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Advertentie

Overlast hondendrollen
Beste hondenbezitters in 
Presikhaaf 3 (omgeving Keulse Slag, 
De Houtmanstraat, Juinbolstraat)
Op trottoirs en paden achter de 
woningen moet je goed uitkijken 
waar je loopt. Sla je een hoek om 
en ja hoor:  de kans dat je in een 
verse hondendrol stapt, is redelijk 
groot. De hondenbelasting is 
afgeschaft, dus de opmerking: “De 
gemeente ruimt het wel op, want 

daar betalen wij voor,” gaat niet 
meer op. Kom op mensen, is het 
nu zo veel moeite om het afval van 
je eigen dier op te ruimen, zodat 
een ander er geen last van heeft? In 
Velp staan bakken langs de weg met 
plastic zakjes en ruimte om de 
zakjes met inhoud achter te laten. 
Misschien is dit ook een goed idee 
voor onze buurt. Een bewoner van 

De Houtmanstraat

‘Speelkameraadjes’ organiseert in 
samenwerking met Rijnstad een 
leuke paasochtend voor alle 
kindjes uit de wijk van 1,5 tot en 
met 3 jaar en hun ouder(s). 

We gaan samen gekleurde paas-
eieren zoeken en medewerkers van 
de boerderij helpen jou met het 
aaien van de kuikentjes, lammetjes 
en konijntjes. 
Daarna wordt er samen fruit gege-
ten en is de ochtend weer voorbij.

Op woensdag 16 april om 10.00 
uur verzamelen we voor de 
kippenschuur van 
Stadsboerderij Presikhaaf. 

Van 10.00 tot 10.45 
uur kunnen er paas-
eieren gezocht 
worden en 
de jonge 
dieren 
worden 
geaaid. Om 
10.45 uur verzamelen we 
op het pleintje om samen 
fruit te eten, waarna wij om 
11.00 uur stoppen. 
Uiteraard is iedereen vrij om langer 
op de kinderboerderij te blijven.

Voor vragen en aanmelden kunt 
u bellen naar telefoonnummer 
364 37 70 of mailen naar 
speelkameraadjes@gmail.com

Kosten
€ 1,00 
(meegenomen
fruit 
inleveren 
bij 
aankomst)

Paaseieren zoeken 
voor peuters

Noot van de redactie: dit geldt voor heel Presikhaaf
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Rondje Annie vastgelegd op de Ipad!
Een aantal keer per jaar staat op de Annie M.G. 
Schmidtschool het ‘Rondje Annie’ op het programma. 
Er worden dan verschillende creatieve en culturele 
workshops gehouden door de hele school. 

Zo kunnen kinderen zich bijvoorbeeld inschrijven 
voor theater, dans, koken of sieraden maken. 
Deze keer was er ook een workshop fotocollage 
maken op de Ipad. De nieuwe Ipads van de school 
werden direct goed gebruikt. 

Eerst werden foto’s genomen van alle activiteiten, 
waarna men in tweetallen een mooie collage ervan 
maakte met behulp van een foto app. Het resultaat 
werd meteen afgedrukt en opgehangen in de school!  

Van 10 t/m 14 maart was de 
nationale Week van het geld. Een 
week voor basisschoolleerlingen 
en hun ouders om aandacht te 
geven aan leren omgaan met geld. 

In groep 8 van de OLV van 
Lourdesschool is er de afgelopen 
tijd ook de nodige aandacht aan 
geschonken. 

Zo werkten we in de klas met de 

Groep 8 Lourdesschool 
leert omgaan met geld

Agenda werkgroepen 
Presikhaaf 
Mei
12-05 WWP2  19.30 uur MFC
13-05 BewonersOverleg Elsweide 19.30 uur De Oosthof
21-05 BewonersOverleg Cannenburg/
 Ulenpas 19.30 uur De Oosthof 
Juni
02-06 WWP1 14.30 uur P1 “de Klup”
10-06 WWP3 19.30 uur MFC
18-06 Wijkplatform Presikhaaf 19.30 uur MFC

lesprogramma’s ‘Wijzer in geld-
zaken’ en het ‘Nibud Geldexamen’.

Daarnaast bezocht groep 8 de 
voorstelling van Mike-E en Spike-Y. 
Een voorstelling over geld dat de 
twee vrienden verdienden en 
vervolgens op verschillende 
manieren uitgaven. De MoneyMan 
hielp hen daarbij, of juist niet! 
Dankzij de voorstelling kregen 
kinderen een beter beeld van wat er 

kan gebeuren als je je geld op de 
verkeerde manier uitgeeft.
Naast de voostelling was er ook nog 
tijd voor een quiz over geld. Een 
heel leuke en leerzame week over 
omgaan met geld dus! 
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Huisarts Busser 
per 1 maart 

met pensioen
‘Gezinsgeneeskunde’ 

spreekt mij 
zeker aan!”

Presikhaaf wijknieuws ontving 
het bericht dat huisarts Busser 
per 1 maart 2014 afscheid zou 
nemen van haar patiënten. 
We gingen nog even bij de dokter 

“op consult” en legden haar een 
aantal vragen voor.

Loopbaan
“In 1976 studeerde ik af en een 
aantal jaren heb ik als arts (o.m. in 
de gynaecologie en psychiatrie) in 
diverse ziekenhuizen gewerkt. 
Omdat een opleidingsplaats voor 
gynaecologie, waar mijn hart lag, 
moeilijk te krijgen was, stapte ik 
over naar de opleiding huisarts-
geneeskunde. In 1985 rondde ik 
deze specialisatie, hoogzwanger van 
mijn eerste kind, af. In 1992 kwam 
ik naar Presikhaaf. 

Zeven jaar lang werkte ik samen 
met huisarts Zijlstra op de plek, 
waar ik nu letterlijk zit. Hierna 
verhuisde ik naar de Waalstraat 
waar ik nog een aantal jaren, maar 
dan solo, als huisarts verder ging.

De Bethaan 
In september 2008 begonnen huis-
arts Tjia en ik huisartsenpraktijk 
de Bethaan in gezondheidscentrum 
Presikhaaf. Hier bevinden zich ook 
een apotheek, prikpost, fysiothera-
pie, huisartsenpraktijk Presikhaaf 
en een thuiszorgorganisatie. We 
hebben veel disciplines in huis: 
ook nog podotherapie, logopedie, 
een bandagist, verloskundigen en 
diëtisten. Kortom: een complete 
eerstelijns voorziening!” 

Samenwerking en overleg 
Gevraagd naar haar ervaringen t.a.v. 
de samenwerking met de genoemde 
disciplines, antwoordt Busser dat er 
regelmatig overleg is. “Maandelijks 
met de thuiszorgorganisatie en ook 
regelmatig met de anderen. De lij-
nen zijn kort als je in één pand zit.”

Gezinsgeneeskunde 
Busser vertelt met plezier over het 
vak van huisarts. “Dat mensen hun 
historie met mij willen delen en 
de kinderen van toen nu weer met 
hun kinderen op consult komen, 
vind ik prachtig. 

Deze ‘gezinsgeneeskunde’ spreekt 
mij zeker aan!
Ik vind het wel jammer dat tegen-
woordig de solidariteit binnen de 
gezondheidszorg verloren gaat en 
de vele regels die wij over ons heen 
krijgen. Je moet je verstand thuis 
laten en alleen maar de regels 
volgen. Dat is helaas toch wel de 
ontwikkeling die ingezet is.”

Hobby’s
Na mijn pensionering hoop ik 
voldoende tijd te krijgen voor mijn 
hobby’s. Ik houd van beeldhouwen 
en reizen, ben een fervent lezer en 
concertbezoeker.”

Opvolging geregeld
Busser wordt per 1 maart opgevolgd 
door huisarts Citroen, die al een 
aantal jaren in de Bethaan waar-
neemt voor haar en collega Tjia. 

De redactie van Presikhaaf wijk-
nieuws wenst dokter Busser nog 
veel mooie en gezonde jaren toe. 

Advertentie

Honigkamp 70

6826 PR Arnhem

tel. 362 18 18

www.kapsalonapart.nl

Kapsalon 
Apart
Dames en Herenkapsalon

TOFFEE DELIGHT
MAKES YOU WANT MORE

Kom langs of bel voor een afspraak

U kunt vrij parkeren voor de deur!!!

COLOR COCKTAILS
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B ezorger(s)  in  b eeld
Thea en Geert Pas
“We werken eigenlijk in teamverband,” vertelt Geert als de redactie van 
Presikhaaf wijknieuws aanschuift om naar hun ervaringen te luisteren. 

“Teamverband, omdat we het in de meeste gevallen samen doen. Thea is 
met het bezorgen begonnen vanuit de WWP2. We doen het met veel 
plezier. Hoewel het aantal kranten door de renovaties iets minder is 
geworden, blijven we ons inzetten.” 

Thea en Geert roepen de wijkbewoners op actief te zijn in hun buurt, 
want: kleine moeite, ….groot resultaat. De redactie wil tegen deze 
trouwe bezorgers dan ook volmondig “Dank jullie wel” zeggen.

Activiteiten SWOA De Weldam
Middachtensingel 39, telefoon 361 17 41

Ontmoetingszondag op 18 mei 
Aanvang 12.45 uur, kosten € 3,75.
We serveren een eenvoudige maal-
tijd en verzorgen een creatieve 
middag. Inschrijven vanaf 5 mei.

Voorjaarsmarkt op 
zaterdag 31 mei
Aanvang 12.00 uur, gratis toegang.

Busreis met de Betuwe Express 
op dinsdag 3 juni
Eigen bijdrage € 20,00. Bestemd 
voor mensen met smalle beurs, die 
zelf niet meer in staat zijn een uitje 
te regelen. U kunt contact op-

nemen met Til Gerritsen en 
Jaap van den Berg (telef. 362 22 93 
en 351 72 82).

Dansvoorstelling Introdans met 
senioren op donderdag 5 juni 
in MFC
Aanvang 19.00 uur, toegang gratis. 
Nadere info bij Ines of Anouk van 
De Weldam. 

Pannenkoeken eten op 
vrijdag 13 juni
Aanvang 13.00 uur. Kosten € 4,50.
We bakken meerdere soorten en 
serveren ook soep en een toetje. 

De inschrijving start op maandag 
26 mei.

High tea met parkpresentatie 
door Jeroen Glissenaar op 
vrijdag 27 juni
Aanvang 15.00 uur. Kosten € 4,50. 
De inschrijving start op maandag 
2 juni.

Afsluiting eerste half jaar 
AC-activiteiten op vrijdag 11 juli 
Kosten € 6,00 p.p. Zaal open om 
12.30 uur. Inschrijven op maandag 
16 of 23 juni.

Meer bewegen voor senioren
Kom gerust eens langs voor een 
proefles in de Weldam op woens-
dag- en donderdagochtend van 
9.30 tot 10.30 uur. 
Voor nadere info kunt u bellen of 
mailen met Lonneke van Gessel, 
telefoon 06 199 111 73 04 of 
lonneke.van.gessel@gmail.com

Koningsbank
Hier staat de bank nog te 
wachten op plaatsing in 
Elsweide. 
Op 12 april jl. was dit een 
feit. Bent u nieuwsgierig, 
neem dan een kijkje. 
U kunt de “social sofa” 
bewonderen op de hoek 
van de Drakensteinlaan 
met de IJssellaan.
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Ontwennings-
verschijnselen
 
Er moet me iets van het hart. 
Ik heb ontwenningsverschijn-
selen. Nu zult u denken is hij 
aan de drank of aan de drugs. 
Niets van dat alles. Ik hoef 
niet meer te plakken. Een 
aantal maanden lang heb ik 
steentjes geplakt op de social 
sofa. 

Een leuke groep mensen was 
twee maal per week aan de 
gang om er iets moois van te 
maken. Dat is zeker gelukt. 
Eind maart was de bank klaar 
en stond hij in afwachting om 
te worden geplaatst medio 
april. Onlangs was het dan 
zover. Alle plakkers stonden 
paraat voor de onthulling van 
,,hun” bank. Iedereen was 
natuurlijk reuze trots. 

Ik heb het niet bijgehouden, 
maar er zijn toch wel heel veel 
steentjes door mijn handen en 
die van mijn collega-plakkers 
gegaan. En nu kan ik dus niet 
meer aan de bank werken, 
maar er alleen op zitten en 
mijmeren over wat is geweest. 
Ik heb dus ontwenningsver-
schijnselen en mis het weke-
lijks saamhorigheidsgevoel. 

We hebben de klus geklaard, 
ik ga nu iets anders zoeken 
om me voor in te zetten. 
Het is wel even wennen!

Sproet

Forse impuls voor 
studentenhuisvesting 
Voormalige Rijkswaterstaattoren 
gaat 300 studentenkamers herbergen

Arnhem krijgt er in één klap bijna 300 studentenkamers bij. Dat is het 
gevolg nu de Stichting Studentenhuisvesting Nijmegen (SSHN) 
eigenaar wordt van de voormalige Rijkswaterstaattoren in Presikhaaf. 
In het gebouw zijn 147 kamers voorzien waarbij studenten voorzienin-
gen moeten delen en 146 zogeheten zelfstandige wooneenheden. 
Als alles volgens planning verloopt, kunnen studenten in 2016 hun 
intrek nemen in het gebouw.

Wethouder Gerrie Elfrink van Wonen is verheugd met de ontwikkeling. 
“Hiermee is een belangrijke stap gezet in het creëren van betaalbare 
sociale woonruimte voor studenten. Bovendien zorgen we dat een pand 
dat al langer leegstaat een nieuwe bestemming krijgt. De nabijgelegen 
Hogeschool Arnhem Nijmegen krijgt hiermee ook ruimte om hun 
buitenlandse studenten, die vaak enkele maanden in Arnhem studeren, 
goede huisvesting te bieden. En met SSHN hebben we een ervaren 
verhuurder binnengehaald die zijn sporen op het gebied van studenten-
huisvesting ruimschoots heeft verdiend. Noot van de redactie: Voor de 
Stichting EcoVrede hebben we een ander pand op het oog.” 

Weloverwogen keuze
Directeur Max Derks van SSHN: “De keuze om onze activiteiten naar 
Arnhem uit te breiden is weloverwogen. Er is behoefte aan dit type 
huisvesting. En bovendien is het best logisch gezien het feit dat de 
Hogeschool Arnhem Nijmegen in beide steden actief is. Nu de koop is 
gesloten gaan we volop bezig met de noodzakelijke voorbereidingen 
zoals het aanvragen van een omgevingsvergunning.”

Biljarters gezocht!
Biljartclub DCP is een recreatieve en 
gezellige club voor 55 plussers, zowel 
dames als heren.

Wij spelen iedere maandag t/m vrijdag in 
de ochtend en avond in de Weldam, 
Middachtensingel 39. Er is nog plaats 
voor een tiental nieuwe leden. 
Heeft u belangstelling, dan kunt u bellen 
of mailen naar Sjaak Verschragen, 
voorzitter van DCP, telefoon 361 10 84, 
email: c.verschragen@upcmail.nl

We horen graag van u.
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WANTED! EEN PITSTOP-TEAM 
VOOR DE CHUCK-A-LUCK

GEZOCHT! GORDIJNEN, 
STOFFEN, DEKENS EN LAKENS

WAT IS DE CHUCK-A-LUCK?

NAAI HET CHUCK-A-LUCK GORDIJN!

Heb jij nog grote lappen stof in de kast liggen die daar al 
een tijdje liggen te verstoffen? Denk aan lakens, oma’s 
wollen deken, picknickkleed of oude gordijnen.
Geef ze een tweede leven en breng ze naar Motel 
Spatie op Hisveltplein 21. Dit kan tot 25 april want 
daarna beginnen we met het maken van het gordijn.
We willen een gigantisch gordijn maken dat in ieder 
geval twee weken buiten overleeft. Het liefst hebben we 
veel verschillende kleuren, verschillende maten en verschil-
lende soorten materialen!
Het gordijn is een onderdeel van het kunstproject 
CHUCK-A-LUCK, een enorme kubus die midden 
mei dit jaar in Presikhaaf komt te staan. De kubus 
kan een bioscoop zijn, maar ook een podium of een 
spectaculaire speelplaats.

De Chuck-a-Luck is een kunstwerk in de openbare ruimte, 
gefinancierd door de gemeente Arnhem en ontworpen 
door het architecten collectief Raumlabor uit Berlijn. 
Raumlabor organiseert samen met Motel Spatie en 
gemeente Arnhem op 6 en 7 juni een openingsweekend.

http://www.motelspatie.nl 
http://www.raumlabor.net

Contact:  Kimberly Pastoors / Claudia Schouten 
  kubus@motelspatie.nl
  +31(0)624775057 / +31(0)640263490 

www.facebook.nl/chuckaluckpresikhaafarnhem

Houd je van stoffen, houd je van ontwerpen en kun je werken 
met een naaimachine? We zijn opzoek naar mensen, jong of 
oud, die geïnteresseerd zijn in ontwerpen en met ons een 
ontzettend groot gordijn willen maken. Het gordijn 
wordt zo groot, dat het bijna een berg kan laten ver-
dwijnen; in dit geval een grote kubus van 5x5x5 meter.
Om de Chuck-a-Luck nog een beetje geheim te houden 
tot de opening hebben we een groot gordijn nodig! We 
nodigen iedereen met een beetje ervaring, of juist mensen 
die heel graag willen leren hoe een naaimachine werkt, uit 
te komen helpen.

Wanneer: De werkperiode is van 19 tot 22 mei.
Je hoeft niet de hele periode te kunnen, een    
middag is ook al super. Het onthullen van de kubus is op 
vrijdagmiddag 6 juni.
Hoeveel mensen: We hebben zoveel mogelijk mensen 
en naaimachines nodig!

We zijn opzoek naar stoere mannen en vrouwen. Die 
handig zijn met schroevendraaiers en tangen, het leuk 
vinden om in een team te werken, en niet bang zijn voor 
publiek! Onze raceauto is de “Chuck-a-Luck”, die niet zal 
wegracen als een auto, maar door een spectaculaire actie 
omgerold wordt. Hiervoor gebruiken we grote machines 
maar ook mannen/vrouwenpower. De dobbelsteen moet 
worden aangepast op de nieuwe situatie, daarom zoeken 
wij een verantwoordelijk team dat daar voor zorgt.

Wanneer: Repetities zijn op 28 en 29 juni. 
De uitvoering op 7 juni.
Hoeveel mensen: We zijn opzoek naar 10 tot 12 
mensen van boven de 18.
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Deze maand viert de Zonnebloem, afdeling Presikhaaf haar 25 jarig 
jubileum. De afdeling is onderdeel van regio de Rijnstroom, een van 
de zeventien regio’s in Gelderland. Tot de regio behoren ook vijf andere 
Arnhemse afdelingen en vier daarbuiten. 

AFDELING
PRESIKHAAF

Presikhaaf wijknieuws ging op 
bezoek bij de bestuursleden Jannie 
Mentink en Ans Groot Antink om 
meer aan de weet te komen. Jannie 
is al meer dan 20 jaar voor de 
Zonnebloem actief en Ans zo’n 
vijftien jaar.

Jannie: “Bij de Zonnebloem draait 
het om mensen. Mensen met een 
chronische ziekte en/of ouderen, 
die in een sociaal isolement dreigen 
te geraken, willen we een onver-
getelijke dagactiviteit aanbieden. 
Daartoe organiseren we regelmatig 
een gezellige middag, we gaan met 

elkaar een pannenkoek eten of 
maken een boottocht door de 
grachten van Amsterdam. 
Onze jaarlijkse kerstbingo is ook 
altijd een succes.”

Het jubileum gaat niet onopge-
merkt voorbij aan de vrijwilligers. 
Als dank voor hun inzet, zijn zij 
uitgenodigd voor een etentje.

De Zonnebloem is ook op zoek 
naar versterking van het bestuur. 
Jannie is momenteel interim-voor-
zitter, maar met de komst van een 
nieuwe voorzitter kan zij zich weer 

helemaal richten op het bezoek-
werk. Heel welkom is ook een 
bestuurslid activiteiten. Heeft u 
belangstelling, bel dan naar Jannie: 
06 537 972 79. U kunt voor het 
aanvragen van huisbezoek ook naar 
Jannie bellen.
Ans: “Ons werk is onmogelijk 
zonder vrijwilligers. Heel blij zijn 
wij met de inzet van Dinie Janssen 
en Coby Hansen (zie foto). 
Deze dames (rond de 90!) breien 
o.m. truien voor ons winkeltje en 
dankzij hen kunnen we de bijdra-
gen voor dagactiviteiten redelijk 
houden.”

De WWP2 houdt haar WijkOpFleurAktie op zaterdag 10 mei, net 
als vorig jaar op het grasveld aan de Spuistraat achter de flat aan de 
Volkerakstraat. De verkoop van plantjes begint om 10.00 uur en we 
gaan door tot 14.00 uur, maar op=op. De plantjes voor tuin of 
balkon worden tegen een schappelijke prijs verkocht. De opzet van 
de WijkOpFleurAktie is om de buurtbewoners van de Nieuwe Vaart 
en het Deltakwartier bij elkaar te brengen bij een leuke activiteit met 
een “bakkie koffie” van de WWP2 voor Presikhaaf2.

WWP2 staat voor Werkgroep Woonomgeving Presikhaaf 2. Het is 
een vaste bewonerswerkgroep onder het Wijkplatform Presikhaaf 
volgens de spelregels Arnhemse Wijkaanpak.
De werkgroep houdt zich bezig met bewonerszaken en probeert via 
overleg met Portaal, Vivare, Gemeente, Politie en samen met de 
opbouwwerker een leefbaar en prettige woonomgeving te bevorderen 
en te onderhouden in het Deltakwartier en de Nieuwe Vaart op 
Presikhaaf 2.Voor Presikhaaf 2 wordt regelmatig een wijkschouw 
georganiseerd met functionarissen om de knelpunten in de buurt aan 
de kaak te stellen en deze aan te pakken.

WWP2 brengt ook de wijkkrant Presikhaaf wijknieuws rond, waarin 
de vergaderdata staan.Voor meer informatie kunt u ons mailen: 
wwp2arnhem@gmail.com
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Omgekeerd inzamelen
Afvalcoaches de wijken in
Misschien heeft u ze al zien lopen 
of een gesprekje met hen gevoerd: 
de afvalcoaches die het Omgekeerd 
Inzamelen in de startwijken 
begeleiden. De gemeente heeft 
twaalf personen aangesteld, die de 
bewoners helpen met het juist 
aanbieden van afval.

Na een grondige voorbereiding zijn 
de afvalcoaches eind januari de 
straat opgegaan. 
Zij geven voorlichting over de 
nieuwe afvalregels en constateren 
knelpunten. Ze kunnen snel con-
tact opnemen met de afvalinzame-
laars van SITA en de handhavers 
van de gemeente.

De afvalcoaches zijn er vooral voor 
u als bewoner. 
U kunt ze aanspreken met uw 

vragen en opmerkingen. Andersom 
kunnen zij u ook aanspreken over 
de manier waarop u uw afval 
aanbiedt. 
Per startwijk zijn er vier coaches 
actief, die 2-aan-2 werken. Ook ’s 
avonds en in het weekend kunt u 
de afvalcoaches tegenkomen.

Nieuwe afvalpas
Regelmatig krijgt de gemeente 
vragen over de afvalpas en de 
ondergrondse containers. 
Wij attenderen iedereen er nog-
maals op dat u niet hoeft te betalen 
als u de ondergrondse container 
voor uw restafval opent met uw 
afvalpas. Daarnaast verzoeken wij 
om geen gat te maken in de afval-
pas. Een beschadigde afvalpas is 
onbruikbaar.
Heeft u geen afvalpas ontvangen of 
bent u hem kwijt? Neem dan 
contact op met SITA, 
telefoon 446 04 90.

Meer informatie
Op www.arnhem.nl/omgekeerdin-
zamelen kunt u alle informatie 
vinden over dit project. 
Mocht u nog vragen hebben over 
de nieuwe inzameling, dan kunt u 
contact opnemen met de gemeente 
Arnhem, telefoon 0900 – 1809. 

Optreden ‘Enge Buren’  
in MFC Presikhaven

Op donderdag 8 mei treedt om 20.00 uur het bekende Arnhemse trio 
‘Enge Buren’ op in MFC Presikhaven. Enge Buren is voor veel mensen 
een begrip. Zij komen met een ‘muzikaal’ cabaret. 

Speciaal voor dit optreden in het 
MFC hebben ze een op de wijk 
Presikhaaf afgestemd programma 
samengesteld; een kruisbestuiving 
tussen Nederlandstalige en multi-
culturele sketches en zang. 
Het belooft weer een bijzondere 
avond te worden met een bijzonder 
optreden.

Kaartverkoop
Een kaartje kost € 3,00 en is inclu-
sief koffie en een drankje. 

Kaartjes voor deze voorstelling zijn 
te koop bij de bibliotheek in MFC 
Presikhaven, bij het opbouwwerk 
(1e verdieping MFC) of reserveren 
via i.sieljes@rijnstad.nl of 
telefonisch 
06 527 107 66 (graag 
kaartje(s) van te voren 
afhalen).

Deze voorstelling wordt mogelijk gemaakt door wijkplatform Presikhaaf, 
Cultuurgroep Presikhaaf en Opbouwwerk Rijnstad
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Ruim 20 jaar geleden bevond zich 
in de buurt van de Kinderkamp 
een erg verwaarloosde speeltuin. 
Enkele buurtbewoners staken de 
koppen bij elkaar, klopten bij de 
gemeente aan, staken de handen 
uit de mouwen en zie daar: een 
mooie speeltuin. 
Het vervolgens organiseren van 
een Koninginnedag werd ook een 
groot succes.

De harde werkers hadden de smaak 
te pakken en wilden meer activitei-
ten voor de kinderen in de wijk. 
Op initiatief van Ronnie van 
Woerkom, Andrea Mangiacavallo 
en Herman Peters werd in 1994 de 
SIK opgericht met de doelstelling 
de leefbaarheid in de wijk te bevor-
deren en als uitgangspunt het 
organiseren van activiteiten voor 
kinderen. 

Presikhaaf wijknieuws ging te rade 
bij Martin Hagen, de huidige 
voorzitter. Het werd een leuk 
interview met een enthousiast 
bestuurslid.

“Mijn vrouw is 19 jaar vrijwilliger, 
dus al vanaf het eerste uur. Ik kwam 
er het tweede jaar bij en nam 
veertien jaar geleden het voorzitter-

schap over. Naast kinderactiviteiten 
organiseren we ook avonden voor 
volwassenen. 
Van de gemeente mogen we deze 
houden in en om de 
Dr. W. Dreesschool, waar vanaf het 
eerste moment een prettige samen-
werking bestond met het manage-
ment van de school. 

Hoofddoel is het organiseren van 
Koningsdag. We schrijven veel 
bedrijven en instanties aan om ons 
te sponsoren. Uit de bingoavonden 
voor volwassenen komen ook 
gelden en er zijn wijkbewoners die 
ons financieel steunen evenals het 

wijkplatform en de Dullertstichting.
Meerdere keren per jaar organiseren 
we een bingo. Met Kerst hadden 
we zo’n 70 man in de zaal.
Trots zijn wij op onze vrijwilligers. 
De partners en kinderen van 
bestuursleden helpen ook mee. 

Robin, kleinzoon van de helaas te 
vroeg overleden Andrea Mangioca-
vallo, is onze jongste vrijwilliger en 
op hem zijn we extra trots.

Het Bestuur bestaat uit negen 
leden: Berthe Hell (80!) en Herman 
Peters (83!) al vanaf het begin!

Voor de komende Koningsdag zijn 
er weer kramen te huur; 
een paar zijn bestemd voor 
verenigingen in de buurt, zoals 
vv Presikhaaf, Eendracht of Budo 
Sport om een demonstratie te 
geven. 
Nu al (februari) staat de teller op 8.

De dag wordt afgesloten met een 
gezamenlijk hapje voor alle vrijwil-
ligers, want zij zijn belangrijk,” 
aldus een trotse Martin. 

“Het succes hangt heel sterk af van 
het weer op 26 april a.s.”
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Pro gramma
Koningsdag 

2014
10.00 – 10.15 uur Opening en welkomstwoord

   Stichting Initiatiefgroep Kinderkamp Presikhaaf.

10.00 – 16.00 uur Rommelmarkt

   Diegene die een kraam hebben gehuurd kunnen terecht  vanaf  9.00 uur voor de opbouw.

10.30 – 16.00 uur Het Rad van Avontuur

   Ook dit jaar zijn er weer mooie prijzen te winnen, beschikbaar gesteld door onze sponsors.   
   Alle opbrengsten komen ten goede aan de kinderactiviteiten van de S.I.K.

10.30 – 16.00 uur Kermisactiviteiten

   Met o.a. een draaimolen, grabbelton,  touwtje trek/blikgooi kraam,  schminken  enz .              
   Dit alles tegen kindvriendelijke prijzen. Vanaf 11.00 uur zijn er miniscooters  (voor kinderen).

10.30 – 14.00 uur Gratis kinderspelen

   Met  o.a. stokvangen, kopgooien, ringwerpkast, doelschieten, reuze spiraal 
   en een stormbaan glijbaan.

14.00 – 16.00 uur Pony rijden op het schoolplein
   
   Tegen een kindvriendelijke prijs een ritje op een pony.

    Het middag programma zal o.a. worden ingevuld   
    door: Zangeres Jacqueline
    Humor, plezier en vooral enthousiasme, dat is mijn succesformule voor ieder feest. 
    Door mijn jaren lange ervaring als zangeres is mijn repertoire zeer uitgebreid.
    Nummers uit de jaren ,70, ,80, ,90 en 2000 met natuurlijk de allernieuwste hits.

    Locatie: rondom de Dr. Willem Dreesschool aan de Kinderkamp 7.

    Catering:  volop hapjes, drankjes en snoep verkrijgbaar.

    Muziek:  de hele dag zal er gezellige muziek gedraaid worden.

       *Deelname aan de activiteiten is op eigen risico*



P R E S I K HA A F

12

Busuitje naar Zwarte Markt 
in Beverwijk
Op zaterdag 17 mei wordt voor wijk-bewoners uit Presikhaaf 
een busuitje naar de Zwarte Markt in Beverwijk georganiseerd. 
Deze markt is een begrip want het is een unieke plek met een enorm 
divers aanbod waar veel culturen elkaar treffen. 

Kaartverkoop start 
donderdag 17 april en 
sluit op donderdag 24 april. 
Kaartjes zijn te koop bij MFC 
Presikhaven, ’s ochtends bij de 
koffie-inloop of bellen met Ingrid 
Sieljes, telefoon 06 527 107 66 
(als u uw naam en telefoonnummer 
inspreekt, wordt u teruggebeld). 
Een kaartje kost € 11,00. 
U moet uw kaartje zelf komen 
ophalen, reserveren is niet mogelijk. 
Wees er snel bij want vol is vol.

Let op! 
Houdt er rekening mee dat de 
entree van de Zwarte Markt NIET 
bij de busreis is inbegrepen. 
Een entreekaartje voor de Zwarte 
Markt kost € 2,30.

De bus vertrekt precies om 8.00 
uur vanuit MFC Presikhaven, 
om 7.45 uur stappen we in. 
Om 17.00 uur vertrekt de bus 
vanuit Beverwijk (verzamelen om 
16.45 uur!). Rond 18.00 uur bent u 
weer thuis. 

De busreis is bedoeld voor alleen 
wijkbewoners uit Presikhaaf vanaf 
18 jaar. Kinderen mogen niet mee! 

Iraanse kooklessen 
in MFC Presikhaven

Vanaf 13 mei wordt er vijf keer 
Iraanse kookles gegeven in MFC 
Presikhaven aan de Laan van 
Presikhaaf 7. Lekker en gezellig 
koken met andere vrouwen uit 
Presikhaaf. 

De kookles is van 9.00 tot 11.30 uur 
in de keuken van het MFC. 
De kookles kost € 2,00 per keer. Na 
het koken wordt er samen gegeten, 
daarna wordt de keuken samen 
opgeruimd. Er is plaats voor tien 
vrouwen om mee te doen aan de 
kooklessen. Als u wilt meedoen 
kunt u zich telefonisch of per e-mail 
opgeven: telefoon 06 527 107 66 of  

e-mail: i.sieljes@rijnstad.nl. 
Voordat de cursus begint, hoort u 
of u mag meedoen 
(i.v.m. overinschrijvingen). 
Let op: als u zich opgeeft, wil dat 
dus niet zeggen dat u geplaatst bent. 
We bellen u daarover. We streven 
naar een multiculturele samenstel-
ling van de groep.

Dit is een activiteit van opbouw-
werk/Rijnstad

Vrijwilligers 
staan 
voor u klaar
De stichting Mantelzorg en 
Vrijwillige Thuishulp Arnhem 
(MVT Arnhem) lost hulpvragen op 
van Arnhemmers door de inzet van 
vrijwilligers. 
We bieden kortdurende, gemakke-
lijk bereikbare hulp in thuissituaties 
zoals:
• Kleine klusjes in en om het huis
• Wandelen
• Boodschappen doen
• Vervoer en begeleiding naar arts  
 of ziekenhuis

De normaalste zaak van de wereld
Heeft u soms het gevoel dat u zo 
nu en dan wel wat hulp kan gebrui-
ken bij bijvoorbeeld klusjes in- en 
om het huis of het doen van een 
boodschap? Of vindt u het prettig 
als er iemand meegaat naar het 
ziekenhuis om u te begeleiden? 

Dan kunt u contact opnemen met 
de stichting Mantelzorg en Vrijwil-
lige Thuishulp. Onze vrijwilligers 
staan klaar om u te helpen! 

Neem gerust contact op met ons 
telefonisch loket via telefoonnum-
mer 3703540. Wij zijn dagelijks 
telefonisch bereikbaar tussen 9.00 
en 12.00 uur. Na 12.00 uur kunt u 
ook een bericht inspreken op het 
antwoordapparaat. U wordt dan de 
volgende dag teruggebeld.
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Kinderclub Presikhaven
Klussen bij de Kinderclub

Na schooltijd kunnen kinderen 
van vier tot twaalf jaar muntjes 
verdienen met diverse klusjes.

De kinderen nemen een kaartje 
waar een klus op staat, die ze dan 
uitvoeren. 
De klusjes bestaan uit opruimen, 
schoonmaken, helpen met fruit 
uitdelen, een verhaaltje schrijven 
voor de Facebookpagina en nog 
veel meer.
Met de verdiende muntjes mogen 

ze dan grabbelen uit de grabbelton, 
een half uur spelen met een I-Pad 
of een skelter lenen om buiten te 
spelen.

Een meisje kwam heel trots aan-
lopen met haar verdiende muntjes. 
Ze had ze opgespaard tot 1000 
stuks. Daar verdiende ze een beker 
mee. Met die beker moest ze 
natuurlijk wel op de foto, samen 
met andere kinderen van de 
kinderclub. 

Gezocht:
Lege sigarenkistjes
Op de kinderclub in MFC Presik-
haven wordt heel veel geknutseld. 
Voor deze activitei-
ten zoeken we lege 
sigarendoosjes. 
Wie heeft nog 
doosjes thuis? 
U kunt ze brengen 
naar MFC Presikhaven, Laan van 
Presikhaaf 7, telefoon 363 70 59. 
Alvast bedankt.

Jan Meffert

De Bakfiets fietst 
weer rond!
Vanaf maandag 10 maart is de 
Bakfiets met allerlei nieuw speel-
goed te vinden in de straten van 
Presikhaaf 2 en Presikhaaf 3.
We organiseren allerlei leuke spel-
letjes die we samen buiten kunnen 
spelen. Of misschien heb je zelf een 
leuk idee! Ook besteden we aan-
dacht aan dingen, zoals hoe houden 
we onze wijk schoon en veilig 
buiten leren spelen. 
Ouders zijn ook van harte welkom 
om te kijken of om mee te spelen.

Maandag 
Van Nesstraat 15.00-17.00 uur
Dinsdag 
Roompotstraat 15.00-17.00 uur
Woensdag 
Carstenzsplein 13.00-15.30 uur
Donderdag 
Van Kampenstraat 15.00-17.00 uur  

Gratis koffie-uurtje 
in Bibliotheek 
Presikhaaf

Iedere zaterdag tussen 11.00 en 
12.00 uur kunnen de bezoekers in 
Bibliotheek Presikhaaf een krantje 

of tijdschrift lezen onder het genot 
van een gratis kopje koffie of thee.

Buurtbewoners vinden hier niet 
alleen een ruime collectie boeken 
en andere materialen. De biblio-
theek is ook een belangrijke ont-
moetingsplek in de wijk. 
Het koffie-uurtje speelt hier op in. 

Lid of geen lid, iedereen is van 
harte welkom. 
Bibliotheek Presikhaaf bevindt zich 
in MFC Presikhaven aan de 
Laan van Presikhaaf 7.
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Even voorstellen
Jongerencoaches
Rafik Andouh en Bengü Topuz- 
Yüce zijn jongerencoaches van 
2GetThere en aanspreekpunt voor 
de wijk Presikhaaf. 

Zij begeleiden jongeren tussen de 
16 en 27 jaar richting school en 
werk, of een combinatie van beiden. 
Ook kunnen zij preventief ingezet 
worden om schooluitval te voor-
komen. Helaas komt bij jongeren, 
die in Presikhaaf wonen, school-
uitval nog teveel voor. 
Ook kunnen de jongeren moeite 
hebben met het vinden van werk. 

Hiervoor kan je hen ook benaderen. 
De werkwijze is laagdrempelig en 
outreachend. Denk hierbij aan het 
maken van een afspraak bij de 
diverse jongerencentra, scholen, in 
het park en/of bij je eigen 
sportvereniging. 

Daarnaast sta je als jongere centraal. 
Heb je nog geen werk kunnen 
vinden of vind je het lastig om een 
studiekeuze te maken? Dan willen 
de jongerencoaches je graag helpen 
door mee te kijken, je te inspireren 
en je de juiste weg te wijzen! 

Ga naar de site www.2getthere.info 
voor meer informatie en om 
contact op te nemen! 

Er zijn twaalf coaches beschikbaar 
om je te helpen. Kies hier je coach 
en meld je aan. 

Liever Bewegen dan Moe 
Bent u vaak moe en komt u 
moeilijk in beweging? Ervaart u 
lusteloosheid en piekert u veel? 
Heeft u ook lichamelijk klachten? 
Dan is de training “Liever 
bewegen dan moe” iets voor u! 

Het is een combitraining van drie 
kwartier theorie en één uur 
bewegen. U krijgt door de training 
meer zelfvertrouwen en u voelt zich 
beter in uw lijf.
Voor mensen die moeilijk in bewe-
ging komen, die weinig contacten 
hebben. Die last hebben van nega-
tieve gedachten en veel piekeren. 
Onverklaarbare lichamelijke klach-
ten kunnen ook een reden zijn te 
beginnen.

Locatie
Gezondheidscentrum Presikhaaf, 
Volkerakstraat 179 -185 in Arnhem.

Dag
Woensdag van 12.15 – 14.15 uur.

Start 
Bij voldoende deelname (gratis).

Door wie 
Een medewerker van Indigo, een 
fysiotherapeut en een wijkverpleeg-
kundige (STMG)

Duur 
Zeven bijeenkomsten van twee uur.

Graag van te voren aanmelden bij 
het secretariaat van Indigo Gelder-
land, telefoon 3124483 of 
info@indigogelderland.nl 

Gemeen
Eind maart verzorgde Malika El 
Mouridi (https://www.facebook.
com/malika.elmouridi) een gastles 
over burgerschap bij de kinderclub 
in het MFC Presikhaven. 

Het ging onder andere ook over 
discriminatie. De kinderen zijn 
boos en verdrietig door uitspraken 
van Wilders. “Ik heb Marokkaanse 
vriendjes en ik wil niet dat Wilders 
gemeen over hun praat!!” 
Kinderlijke uitspraken vol pijn. 
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Buren Voor Elkaar
De open dag in het trefpunt in de 
Vrij Nederlandstraat was een 
daverend succes. De muziek werd 
verzorgd door Henk en Yaya, die 
speciaal voor deze dag vanuit 
Deventer naar Arnhem waren 
gekomen.

L’udmila Hornakova gaf een 
presentatie van haar project: het 
beter zichtbaar maken van het 
trefpunt voor mensen uit de buurt. 
Wethouder Luuk van Geffen sloot 
haar project af door het gedicht en 
het minituintje te openen. Hij 
prees L’udmila voor de creatieve 
wijze waarop zij dit tot stand  
bracht. Daarna begon het feest. 

Veel mensen uit de buurt kwamen 
binnen om zich te laten informeren 
wat er voor de buurt te doen is. 
Onder het genot van zelfgemaakte 
hapjes en drankjes maakten de 
bewoners van Presikhaaf kennis 
met elkaar. Ook de buurtwinkels 
kwamen een kijkje nemen en 

hebben een aardige bijdrage gele-
verd. In samenwerking met het 
Kunstbedrijf Arnhem, Motel Spatie, 
CALXL en ICAF Rotterdam kwam 
dit geheel tot stand. 

De buurt heeft nu ideeën genoeg 
om mee te starten, zodat de 
be-woners van Presikhaaf het 
naoberschap weer tot een begrip 
kunnen maken. 
Burenhulp organisatie ‘Voor Elkaar’ 

is een gastvrij trefpunt voor mensen 
uit de wijk. U kunt hier anderen uit 
de wijk ontmoeten, samen koffie 
drinken, praten en spelletjes doen.

U leert elkaar kennen waardoor het 
makkelijker is om eens een 
helpende hand te bieden of iemand 
te vragen iets voor u te doen. 
Het trefpunt in de Vrij Neder-
landstraat 61 is elke vrijdag en 
zaterdag open van 10.30-13.00 uur. 

Pleyade zoekt 
vrijwilligers
Pleyade behoort tot één van de 
belangrijkste organisaties in de 
ouderenzorg in de regio. 
Om invulling te geven aan onze 
missie “Koester het contact” 
werken wij met vindingrijke, 
betrouwbare en gepassioneerde 
mensen. 

Vrijwilligers spelen een belangrijke 
rol in het leven van onze cliënten. 
Door hun persoonlijke kwaliteiten, 
talenten en levenservaring leveren 
zij een geheel eigen bijdrage aan het 
welzijn van onze cliënten. Goede 
samenwerking tussen cliënten, 

vrijwilligers en 
medewerkers 
draagt bij tot 

zorg die aansluit bij de vraag van 
de cliënt. Vrijwilligers kunnen 
rekenen op ondersteuning en 
scholing vanuit Pleyade. 

De belangrijkste voor-
waarden om vrijwilli-
gerswerk te doen bij 
Pleyade zijn enthousi-
asme, betrokkenheid en 
een hart voor mensen. 

Voor de locatie 
Waalstaete  zijn we op 
zoek naar vrijwilligers. 
Bent u geïnteresseerd 

en/of wilt u meer informatie over 
het vrijwilligerswerk, dan kunt u 
contact opnemen met de consulen-
ten Vrijwilligerswerk/Mantelzorg, 
telefoon 751 72 85, of mailen naar 
w.verwoert@pleyade.nl of 
m.vanloo@pleyade.nl 
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Advertentie

Veiligheid in de wijk
Op 3 maart jl. brachten Tweede 
Kamerlid Ahmed Marcouch en 
Arnhems gemeenteraadslid 
Martien Louwers een bezoek aan 
Presikhaaf om tijdens een wande-
ling samen met bewoners onvei-
lige plekken in kaart te brengen.

Door René Vriezen

plekken, maar toch zijn ze niet 
altijd allemaal bekend bij de politie 
en de gemeente.

Samen kunnen we ze in kaart 
brengen. Met uw hulp 
werken we samen aan 
een veiliger Presikhaaf. 
De resultaten van deze 
wandeling worden in de 
gemeenteraad aangebo-
den aan de burgemeester 
van Arnhem.
Enkele bewoners hebben 
tijdens de wandeling 
duidelijk aangegeven 

Een bewoner gaf aan dat niet wordt 
gehandhaafd en als je de handha-
vers en politie ziet, doen zij niets of 
we moeten een dossier opbouwen. 
In de tussentijd zitten wij er mee!

Het is jammer dat veel bewoners 
de kans hebben laten liggen om 
verbeteringen aan te geven, 
het is toch jouw buurt, 
jij woont daar ook…..

Iedereen kent ze wel: plaatsen waar 
de openbare verlichting het niet 
goed doet, de stoeptegels al een 
tijdje los liggen of waar veel troep 
op straat zwerft, auto’s veel te hard 
rijden of foutparkeren. 

Of erger: straten waar veel wordt 
ingebroken en de achterpaden 
onveilig zijn. Of er wordt gedeald, 
of jongeren zorgen voor overlast. 
Iedereen in de buurt kent deze enge 

waar de veiligheid verbeterd kan 
worden. Zowel vuil bij de afvalcon-
tainers, als zwerfvuil zijn punten die 
door de bewoners aan de orde zijn 
gebracht. Het voortdurend tegen het 
verkeer in rijden op éénrichtings-
straten en het fout parkeren is een 
doorn in het oog van bewoners en is 
hoogst onveilig.
De onveiligheid is ook een probleem 
door eigenwijze bewoners die de 
regels aan hun laars lappen.

Meld onveiligheid: 
verkeer, zwerfvuil, 
vuil bij containers, 

stoeptegels enz.

Infolijn 0900-1809 
en 

https://www2.arnhem.nl/smile/
interform.jsp

Het is aan jou, 
een ander doet het 

dus niet….
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Blik in de wijk? Door Helen Wubbeling

Sommigen hebben haar wel eens 
door de wijk zien lopen: Chantal 
van der Hoek. Een opvallende 
verschijning met vrolijk 
gekleurde haar. Wat nog meer 
opvalt, is wat ze doet in de wijk: 
ze verzamelt blikjes. Niet om 
thuis te showen, maar voor geld. 

Chantal ziet het geld letterlijk op 
straat liggen! Ze verzamelt wegge-
gooide blikjes, trapt ze plat, doet ze 
in haar grote boodschappentas en 
levert ze later in bij de ijzerboer 
voor geld.
Voor een kilo blik krijgt ze € 0,13 
voor een kilo aluminium wel € 0,70. 

De blikjes 
energiedrank 
zijn vrijwel alle 
van aluminium 
en laten die 
nou eens massaal op straat liggen. 

Vooral daar waar veel jongeren 
langslopen. Met het geld dat ze 
hiermee verdient, spaart ze om op 
zichzelf te gaan wonen.

Het begon allemaal toen ze zonder 
studie of baantje gedeprimeerd 
thuis zat. Ze moest er nodig eens 
uit en besloot om te voet bij vrien-
den langs te gaan. Het vele zwerf-
vuil in Arnhem viel haar tijdens 
haar wandelingen op. Tot ze besefte 
dat er niet alleen vuil lag, maar ook 
geld. In de vorm van blikjes en 
weggesmeten paraplu’s en 
dergelijke.

Sindsdien is ze er erg fanatiek in 
geworden. Ze heeft een Facebook-
pagina gemaakt: 

‘Breng je blikjes naar de ijzerboer 
toe’ en heeft materiaalsteun ge-
kregen van de gemeente Arnhem 
en Stichting Vrijwillige Zwerfafval 
Opruimers in de vorm van een 
grijper (of grijpstok) en 
veiligheidshesjes. 

Ze moedigt haar vrienden aan hun 
blik niet in de afvalbak te gooien en 
al helemaal niet op straat, maar het 
op te sparen voor oud ijzer. Meer-
dere mensen steunen haar initiatief 
en bewaren hun oud ijzer voor haar. 
Goed voor het milieu en goed voor 
Chantal!

Wil je meer weten over het inzame-
len van oud blik of zwervend blik 
opruimen of wil je blik voor haar 
sparen? Neem dan contact op met 
Chantal van der Hoek: 
blikjesnaardeijzerboer@gmail.com

Kunstroute 2014
Dit jaar wordt voor de zevende 
keer de Kunstroute Presikhaaf 
georganiseerd en wel op 1 juni. 

Verschillende kunstenaars zullen 
hun deuren openzetten om u de 
kans te geven te zien wat hen 
bezighoudt en aan hen uw vragen 
te stellen.

Ook deze keer mogen kunstenaars 
de Weldam, Middachtensingel 39, 
gebruiken als expositieruimte.

Houd de aankondigingen op 
www.kunstroutepresikhaaf.nl  en 
www.presikhaafnet.nl  in de gaten. 

Op deze sites kunt u te zijner tijd 
de informatie over de deelnemende 
kunstenaars vinden en een platte-
grond, die u kunt uitprinten. 

Aapje 2013
door Ellie Roor

Fleur en Kleur 
in Presikhaaf 3

Op zaterdag 10 mei van 10.30 tot 
14.00 uur verkoopt de Werkgroep 
Woonomgeving Presikhaaf 3
éénjarig plant- en perkgoed voor 
uw bloembak of tuin.
De verkoop van deze plantjes vindt 
plaats bij de winkels aan de 
Honigkamp.
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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       (€ 0,50 p.m.) 0900-9003030
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

Elke zaterdag
Gratis koffie-uurtje

Bibliotheek Presikhaaf
11.00 - 12.00 uur

26 april
Koningsdag

SIK
10.00 - 16.00 uur

10 mei
WijkOpFleurAktie

Spuistraat
10.00 - 14.00 uur

13 mei
Iraanse kooklessen
MFC Presikhaven
9.00 - 11.30 uur

17 mei
Busuitje Beverwijk

Zwarte Markt
vertrek 08.00 uur

18 mei
Ontmoetingszondag

De Weldam
12.45 uur

31 mei
Voorjaarsmarkt

De Weldam
12.00 uur

1 juni
Kunstroute
Presikhaaf

www.kunstroutepresikhaaf.nl



19

WIJKNIEUWS
Colofon
Presikhaaf Wijknieuws is een wijkblad voor 
en door wijkbewoners van Presikhaaf. 
Verschijnt 6 maal per jaar.

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

23 mei 
2014

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:
16 juni 2014

K R U I S W O O R D P U Z Z E L

U kunt uw oplossing insturen naar het redactieadres of mailen 
onder vermelding van naam, adres en telefoonnummer 

vóór 23 mei 2014 
Onder de goede inzenders wordt een tegoedbon 

verloot ter waarde van  € 20,00.

Horizontaal: 1 Vis; 3 Zoogdier; 7 Plaats in België; 8 Kaartspel; 
10 Bovematige verering; 14 Identiteitsbewijs; 17 Weidevogel; 
21 Deelstaat van India; 22 Hypernerveus type.

Verticaal: 1 Bijbelse koning; 2 Onverharde route; 3 Zoon (Schots); 
4 Kloosterlinge; 5 Speelkaart; 6 Hoofdstad van Tsjechië; 9 Zeevogel; 
11 Trek; 12 Eenheid van elektrische weerstand; 13 Geheel getal; 
14 Afkeuren; 15 Interkerkelijk Vredesberaad; 16 Groot hert; 
18 Water (Fr.); 19 Mythologische figuur; 20 Te zijner tijd. 
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 (Martine Siemens,  fotografie)

Samen doen wat nodig is
Vragen over zorg en welzijn 
kunnen wijkbewoners voort-
aan aan één organisatie 
stellen: het Gebiedsteam 
Presikhaaf. “Mensen krijgen 
hierdoor sneller een oplossing 
voor een vraag of probleem,” 
legt Han van Burken, coach 
van het gloednieuwe team uit. 
Maar dat is niet het enige 
voordeel van de nieuwe aan-
pak. Han: “Wij kijken verder 
dan die ene hulpvraag en 
zoeken samen met mensen 
naar een oplossing waar ze 
écht mee geholpen zijn.” 

Veel vragen, 
één organisatie
In het gebiedsteam werken 
mensen met kennis over maat-
schappelijk werk, verslavingen, 
schulden, verpleegkunde, oude-
renzorg en zorg voor mensen 
met een beperking. Omdat het 
team zó veel verschillende 
kennis in huis heeft, kan het 
mensen met allerlei vragen 
helpen. 
Han: “Hoe regel ik mijn geld-
zaken? Kan ik een rolstoel 
krijgen? Hoe houd ik mijn huis 
netjes? Mijn dochter wordt 
gepest, hoe kan ik haar helpen? 
Mensen hoeven voor deze 
vragen niet meer naar de 
schuldhulpverlener, de 
gemeente, de maatschappelijk 
werker én de school. Ze kunnen 
ze allemaal aan ons stellen en 
zijn dus op één plek geholpen.” 

Zorgen voor jezelf
“Mensen kunnen vaak meer dan ze denken,” vertelt Han. 
Het gebiedsteam kijkt daarom samen met bewoners naar wat 
ze zelf kunnen en hoe vrienden, familie, kennissen en 
organisaties in de wijk ze kunnen helpen. “Daarbij kijken we 
wel wat verder dan de hulpvraag die mensen aan ons stellen. 
We vragen of er nog andere kwesties spelen, wat iemand mist 
in zijn leven, hoe zijn of haar ideale toekomst eruit ziet. 
Daarna bekijken we samen met iemand wat hij of zij écht 
nodig heeft en wat hij of zij daar zelf, soms met hulp van 
anderen, aan kan doen.” 

Professionele hulp
Omdat het gebiedsteam er voor mensen wil zijn vóórdat er 
professionele hulp nodig is, vult het de bestaande zorg- en 
welzijnsinstanties mooi aan. “De professionele instanties 
blijven hard nodig voor mensen die er zelf niet uitkomen. 
Wij nemen het werk dus niet van de bestaande instanties over, 
maar werken graag met ze samen.”
 

Contact
Han van Burken (teamcoach)
06 511 74 901  -  han.van.burken@arnhem.nl 
Of bezoek ons in het MFC Presikhaven (derde verdieping)


