). 
Adres: Lange Wal 65, Arnhem
E-mail: winkel.arnhem@tdh.nl 

Nieuw in Arnhem, nieuw in Presikhaaf
EERSTE KEUS IN TWEEDEHANDS GOEDEREN Boegbeeld 

supermarkt weg 
uit Presikhaaf

Op 21 december jl. was de laatste 
werkdag van Carla van Ekris-
Bouman, een bekend gezicht voor 
veel Presikhavers. 50 jaar was zij in 
dienst bij Nederlands grootgrutter, 
waarvan bijna 33 jaar als caissière in 
de vestiging op Presikhaaf.

Veel klanten kwamen haar op deze 
dag de hand drukken met de 
gevleugelde zin “We zullen je 
missen”. Namens hen, waaronder 
veel wijkbewoners, wenst Presikhaaf 
wijknieuws Carla nog veel gezonde 
jaren toe. Geniet van je pensioen.
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Alarmnummer (politie, brandweer, ambulance)  112
Bibliotheek Presikhaaf    361 34 01
Buurtcentra:
 - de Overkant    361 44 57
 - 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

REDACTIE
Bert van Vuurden, 
Karin Veldkamp, 
Ria van Leuven, 
Mieke Huysman,  

Sophie van Vuurden, 
Roel van Leuven

Redactieadres
   Laan van Presikhaaf 7

6826 HA  Arnhem
Telefoon 362 84 47

Kopij inleveren vóór 
15 maart 2013
vóór  17.00 uur 

Gelieve aan te leveren in een 
Word bestand per 

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

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).

Bezorging 
8 april 2013

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

BEWAAR DEZE LIJST MET TELEFOONNUMM E R S
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3

Oplossing sudoku nr. 9

S U D O K U  1 0

Uit de goede inzendingen is een 
winnaar getrokken en wel

de heer E. Blom
Gamerslagplein

U kunt uw oplossing 
insturen naar onderstaand adres 

onder vermelding van 
naam, adres en telefoonnummer 

vóór 15 maart 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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Winters tafereel in Presikhaaf 
(ecozone park Ulenpas)
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 (Martine Siemens,  fotografie)

Zoveel mogelijk kwetsbare jongeren bereiken én verder 
helpen. Dat is de passie van de jongerenwerkers 
Lody Lasamahu en Adem Karaciftci, actief in de wijk 
Presikhaaf. Dankzij ‘Welzijn Nieuwe Stijl’ verbetert 
hun aanpak. Zij zoeken jongeren actief op en zoeken 
meer samenwerking met scholen en andere organisaties. 

“Wij versterken met de jongeren hun vaardigheden. 
Daarmee kunnen ze hun leven kwalitatief verbeteren 
en vormgeven.”

Jongerenwerkers op straat en op school 

Op straat aanwezig
Lody is ambulant jongerenwerker en voornamelijk op straat 
aanwezig. Hij werkt onder andere samen met de wijkagent 
en wijkmanager. De nadruk ligt zo meer op preventie. 
Lody: “Ik kom gemakkelijker in contact met jongeren en 
de problemen die in Presikhaaf spelen. Denk aan overlast-
situaties, contacten tussen ouder en kind die moeizaam 
verlopen, schuldhulpvragen en problemen met scholing en 
werk. Maar ook begeleid ik jongeren die activiteiten 
willen organiseren. Volgens de nieuwe aanpak stimuleer ik 
en doen ze verder alles zelf.” 

Leerpark Presikhaaf
Sinds enkele maanden werkt Jongerencentrum Push samen 
met Leerpark Presikhaaf. “Daar bereiken we jongeren 
makkelijker. Daardoor spelen we beter in op vragen van 

onze doelgroep”, motiveert Adem. 
Daar komt bij dat hij is opgegroeid 
in de wijk. Veel jongeren kennen 
hem en stappen zo sneller op hem 
af. Zowel voor persoonlijke vragen 
en problemen als voor het opzetten 
van activiteiten. 

“Wij begeleiden leerlingen bij het 
organiseren van verschillende 
activiteiten en projecten. Zo zijn 
we ook een waardevol verlengstuk 
van de school.”

 
Boksacademie
Meer samenwerking zoeken. 
Zo luidt het plan van Push in 2013. 
De twee jongerenwerkers, ook de 
begeleiders van WE4YOU, willen 
bijvoorbeeld voorlichting geven op 
scholen. En behalve met voetbal-
vereniging Elsweide startte Push 
onlangs samenwerking met de 
Boksacademie van Orhan Delibas 
en Ali Topaloglu. Lody: “Boksen is 
goed voor jongeren. 

Het heeft positieve sociale en maat-
schappelijke effecten. Ook leren 
jongeren beter om te gaan met 
problemen.”

 
Contact 
Jongerencentrum Push, 
bel 361 86 55. 
Facebook: facebook.com/jongeren-
centrum.push
 
De jongerenwerkers staan ook open 
voor ideeën van buurtbewoners.


