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Klimmaatologie
Van klimaat heb ik niet veel 
verstand, maar enige kennis van 
het omgaan met een klimmaat 
kan je me niet ontzeggen. Het 
was nou eenmaal gezelliger en 
veiliger om met z’n tweeën in 
dezelfde boom te zitten. Dat 
laatste was voor mijn maat, die 
vijf meter hoger zat dan ik, 
tenminste wel het geval.

Dalen is moeilijker dan klim-
men, maar je moet er toch eens 
uit. En hij dacht op een sterke 
tak steun voor zijn voet te 
vinden, maar die tak was zo 
dood als een pier. Daar hing hij 
met zijn handen om een tak te 
spartelen. 
Hij zal mij in zijn testament 
gedenken omdat ik zijn voet 
greep en die op een sterke 

levende tak zette. Hij keek daarna 
wel beter uit.

Na de grootste natuurramp ooit, 
die de Filippijnen trof, zou je 
verwachten dat denkende mensen 
zich ook wel zouden bezinnen. In 
elk geval zijn alle deskundigen het 
erover eens dat het allemaal te 
maken heeft met de milieuver-
vuiling. Die klimt en klimt maar en 
weet geen vaste voet op de grond te 
krijgen omdat door die smurrie de 
verzadigde wolken steeds lager 
komen te hangen. 

Alleen komen ze in paniek in 
toenemende mate met fatale uit-
barstingen naar beneden. En denk 
niet: het zal mijn tijd wel duren en 
het is een ver van mijn bed show, 
want de wereld wordt steeds kleiner 
en voordat je het weet zit je er 
midden in. 

Nou, niet om 
je bang te 
maken, maar 
wel om niet 
de andere 
kant op te 
kijken. 
Hoe hopeloos het mag lijken in 
ons meest vervuilde landje, elk 
mens heeft de verantwoording 
voor het behoud van een zo 
schoon mogelijk milieu in zijn 
buurt, zowel individueel als in 
vereniging, buurtcommissie en 
wijkplatform.
De toenemende ontbossing als 
één van de grootste boosdoeners, 
vraagt dringend om natuurbe-
houd en planten van nieuwe 
bomen. Niet zo’n klein plaatsje 
op de agenda. Je klimt en daalt 
immers met je maatje om elkaar 
tot steun te zijn en nog wat 
gezelligheid te beleven?

Piet Schreuder

Vrijwilligerswerk met Arnhem Cares
Je herkent het ongetwijfeld; een 
drukke baan of een studie die veel 
tijd kost. De weken zitten keer op 
keer vol gepland met allerlei afspra-
ken en activiteiten. 

Daarnaast ben je druk om ook je 
sociale contacten te onderhouden. 
Toch zou je graag iets extra doen en 
je in willen zetten als vrijwilliger, 
maar met het oog op je volle 
agenda heb je eigenlijk geen tijd. 
Arnhem Cares snapt dit en doet het 

anders: 100% flexibel vrijwilligers-
werk.

Sluit ook aan 
Wil jij ook graag iets terug doen voor 
de maatschappij, maar heb je er door 
je fulltime baan, sport en sociale 
leven niet altijd tijd voor, en spreekt 
flexibel vrijwilligen je aan? Schrijf je 
dan in op www.arnhemcares.nl. 

Hier kun je op de online kalender 
jezelf aanmelden voor een activiteit 

die jou leuk lijkt. Probeer het een 
keer, ervaar hoe leuk flexibel 
vrijwilligerswerk is.
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Goede voornemens
In het nieuwe jaar heb je vaak 
goede voornemens. Een 
daarvan kan zijn “afvallen”. 
Ik wil het nu graag hebben 
over “afval” scheiden. In 
Presikhaaf is Over Het Lange 
Water aangewezen als start-
wijk om afval op de juiste 
wijze te scheiden. Hoewel ik 
niet in deze startwijk woon, 
ben ik toch al een tijdje bezig 
met het beter scheiden van 
afval aan huis en merk dat 
het restafval minder kan en 
het plastic afval best veel is. 
Bovendien dient het plastic 
afval als grondstof voor veel 
producten. Mijn boodschap: 
begin er nu al mee want 
straks moeten we er allemaal 
aan. Als het een gewoonte is 
geworden, hoef je straks ook 
niet met zware zakken rest-
afval naar de bakken in de 
buurt.

Wel heb ik de nodige zorg 
over mijn oude buurvrouw, 
die slecht ter been is. Zij moet 
straks ook met een zakje 
restafval naar de buurtcontai-
ner. En wat als deze vol is of 
niet open gaat? Neemt men 
het zakje restafval dan weer 
mee naar huis? En wat 
gebeurt er als er grote spullen 
naast de container worden 
geplaatst?
Toch wil ik je vragen mee te 
doen met mijn goede voorne-
men. Afvallen is vaak moei-
lijk, maar dit moet toch niet 
zoveel moeite kosten en neem 
dan gelijk het zakje restafval 
van je oude buurvrouw mee. 

Sproet

Wijkplatform Presikhaaf 
nieuwe stijl

Dinsdagavond 14 januari 2014 was het dan zover, de eerste 
bijeenkomst van het wijkplatform in de nieuwe vorm. 
Door de wijkplatforms Oost en West samen te voegen, hopen we dat er 
sneller en efficiënter gewerkt kan worden. Er zijn ook nieuwe leden bij-
gekomen. Deze zijn - zoals alle leden - door twee externe mensen, die 
gespecialiseerd zijn in personeel werving, getoetst. Presikhaaf heeft nu één 
wijkplatform met vijftien leden, die leefbaarheid en saamhorigheid hoog in 
het vaandel hebben staan.

De leden zijn er voor alle bewoners van Presikhaaf. We hopen dan ook dat 
ze goed ondersteund worden en inbreng krijgen van een ieder die onze 
wijk een warm hart toedraagt. Zonder inbreng van de wijkbewoners 
hebben de leden geen draagvlak en dat is wel de bedoeling.
Tijdens de eerste bijeenkomst is niet alleen met elkaar kennis gemaakt, 
maar ook een soort dagelijks bestuur benoemd: het wijkteam. Dit team 
stelt de agenda op en bespreekt de lopende zaken. Dit kan van alles zijn: 
overleg met gemeente, corporaties etc. Handhaving, participatie, wijkvisie, 
zomaar een greep uit verschillende disciplines binnen Presikhaaf. Ook 
buiten de wijk is het belangrijk een en ander te volgen want Arnhem is 
niet alleen Presikhaaf.

Het eerste belangrijke item is communicatie. Hiervoor gaan we met veel 
energie een nieuwe opzet maken. Een leuke uitdaging! Als lid van het 
wijkplatform vind ik het belangrijk om in deze nieuwe vorm mijn steentje 
bij te dragen en ik hoop dat de overige leden dit ook zo mogen ervaren. 
Dit is het eerste bericht van het Wijkplatform nieuwe stijl. Ik  zal proberen 
u via Presikhaaf wijknieuws regelmatig te informeren over onze wijk. 

Henk van Duuren

Achterste rij: Martin Hagen, René Kock, Ans Sanders, Gerie Wolkenfelt, 
Conny Bloemendaal, Bep Boerboom, Edward Eekma.
Voorste rij: Henk van Duuren, Corry van den Heuvel, René Vriezen, Yasmin Deniz, 
Hugo de Jong, Dorien Spek, Helen Magré. Afwezig ivm ziekte: Zeynep Altintas.
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Wijkbewoonster Bep Langendam 
was “Vrouwtje Hermoza” 
Na zo’n dertien verhuizingen 
kwam Bep ruim 35 jaar geleden 
terecht in Presikhaaf. De van 
oorsprong Haagse nam samen 
met haar man lunchroom 
Hermoza in winkelcentrum 
Presikhaaf over. Zeventien jaar 
lang was zij het gezicht van de 
zaak en werd ze liefkozend 

“vrouwtje Hermoza” genoemd. 

Mensen van allerlei pluimage 
kwamen in de zaak. Met iedereen 
kon ze goed opschieten: van de 
junk die na een gratis vers kopje 
koffie zonder problemen de zaak 
verliet tot de bankdirecteur die zijn 
gezelschap wees op hoe goed zij 
met mensen omging. Ook het 
personeel was blij met hun 
werkgever. 

“Toen we 12,5 jaar de zaak hadden, 
werden we door hen getrakteerd op 

een musical en reisden we per trein 
eerste klas naar Den Haag.”

Verleden jaar nam Bep deel aan een 
busreis naar de markt in Den Haag, 
mogelijk gemaakt door het 
opbouwwerk Rijnstad. Al snel werd 
toen duidelijk dat Bep graag op de 
praatstoel zit en veel vertellen kan. 

De redactie van Presikhaaf 
wijknieuws, nieuwsgierig geworden, 
ging bij de nu 78 jarige Bep op 
bezoek en werd naast een heerlijk 
kopje koffie met cake getrakteerd 
op veel leuke verhalen.

Hoewel Bep slecht ter been is, doet 
ze nog dagelijks haar boodschappen 
in winkelcentrum Presikhaaf. Haar 
rollator is daarbij een goede steun. 
Ook komen zo nu en dan ouderen 
bij haar voor een warme maaltijd. 

“Sommigen koken niet meer, ik wel. 
Dan is het gezellig om samen te 
eten,” aldus Bep. 
De wijkkrant is geen onbekend 
blad voor Bep. “Ik lees het blad van 
voor naar achter en soms haal ik er 
ook leuke informatie uit zoals over 
de bloemschikcursus. Die ga ik 
binnenkort doen met twee 
vriendinnen.” 
De redactie hoort graag hoe het 
geweest is Bep!

Uw activiteit op 
de wijkagenda 
Presikhaafnet.nl
Organiseert u binnenkort op 
Presikhaaf een eenmalige 
activiteit of evenement en wilt 
u hierover de wijkbewoners 
informeren dan kan dat via 
onze wijkwebsite 
www.presikhaafnet.nl

Bewoners, verenigingen of 
instellingen kunnen een 
mailtje met informatie en/of 
foto’s sturen naar 
info@presikhaafnet.nl 
De activiteit wordt dan op de 
wijkagenda geplaatst.

Burgemeester Kaiser leest voor….
In het kader van de nationale voorleesdagen bracht onze burgemeester 
Herman Kaiser een bezoek aan de bibliotheek in Presikhaaf.
Hij was daar om tijdens het nationaal voorleesontbijt de peuters en 
kleuters voor te lezen. 
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Uitvoering van groenonderhoud door 
het dunnen en snoeien van bomen

In de winterperiode vindt in park 
Kinderkamp onderhoud aan 
bomen plaats en wordt een aantal 
bomen gekapt.
De bomen en struiken in het park 
zijn in de loop der jaren op 
verschillende plaatsen zo groot 
geworden dat ze elkaars groei gaan 
beperken. Doordat de kronen van 
de bomen in elkaar groeien, krijgen 
ze minder licht en gaan ze veel 
dood hout vormen. De kans bestaat 
dat deze dode takken op de bezoe-

kers van het park vallen.
Het onderhoud bestaat uit het 
kappen van 9 populieren, 2 wilgen, 
1 eik en 5 platanen. 

Verder worden aan de zijde van de 
Middachtensingel nr. 169 tot nr. 181 
29 essen gesnoeid en een
beplantingsvak gedeeltelijk ver-
wijderd om meer zicht in het park 
te krijgen.
Voor het juiste moment van uitvoe-
ring zijn we sterk afhankelijk van 

het weer. We hopen op een periode 
met vorst zodat er zo min mogelijk 
schade ontstaat.

We voeren deze 
werkzaamheden uit om:

n	te zorgen dat de bomen onder- 
 ling meer ruimte krijgen, daar 
 door beter kunnen uitgroeien en  
 oud kunnen worden;
n	te zorgen dat op plaatsen meer  
 licht komt in het park waardoor  
 het daar transparanter wordt; 
n	variatie in de beplanting te   
 bevorderen.

De te verwijderen bomen zijn 
gemarkeerd met rode verf.

Voor meer informatie kunt u 
contact opnemen met 

Stadsdeelmanager wijkonderhoud 
Harrie van Winsen, 
harrie.van.winsen@arnhem.nl

Wijkopzichter wijkonderhoud 
Martin Nolsen, 
martin.nolsen@arnhem.nl

Telefoon 0900-1809
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Cultuur en creativiteit op de Annie!
Er wordt hard gewerkt op de 
Annie M.G. Schmidtschool met 
goede resultaten. De kinderen 
leren veel op gebieden als rekenen, 
taal en spelling. Af en toe lijkt de 
school ook  op een school voor 
kunsten. 

Tijdens ons ‘Rondje Annie’ worden 
er door de hele school creatieve 
workshops gegeven. 
In een klas wordt toneel gespeeld, 

in de speelzaal wordt gedanst en 
twee deuren verder worden zeer 
geconcentreerd de mooiste sieraden 
ontworpen. Of wat dacht je van 

De OLV van Lourdesschool  
gaat voor gezond!
Op de OLV van Lourdesschool 
zijn we veel bezig met lessen over 
gezonde voeding en bewegen. 
Het doel is om te zorgen dat onze 
kinderen zich lichamelijk gezond 
ontwikkelen. Lichamelijk 
gezonde kinderen zijn fit en 
hebben veel energie om te spelen 
en te leren. 

Tegen het 
einde van het 
vorig jaar heeft groep 5 bezoek 
gehad van de Fit Food Fun-bus. 
Dit is een tot kookstudio omgeto-
verde Amerikaanse schoolbus, een 
initiatief van een supermarktketen, 
Hartstichting en Voedingscentrum.

In deze bus kregen de leerlingen 
informatie over gezond eten en 
bewegen. De leerlingen konden 
lekkere traktaties maken, die 
natuurlijk wel gezond moesten zijn. 
Daarnaast was er volop aandacht 
voor bewegen, zo hebben we met 

veel plezier de “Ren je rot” quiz 
gespeeld. 

Met andere woorden: we voelden 
ons echt Fit door Food en Fun! 
Het was een leuke en tevens leer-
zame middag. 
Groep 5 heeft veel ideeën opgedaan 
om gezonde traktaties te maken 
voor het uitdelen in de klas met 
bijvoorbeeld een verjaardag. 
We zijn benieuwd naar de gezonde 
creaties van groep 5!

ICT op de Drees: 
binnen en buiten school!
Op de Dr. Willem Dreesschool 
zijn de leerlingen volop bezig 
met ICT. 
Al vanaf groep 1/2 worden 
computers ingezet bij het leren. 
Maar niet alleen staan er in alle 
klassen computers,  we hebben 
ook een laptopkar. 

Vanaf groep 5 
worden er laptops ingezet bij TOP 
Ondernemers. Deze methode voor 
wereldoriëntatie zet de computer 
actief in bij het leren. 
Dat er niet alleen op school met 
computers geleerd en gewerkt 
wordt, heeft groep 6/7 ervaren. 

Zij hebben voor een robotles een 
bezoek gebracht aan het Ixperium 
op de HAN. 

De kinderen mochten zelf een 
robot besturen met behulp van de 
computer.  Twee kinderen van 
groep 6/7 leggen het graag even uit: 

“Robots programmeren doe je met 
een laptop. Op die laptop kun je 
bewegingen bepalen van de robot 
zoals: vooruit, achteruit, links, 

een bezoek aan Locatie Spatie of 
het opnemen van een rap? 
Overal zijn de kinderen (en leer-
krachten) met verschillende 
kunsten aan het werk. 
Met zoveel creativiteit kijken we 
ook al weer uit naar de eerstvol-
gende Annie’s Got Talent, waar we 
weer spetterende optredens 
verwachten!



7

WIJKNIEUWS

rechts omdraaien en een rondje 
maken enz. 
Je kunt ook de secondes bepalen 

hoe lang hij die bewegingen doet. 
Als je dat hebt gedaan moet je je 
robot zo programmeren dat hij over 
een parcours rijdt en ook bochten 
maakt. 

We vonden het heel erg leuk. Het 
leukste was het programmeren van 
de robots. Het parcours afleggen 
was moeilijk maar wel heel erg 
leuk.” Een bijzonder en leerzaam 
uitstapje!

Theater  op de 

Hoewel de decembermaand door 
velen al lang weer is vergeten, 
zullen de kinderen van de John 
F. Kennedyschool er nog vaak aan 
terugdenken. Zij hebben allemaal 
meegedaan aan de voorstelling 

‘Kerstfeest op de Vlinderplaneet’.

De voorstelling werd begeleid door 
Mieke Corbeau van de ‘Theaterbus’.
Voor de twee prachtige kerstvoor-
stellingen werd in kleine groepen, 
begeleid door ouders, gerepeteerd.
De aula van de school was omgeto-

verd tot een waar theater en het 
decor kon bij elke scene worden 
veranderd. 
De kinderen werden ’s middags 
geschminkt en in mooie kostuums 
stonden zij om drie uur klaar voor 
de eerste voorstelling. Het was een 
groot succes, de kinderen genoten. 
Gelukkig mochten ze ’s avonds nog 

een keer optreden, voor nog meer 
publiek. Een spannende avond dus. 
De kinderen hebben samen een 
geweldige voorstelling verzorgd 
waarvan veel ouders hebben 
genoten.  

Girlsonly bij 
jongeren-
centrum Push
Ben je tussen de 12 en 23 jaar oud 
en woon je in Presikhaaf dan is 
jongerencentrum Push de plek 
voor jou! Push is een te gek jonge-
rencentrum, gevestigd in multi-
functioneel centrum (MFC) 
Presikhaven. Zowel voor jongens 
als meiden zijn er volop 
activiteiten.

Iedere woensdag en vrijdag van 
18.30 tot 21.00 uur is girlsonly-
avond met activiteiten voor alleen 
meiden vanaf 14 jaar. Er is sinds 
kort een speciale kamer ingericht 
door en voor meiden, waarvan 
alleen de meiden gebruik kunnen 
maken. Zo krijgen zij de gelegen-

heid en de privacy om elkaar te 
ontmoeten, ervaringen uit te 
wisselen en gezellig samen te zijn 
op een veilige en vertrouwde plek. 
De begeleiders kunnen je onder-
steunen bij vragen en twijfels 
waarmee je rond loopt, maar ook 
bij het opzetten van leuke activitei-
ten en verschillende thema-avon-
den, gericht op bewustwording van 
belangrijke onderwerpen. 
De girlsonly-activiteiten zijn hart-
stikke gezellig, want met meiden 
onder elkaar kun je ook lekker 
‘meidendingen’ doen.
Kom je ook? 
Vrijwilligers Ashley, Hafsa en 
Latifah helpen je graag verder. 
Volg ons via onze eigen pagina op 
de nieuwe site www.jcpush.nl
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Kerstmarkt Presikhaaf
Op zondag 15 december werd een grote kerstmarkt gehouden in het 
winkelcentrum en het park Presikhaaf , georganiseerd door het wijk-
platform. Een kerstmarkt voor en door bewoners van Presikhaaf.

Begin 2013 waren ter voorbereiding 
drie werkgroepen ingesteld.  
In het winkelcentrum stonden 
ongeveer 20 kramen en werd een 
aantal workshops gehouden. In het 
park waren kramen van zorginstel-
lingen en verenigingen uit de wijk. 
Ook Intratuin, het T-Huis en de 
stadsboerderij deden met veel 
enthousiasme mee. 

Er was een springkussen, kinderen 
konden geschminkt worden en 
pony rijden. Poehaa voerde een 
aantal leuke acts uit en ook de 

scouting was aanwezig om iets voor 
de jeugd te doen. Op de stadsboer-
derij was een levende kerststal. De 
Arnhem Band, trompetters te paard 
en het Arnhems Fanfare Orkest 
traden op. Ook reed er een arren-
slee  met een echte kerstman  rond. 
Twee huifkarren reden van en naar 
Intratuin en het winkelcentrum.
Op de boulevard in het park werd 
om 12.00 uur het openingswoord 
gedaan door Conny Bloemendaal, 
lid van het wijkplatform, waarna 
burgemeester Herman Kaiser de 
officiële opening verrichtte.
Ook RTV-Arnhem was aanwezig 

en maakte een leuke reportage voor 
het TV-journaal. De kerstmarkt 
kreeg een warme positieve 
belangstelling.

Rond de klok van vijf werd alles 
netjes opgeruimd. Complimenten 
voor het schoon achterlaten van het 
terrein zijn zeker op hun plaats. 
Na afloop werden alle medewerkers 
en vrijwilligers namens het wijk-
platform bedankt. Het was de 
eerste keer dat een wat grotere 
kerstmarkt werd georganiseerd, 
maar we kunnen terugzien op een 
goed geslaagd evenement. 

Mocht je nog aanvullende opmer-
kingen hebben stuur deze dan naar 
g.wolkenfelt@upcmail.nl 

Gerie Wolkenfelt

Stichting I niatiefgro ep Kinderk amp 
b estaat  dit  jaar  20 jaar
Natuurlijk zullen wij dit niet ongemerkt voorbij laten gaan en op Konings-
dag groots gaan vieren. 11 januari vond voor de vrijwilligers de nieuwjaars-
receptie plaats. Onder het genot van een drankje en een buffet werd het 
nieuwe jaar ingeluid. 

Ter eren van het 20 jarig jubileum 
waren ook oud-vrijwilligers 
uitgenodigd.
Hieronder de eerstkomende activi-
teiten, dit alles onder voorbehoud 
van wijzigingen.

22 februari, 14.00 uur
bingo voor kinderen t/m 12 jaar

5 april, 20.00 uur
bingo voor volwassenen

19 april 
paasfeest

De SIK staat nu ook op Facebook: 
https://www.facebook.com/sikpre-
sikhaafoost of kijk op onze website 
www.sikpresikhaaf.com
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BEZORGER IN BEELD

Ton van der Rande  is echt een bezorger van het eerste uur! 
Hij weet nog goed, dat de eerste wijkkrant uitkwam en hij via de                           
WWP2 gevraagd werd wie het “Presikhaaf wijknieuws” wilde gaan 
bezorgen. “Zo ben ik er dus ingerold,” vertelt Ton, die daarnaast 
ook nog zeer regelmatig als voorleesopa zijn verhalen laat horen op 
een basisschool. De krant werd dus verdeeld onder leden van het 
wijkplatform. 

Ton van der Rande bezorgt meer dan 100 exemplaren van ons 
wijknieuws in en rond de Krammerstraat. Zijn instelling is: 

“Wat je je hebt voorgenomen, blijf dat ook zo lang mogelijk doen.” 

Wij van de redactie zijn blij met zo’n instelling en bedanken Ton 
voor de jarenlange inzet en hopen dat hij ons wijknieuws nog lang 
mag bezorgen. 

zoekt vrijwilligers
Vlakbij het gezellige winkel-
centrum Presikhaaf staat een huis 
waar 24 verstandelijk beperkte 
mensen wonen. Misschien kent u 
het (in 2006 gerenoveerde) 
gebouw wel onder de naam 

“De Korenmaat”.

Het ligt aan de Twikkelstraat naast 
De Weldam. De bewoners worden 
dagelijks ondersteund door profes-
sionele begeleiders, maar door alle 
bezuinigen wordt de betaalde zorg 
steeds ‘efficiënter’ ingezet. 

Voor even een kopje koffie drinken, 
een wandelingetje door de wijk, 
een spelletje of bezoek aan een 
winkel worden de bewoners steeds 
meer afhankelijk van vrijwilligers. 

Gelukkig hebben we al een flink 
aantal enthousiaste vrijwilligers. 
Zij ervaren dat een beetje extra 

‘aandacht’ veel betekent voor de 
bewoners. De positieve uitstraling 
van de bewoners is uw inzet zeker 
waard. 

Activiteiten waarvoor wij vrijwil-
ligers zoeken variëren van bakken, 
knutselen, fietsen tot aan een 

Advertentie

simpel kletspraatje. Kom een 
keertje bij ons kijken, de koffie 
staat altijd klaar. 

Voor meer informatie kunt u 
contact opnemen met Katinka via 
k.tompot@philadelphia.nl of 
telefonisch 363 82 04.

De oplossing van de woordzoeker is: AANBIEDING
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50 Jaar wonen in Presikhaaf
Mevrouw Van Eerde-van Vliet 
was zo vriendelijk haar foto-
album te delen met de wijkkrant 
voor het artikel “50 jaar wonen 
op Presikhaaf”.

In 1954 kwam ze met haar man op 
Presikhaaf wonen, in de Eendracht-
straat. Ze waren de eerste bewoners 
van hun appartement in deze toen 
gloednieuwe en moderne flats. 
Hier heeft het echtpaar dertien jaar 
gewoond voor ze verhuisden naar 
de Dedelstraat, waar ze nog eens 
31 jaar woonden voor mevrouw 
verhuisde naar haar huidige woning 
achter Vreedenhoff. 
Ze hadden voorrang op de flat in 
de Eendrachtstraat omdat meneer 
voor het leger werkte. De meeste 
mensen zijn er toen komen wonen 
omdat de man in het leger zat of 
voor het spoor werkte.

“Vanuit onze flat kon je kijken tot 
aan Velp en de bootjes door de 
IJssel zien varen. Er was nog niks, 
allemaal boerenland. Ik heb 
Presikhaaf zo’n beetje gebouwd zien 
worden. Het winkelcentrum was er 
ook nog niet. De eerste jaren deed 
ik alle boodschappen op Platten-
burg. Daar stond ook de kleuter-
school van mijn dochter.

In de Eendrachtstraat woonden we 
zo’n beetje tegenover het houten 
noodkerkje. Ernaast lag toen een 
rolschaatsbaan. In de winter was dit 
een ijsbaan. Mijn man had schijn-
werpers opgehangen aan onze flat 
zodat de kinderen lekker konden 
schaatsen ook al was het vroeg 
donker.



11

WIJKNIEUWS
Later verhuisden we naar de Dedel-
straat. Presikhaaf groeide stukje bij 
beetje. Deze woning had een kamer 
meer. Dat was wel fijn, want we 
hadden inmiddels ook een groter 
gezin gekregen. Vroeger lag hier een 
vuilstort. De grond zou opge-
schoond zijn, maar voor de kinde-
ren was de tuin van de buurvrouw 
een schatplaats. Bij het aanleggen 
van de tuin hebben ze van alles 
opgegraven, van kleine glazen 
apothekersflesjes tot zelfs een 
kunstgebit toe!

Ik heb zo’n 44 jaar op Presikhaaf 
gewoond. Een gezellige tijd met 
fijne buren en voor de kinderen 
ook een goede school. We hebben 
er veel plezier beleefd, maar helaas 
is dat nu verleden tijd!”

Wijkprijs voor
burgerinitiatieven

Vanaf 2014 wil de gemeente 
Arnhem burgerinitiatieven in de 
wijken stimuleren en belonen met 
een zogenaamde wijkprijs. Het 
idee is dat kleinschalige (wijk)-
activiteiten vaak veel bijdragen 
aan prettig wonen en leven in de 
wijken. De beste initiatieven 
worden beloond met een geldprijs 
tot maximaal € 5.000,00.

Arnhemmers worden vanaf jan. 
2014 opgeroepen hun idee in te 
dienen. Informatie over de criteria 
waar het initiatief aan moet 
voldoen, staan op 
www.arnhem.nl/wijken 
Uit alle ingediende ideeën maakt 
een vakkundige jury een 
voorselectie. 
In juni vindt dan de uitreiking 
van de wijkprijzen plaats. Op die 
avond presenteren de genomi-
neerde initiatieven zich en kunnen 
bewoners stemmen wie er wint. 
Voor de hoofdprijs is € 5.000,00 
beschikbaar. Dit geld moet dan 
weer uitgegeven worden aan het 
initiatief zelf.

Voorheen: De Spekcheque
Tot een paar jaar geleden was er 
een ander beloningssysteem voor 
wijkinitiatieven: de spekcheque. 
Hierbij werden kleinere geld-
bedragen verdeeld. De gemeente 
wil met de nieuwe opzet bewoners 
uitnodigen om hun initiatieven te 
laten zien aan de gemeente en 
andere wijken, zodat van elkaar 
geleerd en samengewerkt kan 
worden. 
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Bomen aan de 
Laan van 
Presikhaaf
Bij de herinrichting van de Laan van Presikhaaf is 
gekozen voor brede groenstroken met bomen aan 
weerszijden van de weg. In het gedeelte Laan van 
Presikhaaf tussen de IJssellaan en de Ruitenberglaan 
is gekozen voor de Quercus robur (inlandse eik) als 
boomsoort. Aan de oostzijde zijn de bomen enkele 
jaren geleden al geplant. Nu de woningen aan de 
andere zijde van de Laan van Presikhaaf zijn 
gebouwd kunnen ook de bomen aan deze kant 
worden geplant. 

Op maandag 20 januari is daarmee begonnen. 
In eerste instantie wordt de grond verbeterd. 
De huidige grond voldoet niet aan de kwaliteit die 
eiken stellen om te kunnen groeien. 
Woensdag 22 januari werd begonnen met planten 
van de bomen. Als dan de bomen geplant zijn, 
snijdt de volgende opmerking hout: 

Met de 18 nieuwe bomen wordt 
Presikhaaf nog groener”.

Advertentie

voor meer wijkgerichte informatie zie ook www.presikhaafnet.nl 

plant locatie berm Laan van Presikhaaf
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Ome Joop’s Tour 
een gebeurtenis waarnaar vol verlangen wordt uitgekeken

De tour is een begrip in Arnhem 
en heeft zich een vaste plaats in de 
historie verworven als een tien-
daags kinderfeest op wielen.

Een deelnemer aan “Ome Joop’s 
Tour” krijgt het volgende 
aangeboden            
n	Een onvergetelijke fietsvakantie
 met tien dagen fietsplezier en  
 overnachtingen
n	Ontbijt, lunch en warme 
 maaltijden   
n	Bezoek aan attractieparken 
n	Fietsreparatie tijdens de ronde 
n	Medische verzorging  
n	Ervaren begeleiding van ruim 
 60 vrijwilligers
n	Reisverzekering
n	Sportdrank & vers fruit 
n	Zakgeld 
n	Tourdiploma als aandenken 
n	En misschien win je wel 
 een prijs

Voor kinderen die in het bezit zijn 
van een GelrePas is het inschrijfgeld 
€ 25,00, kinderen zonder GelrePas 
betalen € 110,00 eigen bijdrage.

Deelname is alleen mogelijk voor 
jongens en meisjes in de leeftijd van 
10 jaar t/m 12 jaar die in 2014 op de 
basisschool zitten. Kinderen met 
GelrePas kunnen zich vanaf
1 januari aanmelden, kinderen 
zonder GelrePas vanaf 1 februari.

Wil jij graag meefietsen de 
komende zomer? 
Vraag dan aan je ouder(s) of 
verzorger(s) om het aanmeld-

formulier te downloaden op de 
website www.omejoopstour.nl of 
stuur een kort briefje met jouw 
persoonlijke gegevens  samen met 
een kopie van de GelrePas 2014 en 
coupon 19 naar het 
Secretariaat Ome Joop’s Tour, 
Postbus 711, 6800 AS Arnhem.

Aanmelding voor “Ome Joop’s 
Tour” 2014 kan alleen schriftelijk 
plaatsvinden.

Eind februari wordt bekend 
gemaakt welke kinderen officieel 
deelnemer zijn. Begin maart ont-
vangen deze kinderen een inschrijf-
formulier samen met algemene 
informatie over de tour. 

Wacht dus niet te lang met 
aanmelden want vol is vol!!

Met je peuter naar de film
Speelkameraadjes Presikhaaf 
organiseert binnenkort twee 
filmochtenden voor peuters. 

De eerste op donderdag 27 februari 
waarop Nijntje gedraaid wordt en 
op donderdag 27 maart zal Pingu 
op het grote doek te zien zijn. Na 
de film is er koffie, thee, ranja en 

een gezonde traktatie voor de 
kleintjes. Deze filmochtenden 
worden gehouden in het lokaal 
boven de bibliotheek. 
De entree kost € 1,00 per ouder. 
Graag vooraf aanmelden via 
telefoon 364 37 70 of  
speelkameraadjes@gmail.com in 
verband met het aantal traktaties. 

9.15 uur 
gaat de deur open.
 
9.30 uur 
filmpjes Nijntje/Pingu.
 
10.15 uur 
koffie/thee/ranja en een traktatie.

MFC Presikhaven 
Laan van Presikhaaf 7
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Nieuwsbrief Werkgroep AGA
Windmolens,  ho eveel  en waar?
In de intentieovereenkomst die het college van B&W in oktober vorig jaar met 
Pley B.V. sloot wordt gesproken over drie windmolens op locatie Koningspley-noord. 
In de quickscan van Royal Haskoning DHV van sept 2013 worden mogelijkheden gezien om vijf 
windmolens op de Koningspley-noord en vier bij IJsseloord II - de Beemd te plaatsen.

In de collegenota bij de intentie-
overeenkomst wordt geschreven dat 
windenergie in relatie tot andere 
duurzame opwekkingsmaatregelen 
noodzakelijk is voor het behalen 
van de Arnhemse doelstelling van 
Energie made in [Arnhem], 
te weten 7% opwekking van 
duurzame energie in 2014.

Daarom is onderzoek gedaan naar 
waar de mogelijkheden liggen om 
windmolens in Arnhem te plaatsen. 
In 2020 moet uiteindelijk 14% 
van de Nederlandse energieproduc-
tie duurzaam zijn. 
Windenergie kan hieraan mogelijk 
een bijdrage. Doel is om ten minste 
6.000 megawatt aan windenergie 
op te wekken. De provincies 
hebben samen met het Rijk af-
spraken gemaakt hoe deze doelstel-
ling gehaald kan worden. 

In Europees verband heeft 
Nederland de doelstelling aanvaard 
dat in 2020 ongeveer 14% van de 
energieconsumptie komt uit duur-
zame bronnen zoals windmolens.
Deze doelstellingen komen voort 
uit afspraken die een groot aantal 
landen over de hele wereld in 2005 
in het verdrag van Kyoto hebben 
vastgelegd met als doel de uitstoot 
van schadelijke broeikasgassen te 
verminderen. 

Als we prettig willen wonen en 
bijzondere landschappen willen 
bewaren, en als we daarnaast onze 
energievoorziening willen verduur-

zamen, zullen er dus duidelijke keuzen moeten worden gemaakt waar wel 
en waar geen windmolens kunnen komen. Gelet op de omvang van de 
windmolens en het effect op het landschap en op de mens, is het wenselijk 
om ze te concentreren in daarvoor geschikte gebieden en daarmee de 
beschikbare ruimte zuinig te gebruiken. Met die windmolens kan een 
nieuw landschap worden gemaakt met een eigen ruimtelijke kwaliteit. 
Ruimtelijk beleid voor windmolens is het inpassingsstadium voorbij. 

De overheid zal ook moeten verantwoorden hoe de belangen van bewoners 
zijn afgewogen tegen het belang van een duurzame energie-infrastructuur, 
en hoe dit tot de gebiedskeuze heeft geleid.

Voor Presikhaaf is vooralsnog niet duidelijk waar en om hoeveel wind-
molens het gaat. De berichten daarover zijn niet eenduidig. 
Gesprekken daarover moeten nog op gang komen. De gemeente vindt 
maatschappelijk draagvlak van groot belang.

Afbeelding: uit Quickscan windenergie Arnhem-Rheden.
De groene streep is de mogelijke locatie voor vier windmolens

Meer informatie kunt u vinden op 
www.ageena.nl
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Afval scheiden 
kinderspel

Presikhaaf wijknieuws was vorige maand te gast op 
de J.F. Kennedyschool waar leerlingen van deze 
school en de Dr. W. Dreesschool een spel speelden 
om vuilnis op de juiste wijze te scheiden. 

Wethouder Margreet van Gastel van Milieu was naar 
de school gekomen om het nieuwe “omgekeerd afval 
inzamelen” te introduceren. De buurt, waarin beide 
scholen staan, is een van de drie Arnhemse start-
wijken om afval beter aan huis te scheiden. 

De wethouder legde het ook aan de kinderen uit. 
“Plastic gaat in de grijze bak, glas in de glasbak, papier 

in de grijze bak met blauwe deksel, groente-, fruit- en 
tuinafval in de groene bak en restafval moet naar de 
bakken in de buurt. We hebben het voortaan ook niet 
meer over afval, maar over grondstoffen omdat er iets 

van gemaakt kan worden. Leuk om dat straks aan jullie 
ouders of verzorgers te vertellen.” Vervolgens werd het  
startsein gegeven en renden de kinderen met plaatjes 
van vuilnis naar de juiste bak. 

Na een spannende strijd eindigde het team van de 
Dreesschool met een kleine voorsprong als eerste en 
ontvingen de betreffende leerlingen als prijs een bouw-
pakket van hergebruikt materiaal om thuis te 
knutselen. Voor alle kinderen was er een frisbee. 
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Muzikaal het nieuwe jaar in: 
150 kinderen starten met 
instrumentale lessen op school

Afsluiting muzieklessen  
onder schooltijd

Met de Muziek Mee
Op 23 september 2013 startte het 
project ‘Met de Muziek Mee’ van 
Kunstbedrijf Arnhem op vier 
basisscholen in Presikhaaf. 
Kinderen op de W. Dreesschool, 
J.F. Kennedyschool, Annie M.G. 
Schmidtschool en Lourdesschool 
kregen muziekles onder schooltijd. 

Inmiddels zijn de muzieklessen in 
de klas afgerond en is het tijd voor 
de volgende stap binnen het 
project: instrumentale lessen op 
school buiten schooltijd. 
Het enthousiasme is groot. 

Maar liefst 150 kinderen hebben 
zich ingeschreven voor de instru-

mentale lessen. “Geweldig dat 
zoveel kinderen ook buiten school-
tijd samen muziek willen maken,” 
aldus een trotse Sandra van Veelen, 
projectleider van Met de Muziek 
Mee. Na de kerstvakantie gingen de 
instrumentale lessen van start.

De kinderen die instrumentale 
muziekles volgen, zullen 
meerdere keren van zich laten 
horen tijdens kleinere en grotere 
presentaties op school en in de wijk. 
Van Veelen: “Muziek maken is een 
sociale gelegenheid en ook jezelf 
presenteren als een groep is hierin 
een belangrijk element.” 

Op 28 februari 2014 presenteren de 
kinderen van de Drees- en 
Kennedyschool zich bij de 
carnavalsoptocht. 

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.

Activiteiten SWOA De Weldam
Middachtensingel 39, telefoon 361 17 41

Vrijwilligers gezocht
Wij zijn op zoek naar 
vrijwilligers, te weten: 

* chauffeur dagbesteding, 
* planner vervoer dagbeste-  
 ding  
* begeleider van deelnemers   
 dagbesteding.

Voor meer informatie kunt u 
contact opnemen met 
Els Belgrave, Nicole Cobussen 
of Ines Vermaas, 
telefoon 361 17 41. 

Dansbingo
Vrijdag 14 februari, aanvang 14.15 uur. 
Kosten € 5,00 (elk volgend 
plankje € 3,50). 
Geen inschrijving.

Modeshow
Vrijdag 7 maart, aanvang 
14.30 uur. Toegang gratis.

Ontmoetingsmiddag
Zondag 16 maart, zaal 
open 12.15 uur. Kosten € 3,75 p.p. 
Inschrijving start maandag 3 maart.

Bloemstukjes maken
Vrijdag 1 april, aanvang 14.30 uur. 
Kosten € 9,00 p.p. Inschrijving 

start maandag 
24 maart.

Paasdiner
Woensdag 
16 april, zaal open 
12.30 uur. 
Kosten 
€ 10,00 p.p 

Inschrijving start maandag 
17 maart.
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ICAF Rotterdam, nu in Presikhaaf
In opdracht van het Internatio-
naal Community Arts Festival 
Rotterdam zal vanaf 25 januari 
Ľudmila Horňáková (1985) twee 
maanden in Presikhaaf verblij-
ven. Ze is een Slowaakse kun-
stenares die al veel succesvolle 
community arts-projecten zowel 
nationaal als internationaal op 
haar naam heeft staan.

Zij zal samen met de vrijwilligers 
van ‘De Burenhulporganisatie Voor 
Elkaar’ een sandwichbord ontwer-

pen en vervaardigen. ‘De Buren-
hulporganisatie Voor Elkaar’ zijn 
vrijwilligers uit de buurt die zich 
belangeloos inzetten, voor de 
wijkbewoners die incidentele 
hulpvragen hebben zoals “Ik ben 
ziek, kan iemand een boodschap 
voor mij doen?”. 
Daarnaast bieden ze bewoners een 
plek aan voor laagdrempelige 
ontmoeting. 

De onthulling van het bord zal 
plaatsvinden bij het pand van 
‘De Klup’ aan de Vrij Nederland-
straat 61. Datum en tijd zullen eind 
februari bekend worden gemaakt.

Dit project staat in het teken van 
uitwisseling, daarom zal er ook een 
Arnhemse Kunstenaar: Krista 
Burger van ‘Locatie Spatie’ naar 

Košice, Slowakije gaan. Zij zal daar, 
in dezelfde thematiek ook een 
community arts-project uitvoeren.

Deze uitwisseling is een initiatief 
van en wordt gefaciliteerd door 
‘Motel Spatie’ en ‘CAL-XL’, met 
ondersteuning van ‘Kunstbedrijf 
Arnhem’.

Rectificatie
In de vorige uitgave van het 
wijknieuws, nummer 6 van decem-
ber 2013, stond het artikel 

“Gezocht: Kunst en cultuurliefheb-
bers”. In dit bericht staat het 
verkeerde emailadres vermeld. 
Dit moet zijn Kimberly.Pastoors@
kunstbedrijfarnhem.nl 

Aanmelden voor de cultuurgroep 
kan nog steeds via dit emailadres of 
telefonisch via nummer 
06 23 82 22 40.

Activiteiten 
in MFC 
Presikhaven

Wist u dat er veel activi-
teiten plaatsvinden in 
MFC Presikhaven? 
Een paar voorbeelden 
hiervan:

* Iedere woensdag- en vrijdagochtend  
 Pilates (bewuste lichaamsoefeningen)  
 voor vrouwen, entree € 0,50.

* Kooklessen op vrijdagochtend.

* Iedere dinsdagochtend van 9.30 tot    
 11.30 uur tekenen en schilderen voor volwassenen.  
 
* Iedere dinsdag- en woensdagochtend speelmorgen  
 voor ouder met kind (0-2,5 jaar).
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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

Activiteiten
agenda

14 februari
14.15 uur 
Dansbingo 
De Weldam

22 februari 
14.00 uur 

Kinderbingo SIK 
Dreesschool

27 februari 
9.15 uur 

Peuterfilm 
MFC Presikhaven

7 maart 
14.30 uur 
Modeshow 
De Weldam

16 maart 
12.15 uur 

Ontmoetingsmiddag 
De Weldam

27 maart 
9.15 uur 

Peuterfilm
MFC Presikhaven

1 april 
14.30 uur 

Bloemschikcursus 
De Weldam

5 april 
20.00 uur 

Bingo
voor volwassenen SIK 

Dreesschool

19 april 
Paasfeest SIK 
Dreesschool
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Colofon
Presikhaaf Wijknieuws is een wijkblad voor en 
door wijkbewoners van Presikhaaf. 
Verschijnt 6 maal per jaar.

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

Ondersteuning vanuit  Rijnstad:
Ingrid Sieljes.

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

Advertentiebeheer: 
wijknieuws@presikhaafnet.nl

Financieel beheer: 
Rijnstad en Presikhaaf wijknieuws.

Druk: Coers & Roest Arnhem

Oplage: 7500 ex.

Informatie bezorging: 
wijknieuws@presikhaafnet.nl

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

Presikhaaf wijknieuws wordt mogelijk gemaakt 
door financiële ondersteuning van het 
wijkplatform.

Ingezonden brieven en artikelen zijn welkom en 
vallen onder verantwoordelijkheid van de 
schrijver. De redactie behoudt zich het recht 
voor stukken in te korten of te weigeren zonder 
opgaaf van reden.

Inzenden 
kopij
vóór

21 maart 
2014

W O O R D Z O E K E R 

Woorden:
maximaal 250

Foto’s:
jpg of pdf

minimaal 500kb
niet invoegen in het Word-doc.

Sturen naar
 wijknieuws

@presikhaafnet.nl

De volgende editie
komt uit op:
14 april 2014

Helaas is de sponsor van de kadobon Slagerij Greven gestopt met 
zijn activiteiten. Wij hebben nog geen nieuwe sponsor gevonden 
om dit voort te zetten.

De laatste prijspuzzel Sudoku 2013 is gewonnen door 
Mw. van. Leeuwen, Kamphuizerlaan.

Archeologie
Dolk
Glos
Grazig
Heilsoldate

Iglo
Item
Jade
Judo
Kwel

Label
Masseur
Melig
Microbe
Oogkas

Oude
Parelsnoer
Sowieso
Stouterd
Tast

Tengel
Tonsuur
Tsjechie

De overgebleven letters vormen een woord. 
Oplossing: zie elders in deze uitgave. 
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M o oie plannen vo or 
het  MFC Presik haven
Hoe zorgen we ervoor dat het Multifunctio-
neel centrum Presikhaven (MFC) nóg meer 
gaat bruisen? Dat is een van de vragen 
waarmee Guido Adriaanse zich de 
komende tijd bezighoudt. 
Hij is sinds 1 januari van dit jaar aan de 
slag als locatiemanager van het MFC. 
Guido heeft mooie plannen voor het MFC. 

“Het MFC moet een gebruiksvriendelijk 
gebouw zijn waarin alle partijen samen 
werken aan een betere wijk.” 

Bruisende plek
In een bruisende wijk zoals Presikhaaf hoort 
een bruisend MFC, vindt Guido. “Het MFC 
is nu ook al een vrolijk gebouw met veel 
ontmoetingen. Maar er kan méér met de 
ruimte gedaan worden,” legt hij uit, 

“want die ruimte staat nu regelmatig leeg, 
vooral ‘s avonds en in het weekend.” 
Guido: “Denk bijvoorbeeld aan de keuken. 
Die kan in het weekend goed gebruikt 
worden als wijkcafé.” Het verhuren van de 
zalen is een andere manier om het MFC 
nieuw leven in te blazen. “Wijkbewoners en 
anderen die iets willen organiseren, zoals een 
cursus of een clubavond, kunnen in het MFC 
een mooie ruimte huren.” 

Gebouw zonder zorgen
Een gebouw waarin mensen zich geen zorgen 
hoeven te maken. Dat is een ander doel van 
Guido. Guido: “Wijkbewoners willen het 
gebouw moeiteloos kunnen gebruiken. 
Een moeder die haar oudste kind naar school 
brengt, wil op hetzelfde tijdstip haar andere 

kind naar de peuterspeelzaal brengen. 
En misschien wil ze ook wel even langs het 
consultatiebureau. Een goede samenhang 
tussen de verschillende organisaties in het 
MFC is dus heel belangrijk.” 

Samenhang
Met samenhang bedoelt Guido ook dat de 
organisaties in het MFC hun krachten beter 
gaan bundelen. Guido: “De Brede school 
doet er bijvoorbeeld alles aan om een vreed-
zame school te zijn. Maar eigenlijk zou niet 
alleen de school, maar het hele gebouw, 
vreedzaam moeten zijn. En uiteindelijk de 
hele wijk, want werken aan een betere wijk, 
dát is waar het MFC voor staat. En dat 
moeten we goed blijven onthouden.” 

Contact
Multifunctioneel centrum Presikhaven
Guido Adriaanse, Laan van Presikhaaf 7
6826 HA Arnhem, 026 - 364 71 93.
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