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B ezorger  in  b eeld
Petje af voor bezorger Jan Mak

De positiviteit straalt van Jan Mak af. In huis kan hij zich prima redden, 
maar buiten de deur is Jan echt afhankelijk van zijn elektrische rolstoel. 
Dat beperkt hem in het rondbrengen van ons wijknieuws.

“Een aantal jaren geleden bezorgde ik in veel meer straten, maar dat red 
ik nu niet meer door mijn spierziekte. 
Via WWP3 en Lies Vonk ben ik in het bezorgen terecht gekomen en ik 
doe het met veel plezier. Ik heb voor een paar straten wel opvolging 
gevonden, maar niet voor alle straten. Heel jammer, want ik vind dat 
alle bewoners van onze wijk het blad moeten kunnen lezen.” 
De redactie van Presikhaaf wijknieuws bedankt Jan voor zijn inzet en 
hoopt dat hij het bezorgen van ons blad nog een tijdje zal kunnen doen.

Vrijdag 27 juni Proeverij 
“vergeten groenten”
Kosten incl. soep/toetje € 4,00. 
Zaal open 15.00 uur. Inschrijven 
vanaf maandag 9 juni. 
Max. 40 personen.

Vrijdag 11 juli “Samen eten”
Kosten € 6,00 voor complete 
maaltijd. Zaal open 12.30 uur. 
Inschrijven maandag 23 en 30 juni. 
Max. 2 kaartjes p.p.

Vrijdag 12 september 
Indische middag
Kosten € 6,00 p.p. 
Zaal open 14.00 uur. Inschrijven 
maandag 18 en 25 augustus. 
Max. 2 kaartjes p.p.

Vrouwencafé  
Bij dagbesteding De Weldam wordt 
elke tweede donderdag van de 
maand een vrouwencafé georgani-
seerd van 14.00 uur tot 16.00 uur. 
Alle vrouwen in Presikhaaf zijn 
welkom om te kletsen over 

Activiteiten SWOA De Weldam
Middachtensingel 39, telefoon 361 17 41

“vrouwendingen” en/of met elkaar 
activiteiten te ondernemen, al naar 
gelang de belangstelling. 
Men kan hierbij denken aan ver-
schillende workshops (sieraden 
maken, boetseren, vilten, etc.) of 
met elkaar in gesprek gaan aan de 
hand van verschillende thema’s.
Entree gratis, koffie/thee  voor 
eigen rekening.

Mannencafé
Elke vierde maandag van de maand 
(14.00 uur tot 16.00 uur) is er een 
mannencafé bij dagbesteding 
De Weldam. In de maand juni is 
dat op de 23e. Deze zal zeker in het 
teken staan van de WK. Mannen 

van alle leeftijden zijn welkom. 
Entree gratis, koffie/thee voor eigen 
rekening.

Project levensboeken voor oudere 
migranten (met name Turkse en 
Marokkaanse ouderen)
Bent u die vrijwilliger die haar/zijn 
moedertaal en de Nederlandse taal  
in woord en geschrift voldoende 
beheerst en vindt u het interessant 
mee te werken aan het op schrift 
stellen van  authentieke verhalen van 
mensen uit meerdere etnische cul-
turen, dan ben ik op zoek naar jou. 
Voor nadere informatie kun je mij, 
(Elif Oztürk, wijkteamlid 
Presikhaaf / ‘t Broek), bereiken via 
telefoonnummer 361 17 41.
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Jongeren bezochten 
Auschwitz in Polen
Jongeren uit Presikhaaf en Broek hebben enige tijd geleden het concen-
tratiekamp Auschwitz in Polen bezocht, dit naar aanleiding van 
antisemitische uitspraken van jongeren. Jongerencentrum Push heeft 
eerder excursies georganiseerd naar een concentratiekamp in België. 
Dit keer hebben deden jongeren van de werkgroep We4You dit. 

Het was een lange reis naar Polen 
(1200 km) met een overnachting in 
Berlijn. De rondleiding met gids 
duurde ongeveer vier uur waarbij 
men de gaskamers, martelkamers en 
de barakken, waar de slachtoffers 
verbleven, te zien kreeg. Na terug-
komst werd een kort verslag 
gemaakt. Hieronder enkele 
uitspraken.

“Toen wij er eenmaal waren, schrok 
ik erg van het beeld dat wij zagen. 
Meesten van hen hebben het niet 
eens een jaar overleefd. Auschwitz 
was echt een hele bijzondere en 
vooral een leerzame ervaring voor 
mij.” (O)

 “Het was heftig om alles van zo 
dicht bij te zien. Ik raad iedereen 
aan om het ook een keer te gaan 
ervaren.” (T)

“Ik vond het belangrijk om de 
geschiedenis van Auschwitz te 

weten en mee 
te maken. 
Je leert hoe ze 
vroeger met 
mensen 
omgingen en 
wat ze hen 
allemaal 

kamers waren heftig om te zien. 
Op televisie is het allemaal anders, 
de beleving is anders maar in het 
echt is het heftig maar ook een 
super mooie ervaring om mee te 
maken.” (K)

“Ik raad het iedereen zeker aan om 
hier een keer langs te gaan.” (TK)

“Het is zeer emotioneel wat zich 
daar heeft afgespeeld en dat voel je 
dan wel als je daar wordt rondge-
leid.” (M)

‘Heftig hoe deze mensen daar 
hebben geleefd. Bij het vertellen 
van het verhaal zie je dat de mensen, 
die het vertellen, er nog erg mee 
zitten.” (Ö)

“Ik heb daar een informatieve 
bagage opgenomen waarvan ik in 
de toekomst veel profijt zal hebben. 
We hebben allen een ander perspec-
tief gekregen, vooral tegenover de 
Joodse gemeenschap.” (E)

“Ik vind persoonlijk dat veel jonge-
ren niet op de hoogte zijn van de 
gruwelijkheden, die hebben plaats 
gevonden. Het heeft mij diep 
geraakt. Ik hoop dat zoiets nooit 
meer zal plaatsvinden. Helaas 
worden er nog steeds mensen 
vermoord door verschillende 
ideologieën.” (E)

hebben aangedaan.” (H)

“Hierdoor kon je een beeld vormen 
van de 40000 schoenen van kinde-
ren die zijn vermoord. Daarvan 
werd ik wel stil.” (ÖD)

“Het was voor mij een heftige 
ervaring om het concentratiekamp 
te zien. Het heeft mij beïnvloed 
waardoor ik anders ben gaan 
denken. Ook wil ik iedereen 
aangeven dat je blij moet zijn met 
je leven dat je nu hebt.” (N)

“Ik vond Auschwitz een mooi 
hoofdstuk in mijn leven. 
De barakken, gaskamers, slaap-
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WIJ! maakt schoonmaakmiddag Elsweide groot succes!
Leden voetbalvereniging ruimen straatvuil op!

Tennis en sfeer proeven bij 
Tennisvereniging Presikhaaf

In een nieuwe samenwerking tussen VV Elsweide, Boksacademie, 
Evital Thuiszorg en Driestroom werd vorige maand een grote 
buurtschoonmaakactie gestart in de buurt Elsweide in Presikhaaf. 
Eindelijk mochten de jeugdleden van de voetbalvereniging en de 
boksacademie hun gang gaan in de wijk! Gewapend met prikstok 
en vuilniszak trok een grote brigade kinderen de wijk in om 
schoon te maken. Gesteund door medewerk(st)ers van Driestroom 
en Evital Thuiszorg was de grote schoonmaakmiddag een feit. 

De voorzitter van VV Elsweide, 
Mesut Tasci, bokslegende Orhan 
Delibas en bestuurder van Drie-
stroom Wim Muilenburg startten 
de middag met een echte moti-
vatiespeech en constateerden dat 
met de nieuwe samenwerking 
onder de naam ‘WIJ!’ een mooi 

nieuw initiatief is ontstaan. 
Daarna werd het startschot 
voor de schoonmaakactie gegeven. 
Ondanks de regen liet niemand 
zich tegenhouden om te helpen. 
Een grote groep vrijwilligers vertrok 
dan ook vanaf sportpark Elsweide 
de wijk in.

Deze grote schoonmaak was de 
eerste van een aantal activiteiten die 
‘WIJ!’ in de toekomst samen wil 
gaan oppakken om het wijkgevoel 
meer tot uiting te brengen!

Wil je vrijblijvend kennismaken 
met Tennisvereniging Presikhaaf, 
maar wil je niet gelijk lid worden of 
heb je nog nooit getennist? Kom 
dan op vrijdagavond 20 juni, 4 juli 
of vrijdag 18 juli (oneven weken) 
vanaf 19.00 uur kennismaken met 
Tennisvereniging Presikhaaf. Proef 
de sfeer of ervaar je balgevoel en 
neem eventueel een vriend(in), 

collega of familielid mee. Wil je 
liever overdag komen tennissen? 
Dan kan dit iedere woensdag-
ochtend om 09.00 uur.

Deze kennismaking is bedoeld voor 
zowel de beginnende als de ervaren 
tennisser. Iedereen is van harte 
welkom! Bij de indeling wordt 
rekening gehouden met je speel-

sterkte. Dit is een mooie 
kans om het tennissen, de 
vereniging en andere 
mensen te leren kennen en er 
zijn  sowieso spelers en 
banen beschikbaar.

Tennisvereniging Presikhaaf 
staat in Arnhem bekend om 
haar gezelligheid en de 
verwarmde én verlichte 
gravelbanen zodat je er het 

hele jaar door (inclusief de winter) 
kunt tennissen. Daarnaast worden 
voor jong en oud verschillende 
gezellige activiteiten en toernooien 
georganiseerd. Tennislessen worden 
verzorgd door TennisSchool 
Stephan Mulder gedurende zes 
dagen en avonden per week.

Interesse? Meld je aan via 
informatie@tvpresikhaaf.nl (eerste 
mogelijkheid aanstaande woensdag-
ochtend vanaf 09.00 uur of vrijdag 
20 juni vanaf 19.00 uur). 
De deelname bedraagt € 5,00 per 
persoon per keer. 
Meer informatie op 
www.tvpresikhaaf.nl 
Graag tot ziens op ons tennispark!

Tennisvereniging Presikhaaf
Zorgvlietstraat 4 - Telefoon 361 12 19
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Genieten
Heeft u vorige maand ook meege-
daan aan de Night Run in ons 
mooie park Presikhaaf? Gekozen 
kon worden uit twee afstanden van 
vier en zes kilometer. De eerste 
was bedoeld als “funrun”, dat 
zoveel wil zeggen als: je rent, maar 
je geniet ook. De tweede afstand 
stond meer in het kader van 
presteren.

Nu hoef ik op mijn leeftijd niet 
zoveel meer te presteren, maar 
wandelen doe ik graag. Zeker in 
ons prachtige park, dat bij mooi 
weer goed bevolkt is. Veel kinde-
ren vermaken zich op de diverse 
speelattributen. 
(Groot)ouders zitten op een bankje 
en observeren het kleine grut dat 
van de glijbaan komt suizen.
Ik ben zo’n grootouder. Regelmatig 
ga ik met mijn kleinkinderen naar 
het park, maar er moet me toch 
iets van het hart. Ik kom vaak 
hondenbezitters tegen met aan de 
hondenriem gebonden een fleurig 
plastic zakje. Goed uitgerust zult u 
zeggen, maar toch ….. Soms zie ik 
een hond zijn behoefte doen op 
het gras of nog erger midden op 
het wandelpad. 
Het baasje kijkt schichtig om zich 
heen en vervolgt vrolijk zijn weg 
met het fleurige drollenzakje nog 
aan de riem. Ik zou graag derge-
lijke hondenbezitters willen vragen 
de drollen van hun viervoeters op 
te ruimen. 

Dit geldt natuurlijk ook voor de 
barbecueliefhebbers onder ons, 
die soms vergeten de rommel die 
zij achterlaten in de daarvoor 
bestemde afvalbakken te doen. 

Doen jullie mee? Dan houden we 
ons park mooi en kunnen wij en 
onze (klein)kinderen er blijven 
genieten.
   Sproet  

Scouting André de Thaye 
daagt Presikhaaf uit

Foto: Maarten Venhoek

In april organiseerde Scoutinggroep André de Thaye een activiteit 
midden in Presikhaaf om kinderen uit de wijk de kans geven het 
scoutingspel mee te beleven. Natuurlijk wil je je op zo’n dag van je 
beste kant laten zien en daarom werd het speelveld tussen de Middach-
tensingel en de Kinderkamp omgetoverd in een echt scoutingterrein.

Uiteraard was er een kopje koffie en 
informatie over onze club voor de 
ouders maar het belangrijkste 
waren natuurlijk de activiteiten 
voor de kinderen. Er stond een 
stormbaan waarop kinderen zich 
konden uitleven. Soms bouwen 
scouts die zelf met hout en touw, 
maar deze keer hadden we gekozen 
voor een opblaasvariant.

Kinderen kon-
den zich laten 
schminken op 
het terrein en in 
miniatuur 
pionieren. Voor 
diegene die niet 
weet wat dat is 
een kleine uitleg. 
Als scouts kamperen, bouwen ze 
zelf hun kamp in survival stijl van 
hout en touw. Ook was er een 

schatzoektocht uitgezet waar je, 
door middel van een GPS, een 
aantal puzzel stukken kon verzame-
len, om uiteindelijk de plaats te 
vinden waar de schat lag. Om alle 
overtollige energie kwijt te raken 
kon er ook nog een stevig potje 
lasergamen gespeeld worden.

Alles bij elkaar een leuke manier 
om ons eens te leren kennen. 
Een woord van dank past zeker 
richting het wijkplatform Presik-
haaf voor hun ondersteuning.

Inmiddels hebben zich naar aan-
leiding van deze activiteit een 
aantal nieuwe leden aangemeld. 
Lijkt het je leuk om ook eens te 
komen kijken? 
Meer info vindt u op onze website 
http://www.andredethaye.nl of via 
groepsinfo@andredethaye.nl
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Inbrekers doen 
niet aan vakantie
Tips om inbraak te voorkomen
De vakantietijd is een toptijd voor 
inbrekers. Het is vaak eenvou-
dig de woningen eruit te pikken 
waarvan de bewoners voor langere 
tijd weg zijn: uitpuilende 
brievenbussen, gordijnen die 
continu gesloten zijn en nooit 
een lampje aan. 
Het advies is dus: geef het huis 
een bewoonde indruk.

Vergeet niet dat inbrekers meegaan met hun tijd. Ze 
zien niet alleen aan uw woning of u thuis bent, maar 
ze zijn ook te vinden op het internet. Ook daar moet 
u zichzelf beschermen. Maak dus geen melding in 
sociale media dat u op vakantie gaat en hoe lang u 
wegblijft. Anders maakt u het inbrekers wel heel 
gemakkelijk om toe te slaan.

Preventietips
• Vraag uw buren om de 
woning in de gaten te houden 
als u met vakantie bent.

• Inbrekers letten op huizen die signalen afgeven dat 
het huis tijdelijk niet bewoond is. Sluit geen overgor-
dijnen en haal geen planten weg achter het raam. 
Zorg dat uw planten tijdens uw vakantieperiode 
voldoende water krijgen. Zorg ervoor dat uw brieven-
bus regelmatig wordt geleegd. Laat de post neerleggen 
op een plaats die van buitenaf via het raam of brieven-
bus niet zichtbaar is. Vraag uw buren de auto af en toe 
op uw oprit neer te zetten.

• Laat sleutels nooit in het slot zitten wanneer u niet 
thuis bent of op vakantie gaat.

• Sluit bij afwezigheid alle ramen, 
bovenlichten en dakramen af van 
uw huis, ook het WC-raampje.

• Sluit altijd uw voordeur af (nacht-

slot) als u met vakantie gaat. 
Doe dit zeker als er een brieven-
bus in de deur aanwezig is.

• Berg waardepapieren en waarde-
volle artikelen (bv. sieraden) die u voor de vakantie niet 
nodig hebt op in een kluis (bankkluisjes zijn te huur). 

• Laat geen ladders, afvalcontainers en tuinmeubilair 
e.d. rond het huis staan als u op vakantie gaat. 
Inbrekers gebruiken dit om naar de bovenverdieping te 
klimmen.
 
• Schakel uw telefoon door naar een familielid of 
kennis die dan de telefoon opneemt. De beller heeft 
dan de indruk dat er bij u iemand thuis is. 

• Zorg voor goed hang- en 
sluitwerk. Wie inbraak via de 
voor- of achterdeur wil voor-
komen, kan anti-inbraakstrips 
plaatsen, waardoor het niet 
mogelijk is om een koevoet of 
breekijzer tussen de deur te krijgen. 

• Beveilig ook de bovenverdieping van het huis met 
een extra slot op de bovenlichten en kleine ramen. 
De sloten moeten af te sluiten zijn met een sleutel. 

• Laat nooit uw huissleutel achter onder uw vloermat, 
omgekeerde bloempot of ergens anders rond het huis.
 
• En tot slot: inbrekers hebben een hekel aan: schrik-
verlichting, een woningalarm, een grote waakhond en 
oplettende buren. 

Meer tips: kijk op w w w.p olit ie.nl
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Advertentie

Buurtkruidentuin in 
Park Kinderkamp
Op initiatief van buurtbewoner Edwin van der Molen 
en een aantal bewoners van de Arnhemse wijk “Over 
Het Lange Water” is een “Buurtkruidentuin park 
Kinderkamp” opgericht met het doel de leefbaarheid 
in de wijk te vergroten en de contacten in en rondom 
Park Kinderkamp te verbeteren. Het leerbedrijf Diago-

naal en buurtbewoners ondersteunen en beheren dit 
initiatief. We zoeken nog buurtbewoners, die deze plek 
nog leuker willen maken! Dit kan door het maken van 
labels voor de kruiden, het helpen met het verder 
inrichten van de tuin, het schenken van  plantjes en/of 
zaden, het aanleveren van goede ideeën enz.

Dus heb je zin, om bij “De Oosthof “ ( Kinderkamp 9) 
mee te helpen een kruidentuin te maken, waar buurt-
bewoners gratis kruiden (voor eigen gebruik) kunnen 
plukken, meld je dan aan! 

Tot slot: De vlindertuin, die met begeleiding van 
buurtbewoner Joost Kemmink van hoveniersbedrijf 
Beeldengroen, wordt onderhouden, is zeker de moeite 
waard om eens te bekijken!

Voor meer info, contactgegevens en openingstijden kijk 
bij: www.leerbedrijfdiagonaal.nl 
of mail naar Edwin van der Molen: 
edwin@leerbedrijfdiagonaal.nl
Kijk ook op de Facebookpagina: 
https://www.facebook.com/pages/
Buurt-kruidentuin-park-kinderkamp/211344119074741

P l a n t j e s m a r k t  W W P 3
Medio mei hield de Werkgroep Woonomge-
ving Presikhaaf 3 haar jaarlijkse plantjesmarkt. 
Veel buurtgenoten hebben hun tuin en balkon 
kunnen opfleuren met kleurige bloemen en 
planten. Er waren nog planten over, die 
geschonken werden aan de parochie van de 
onlangs geopende Syrisch Katholieke Kerk.
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NIEuWS vAN DE KINDErcluBS
Ken je land
In de laatste week van de zomer-
vakantie, van maandag 
18 t/m vrijdag 22 augustus, 
kun je meedoen met “ken je 
land”. We reizen één week lang 
heel Nederland door. 

We gaan naar Amsterdam (NEMO 
en de grachten), Rotterdam (Euro-
mast, de havens en met de metro 
door de stad), Den Haag (Maduro-

dam en het strand) en Otterlo 
(fietsen over de Veluwe). 

Het vertrek is meestal ’s ochtends 
om 9 uur, we zijn tegen 6 of 7 uur 
‘s avonds weer terug.  
Van elke dag moet je een verslag 
maken. Daarbij kun je gebruik 
maken van foto’s en film. 

Op vrijdag gaan we een eindpresen-
tatie maken. Er worden dan ook 
mensen uitgenodigd om te komen 
kijken. Het zijn dus geen school-
reisjes, maar je leert een heleboel 
dingen deze week. 

Wat moet je doen om hieraan 
mee te doen? 
Je moet een brief schrijven waarin 
je uitlegt waarom jij eraan wilt 

meedoen. Waarom vind je 
dit leuk, wat wil je leren, 
wat wil je ontdekken, hoe 
ga je dit presenteren? 
Inschrijven kan dus 
alleen door middel van 
een motivatiebrief. 

Deze brief moet vóór 1 juli 
bij mij zijn ingeleverd. 
Als er teveel kinderen zijn die 
mee willen, wordt er geloot. Voor 
vragen en meer informatie kun je 
altijd langskomen in wijkcentrum 
Presikhaven, Laan van Presikhaaf 7. 

Deze activiteit is gratis en wordt 
georganiseerd door de Kinderclub 
en wordt mogelijk gemaakt door 
een bijdrage van het Wijkplatform 
Presikhaaf en het Burger- en 
Nieuwe Weeshuis. 

Groetjes Jan

Bakfiets
De Bakfiets is weer dagelijks te 
vinden vol met speelgoed. 
Kom jij ook buiten spelen? 
Een aantal kinderen is met erg 
leuke ideeën gekomen voor een 
activiteit in hun wijk!

• 18 juni Fietswedstrijd   
 Van Kampenstraat
• 19 juni pleinfeest Carstenzstraat 
• 25 juni Rijnhal Jeugdland 

Zomervakantieactiviteiten  
• Van Nesstraat 14 juli   
 13.30-15.30 uur Kinderboerderij 
• Roompotstraat 15 juli   
 13.30-15.30 uur Kinderboerderij
• Van kampenstraat 16 juli   
 13.30-15.30 uur Kinderboerderij
• Carstenzstraat 17 juli   
 13.30-15.30 uur Kinderboerderij   

• Van Nesstraat 21 juli    
 13.30-15.30 uur 
 Verschillende spelletjes 
• Roompotstraat 22 juli   
 13.30-15.30 uur 
 Verschillende  spelletjes
• Van Kampenstraat 23 juli   
 13.30-15.30 uur 
 Verschillende spelletjes 
• Carzstenstraat 24 juli 
 13.30-15.30 uur 

 Verschillende spelletjes 

• MFC 18 augustus 19.00-20.30 u.  
 Lekker koken in de 
 buitenlucht € 1,00
• MFC 19 augustus 19.00-20.30 u.  
 Buitendisco € 1,00
• MFC 20 augustus 19.00-20.30 u.  
 Bingo € 1,00
• MFC 22 augustus 13.00-16.00 u.  
 Zomerfeest  

923562-01_008_ 3-JUN-14_10:40:41_frans_su
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Zomerfeest in 
Presikhaaf
Op vrijdag 22 augustus organiseert 
de kinderclub van Presikhaaf van 
13.00 tot 16.00 uur weer het jaar-
lijkse zomerfeest. Alle kinderen uit 
de wijk zijn welkom. De activitei-
ten zijn gratis. Voor kinderen tot en 
met 6 jaar is een apart speelhoekje 
ingericht met een dierenknuffeltuin, 
een clown en speciale luchtkussens.

Verder zijn er een draaimolen, 
piratenschip, een Wipe-out baan, 
rodeostier en diverse optredens van 
o.a. clown Pat en Pet, evenals 
verschillende workshops waaraan je 
kunt meedoen. Er is voor ouders en 
kinderen een loungehoek waar je 
ranja, snoep, koffie/thee en fris 
kunt kopen. Deze middag wordt 
mogelijk gemaakt door Wijkplat-
form Presikhaaf en Volkshuisves-
ting en de inzet van veel 
vrijwilligers.
Het zomerfeest is op de parkeer-
plaats van MFC Presikhaven, Laan 
van Presikhaaf 7. Voor meer info: 
www.kinderclubs.nl of bel naar 
nummer 363 70 59.

Kinderclub 
De Oosthof
Elke woensdag van 13.30 tot 14.30 
uur is er in Wijkcentrum 
De Oosthof Kinderclub. De 
Kinderclub is een vrijblijvende 
instuif waar kinderen sporten en 
creatief aan de slag kunnen. 

Elke derde woensdag van de maand 
gaan we met de Kinderclub naar 
Lokatie Spatie. Hier krijgen de 
kinderen les van kunstenaars. Deze 
foto is gemaakt tijdens een les. De 
kinderen maken een fantasiepark 
bij het al bestaande kartondorp. 

Ben je tussen de 4 en 12 jaar en wil 
je ook meedoen met de activiteiten 
op de Kinderclub? Kom dan langs 
op een woensdag om 13.15 uur en 
doe een keer mee. 
Deelname is € 1,00 p.p. 

De Oosthof
Is het u al opgevallen hoe schoon 
het in de wijk is? Het Kinder-
wijkteam is elke donderdag van 
15.00 tot 16.30 uur aan het op-
ruimen vanuit wijkcentrum 
De Oosthof.  

Het team maakt rondom Park 
Kinderkamp schoon en leert veel 
over het milieu en afval. Hieronder 
zie je een zelf gemaakt vlaggetje in 
een hondendrol om het park op te 
fleuren en te laten zien hoeveel 
drollen er in het park liggen.
Wij maken een tentoonstelling van 
wat wij leren en vinden tijdens het 
Kinderwijkteam. 
Kom je ook kijken op donderdag 
3 juli van 15.30 tot 16.30 uur?

Kinderkleding- en Speelgoedmarkt
Op zaterdag 28 juni wordt er een 
kinderkleding- en speelgoedmarkt 
georganiseerd in het MFC, waar 
wijkbewoners gebruikte kinder-
kleertjes en speelgoed kunnen 
kopen en verkopen. 

De verkoop start om 10.00 uur en 
eindigt om 12.00 uur. 

De entree is gratis. Een bekertje 
koffie of thee is te koop voor € 0,50. 
Het is mogelijk om (oude) kleertjes 
en schoenen te doneren aan een 
project in Gambia.

Doet u ook mee? 
Een verkoopplaats kost € 5,00, 
waarvan u € 2,50 terugkrijgt als u 
de plek weer netjes en leeg achter-
laat. Bewoners uit de wijk kunnen 
zich tot en met 25 juni opgeven 
voor een verkoopplaats. U kunt op 
zaterdag vanaf  9.15 uur terecht om 
uw spulletjes klaar te leggen voor 
de verkoop.

Spelregels voor de verkopers
* Alleen kinderartikelen mogen                 
 verkocht worden zoals: 
 kleding, schoentjes, speelgoed of  

 wipstoeltjes. Geen etenswaren.
* Verkopers mogen geen kinderen  
 meenemen, tenzij ze nog in de  
 wandelwagen liggen. Er is géén  
 opvang aanwezig!

* Neem je eigen kleedje mee om je  
 spulletjes op te leggen (max.   
 verkoopplek 2 x 1,5 m.)

* Alleen wijkbewoners mogen hier  
 hun spullen verkopen, bedrijven  
 zijn niet welkom.

Opgave standhouders en/of 
vragen
Email:  
Speelkameraadjes@gmail.com
Telefoon: 06 16 27 87 67

923562-01_009_ 3-JUN-14_10:40:44_frans_su
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circus Prikko 
in De Oosthof
Elke vrijdagmiddag van 15.00 
uur tot 16.30 uur is er circusclub 
in De Oosthof: Circus Prikko. 
Docenten van Mr. Poehaa begelei-
den de ruim twintig kinderen die 
zich voor het circus hebben 
ingeschreven, ondersteund door 
medewerkers van Diagonaal en 
vrijwilligers uit de buurt. 

Onlangs was Circus Prikko te zien 
op de straatspeelmiddag. Ook is het 
present op zaterdag 28 juni in 
winkelcentrum Presikhaaf. 

Elke vrijdagmiddag is het een 
drukke bedoening in De Oosthof. 
De kinderen mogen eerst vrij 
oefenen met circusmaterialen, 
daarna volgt een opwarming en 
worden nieuwe technieken ge-
oefend met diabolo’s, bordjes, 
flowersticks, ringen, loopkogels of 
op de koorddansinstallatie. Dat 
gebeurt vaak in twee of drie groepjes. 

Midden in de les volgen een 
theateroefening of spelletje en 
wordt limonade gedronken. 

Aan het eind van de les werken de 
kinderen in keuzegroepen. Er is dus 
veel afwisseling en er is veel 
mogelijk. 
Stelten lopen is populair in het 
circus. Je ziet iedereen daarin met 
sprongen vooruit gaan. Als je een 
kunstje wilt leren en je doet er goed 
je best voor, dan kom je een stap 
verder. Oefening baart kunst.

De circusartiesten van Circus 
Prikko hebben op stelten meege-
lopen in de carnavalsoptocht en 
geoefend voor  de straatspeeldag. 
Zo zorgt Circus Prikko niet alleen 
voor een mooie activiteit voor 
kinderen in de wijk, maar levert het 
ook een bijdrage aan een vrolijke 
en levendige wijk.

Dankzij een bijdrage van het 
wijkplatform kan Circus Prikko het 
hele jaar nog verder oefenen. 
Wil je ook meedoen met het circus, 
mail dan naar 
m.vangalen2@chello.nl of kom 
eens langs op vrijdagmiddag.

Margriet van Galen

Zomerpicknick
Op woensdagen 23 juli en 13 
augustus organiseert Speelkame-
raadjes van 10.00 tot 11.30 uur 
een gezellige zomerpicknick voor 
alle kindjes van 0-5 jaar uit de 
wijk en hun (groot)ouders. 

Om 10.00 uur verzame-
len we in speeltuin De 

Deeltuin. Ieder-
een neemt wat 

lekkers mee 
om te delen, 

maar geen 
snoep of chips, 

bijvoorbeeld wat 
druiven, kleine tomaatjes of een 
paar mini krentenbolletjes. Het is 
leuk als iedereen een kleedje mee-
neemt om op te zitten. 
De Deeltuin ligt aan de Korte Slag 
en is te zien vanaf Het Lange Water. 
Deze speeltuin heeft een hek 
rondom, zodat de kindjes veilig 
kunnen spelen.

Deelname is gratis, alleen wat 
lekkers meenemen om te delen. 
Vooraf aanmelden is niet nodig. 
Bij slecht weer gaat deze activiteit 
niet door.

Contact of vragen:
Email:  
Speelkameraadjes@gmail.com
Telefoon: 06 16 27 87 67 of 
06 10 34 39 43

923562-01_010_ 3-JUN-14_10:40:45_frans_su
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vernieuwt!

v l i n d e r f e e s t d a g 

Is het u al opgevallen? De roze ‘6’ 
die eerst hing aan Buurtcentrum 
De Oosthof (gebruikt om ons 6 
jarig bestaan te vieren, zie foto’s), is 
onlangs omgedraaid naar een ‘9’, 
dit om onze locatie (Kinderkamp 9) 
nog meer herkenbaar te maken. 
Diagonaal blijft hard werken om 
zichzelf voor de wijk en haar buurt-
bewoners te verbeteren en probeert 
dit door allerlei ludieke activiteiten 
onder de aandacht te brengen. 

Uiteraard kan dit nog altijd beter 
en daarom lanceerden we recen-
telijk onze vernieuwde website. 
Wat echt nieuw en belangrijk is aan 
deze website is dat er een activitei-
tenagenda op te lezen is van Diago-
naal zelf of waaraan Diagonaal 
samen met haar partners meehelpt. 
U kunt zich geheel vrijblijvend 
inschrijven voor onze nieuwsbrief!
Bezoek daarom onze website 
www.leerbedrijfdiagonaal.nl 
en laat u verrassen!

Vier weken voor de vlin-
derfeestdag krijgen alle 
klassen van de basisscholen 
kisten met koolwitjes in de 
klas waardoor ze het levens-
proces van de vlinder zelf 
kunnen mee-maken. Dan zijn de 
vlinderfeestdagen geopend!

Op 19 en 26 juni, 1 en 
2 juli organiseert 

Leerbedrijf Diagonaal 
voor de derde keer een 

vlinderfeestdag voor de 
basisscholen. De Dr. 

Willem Drees-, J.F. Kennedy-, 
Annie M.G. Schmidt- en 

Lourdesschool doen hieraan mee. 
Er worden heel veel leuke activitei-
ten gehouden die met het thema 
vlinders te maken hebben. Eén van 
de activiteiten is bijvoorbeeld dat 
de kinderen worden geschminkt. 
Daarnaast worden vlindermaskers 
ingekleurd en een kinderfilm 
gedraaid die het proces van de 
vlinder vertoont. 
Ook is er een activiteit genaamd 
‘’Het vlinder- en wespenspel” (zie 
foto). De kinderen kunnen vlinders 
vangen en er wordt voorgelezen.
De resultaten van deze feestdag 
worden elk jaar goed ontvangen 
door  kinderen en leerkrachten. 

Als je meer informatie wilt, bezoek 
dan onze website 
www.leerbedrijfdiagonaal.nl
Wil je aan dit project meehelpen, 
dan kun je contact opnemen met 
info@leerbedrijfdiagonaal.nl of 
bellen naar telefoon 363 45 33. 

923562-01_011_ 3-JUN-14_10:40:45_frans_su
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Een plein vol 
activiteiten rond 
MFc  Presikhaven!

In en om het MFC hebben onlangs 
meer dan 300 kinderen uit de wijk 
deelgenomen aan het feest dat ieder jaar 
wordt georganiseerd door de Annie M.G. 
Schmidtschool. Deze middag vol spel-
letjes is voor alle kinderen uit de wijk. 

De Grote rekendag op de 
Olv van lourdesschool!
Onze school doet elk jaar mee met 
de Grote Rekendag, dit jaar was 
het thema: Grafieken en Verban-
den. We begonnen de dag met een 
schoolbrede start. Daarin werd 
aan de hand van een toneelstukje 
duidelijk gemaakt dat je infor-
matie over getallen overzichtelijk 
kunt maken door het gebruik van 
grafieken en tabellen.  

In de kleuterbouw werden staafgra-
fieken gemaakt met vouwblaadjes, 
kruisjes en blokjes. Spelenderwijs is 
zo het thema grafieken behandeld 
met onderwerpen als je lievelings-

bloemen, paaseieren tellen, kleuren 
en getallen gooien met een dobbel-
steen en het tellen van bestek.
In de middenbouw zijn grafieken 
en tabellen gemaakt met onderwer-
pen als schoenmaten, drinken, 
hartslag, touwtjespringen en knik-
kers tellen. Door in groepjes samen 
aan opdrachten te werken, zijn er 
veel verschillende grafieken 
gemaakt, door de kinderen zelf 
bedacht. 
In de bovenbouw hebben de leer-
lingen verschillende grafieken 
gemaakt, waaronder cirkeldiagram-
men, staaf- en lijngrafieken. Onder-
werpen voor deze grafieken waren 
o.a.: lievelingskleuren, lievelings-
dieren, schoenmaten, verjaardagen 
per maand en de uitstroom naar 
het voortgezet onderwijs. 

Kortom: De leerlingen leerden op 
een actieve en speelse manier dat 
rekenen veel meer is dan sommen 
maken in je rekenboek! 

Nl Doet: Schoolplein 
In maart hebben vrijwilligers 
geholpen met het opknappen van 
het schoolplein op onze locatie 
aan de Doorwerthlaan. 

Het resultaat aan het eind van de 
dag was verbluffend. Er zijn mooie 
bloembakken gemaakt, achter de 
school zijn wilgenhutten gebouwd 
en een houtwal om het plein af te 
scheiden van de sloot die achter de 
school ligt. 

Ook dit jaar was het een drukbezochte, 
gezellige middag. Met de zomer in 
aantocht zullen de activiteiten buiten 
alleen maar toenemen. Helemaal leuk 
nu er een gedeelte van het speelplein 
nieuw is aangelegd! 

923562-01_012_ 3-JUN-14_10:40:46_frans_su



13

WIJKNIEUWS
Zomer in de schooltuin 
van de Drees!

De schooltuin van de Dr. Willem Dreesschool is dankzij de hulp van 
ouders helemaal opgeknapt. Er is al van alles gezaaid… en geoogst. 

Met alle zon is het goed verzorgen van de tuin erg belangrijk. 
De kinderen helpen dan ook graag mee en ontdekken zo ook hoe alle 
groente en fruit groeit en bloeit.

Een plein vol 
activiteiten rond 
MFc  Presikhaven!

In en om het MFC hebben onlangs 
meer dan 300 kinderen uit de wijk 
deelgenomen aan het feest dat ieder jaar 
wordt georganiseerd door de Annie M.G. 
Schmidtschool. Deze middag vol spel-
letjes is voor alle kinderen uit de wijk. 

Het ‘vergroenen’ van het school-
plein is mede op initiatief van 
Werkgroep Bloeiende Landjes IVN 
Arnhem. Een ‘Bloeiend Randje’ is 
een braakliggend stukje grond bij 
school. 

Dit kan door de kinderen in het 
voorjaar ingezaaid worden met zaad 

van (éénjarige) wilde bloemen. 
Vóór de zomervakantie bloeien de 
bloemen en kunnen de kinderen 
boeketjes maken. Na de zomer-
vakantie kunnen de kinderen 
nogmaals bloemen plukken en 
helpen met het oogsten van het 
zaad en het opruimen van de 
planten. 

Ondertussen hebben meester Sjaak 
en meester Cor het “groene” speel-
pleintje aan de achterkant van de 
school helemaal schoongemaakt 
met een machine en de opgesta-
pelde bloembaktegels vast gelijmd. 
Voor de violen in de bloembakken 
wordt gezorgd door Christoph uit 

groep 8a samen met een leerling uit 
zijn groep. 

Iedereen die heeft meegeholpen: 
ouders, kinderen, meesters, juffen 
en andere vrijwilligers: 
Heel erg bedankt voor dit prachtige 
resultaat!!!

Ook dit jaar was het een drukbezochte, 
gezellige middag. Met de zomer in 
aantocht zullen de activiteiten buiten 
alleen maar toenemen. Helemaal leuk 
nu er een gedeelte van het speelplein 
nieuw is aangelegd! 

923562-01_013_ 3-JUN-14_10:40:46_frans_su
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Vanaf 9 mei is er elke vrijdag-
ochtend een koffie inloop tussen 

Minnie en kleindochter

10.00 en 12.00 uur in MFC 
Presikhaven. Gastvrouw is 
Minnie Pasch. Er is ook thee 
verkrijgbaar. De kosten van een 
consumptie zijn € 0,20.

Minnie woont in Presikhaaf en 
wilde wat te doen hebben. 
In gesprek met de opbouwwerker 
van Rijnstad bedacht ze dat het 
misschien leuk is om zelf een 
activiteit te beginnen. 
Vandaar “Minnie’s koffieochtend, 
Ook voor thee”. Minnie houdt van 
een gezellige babbel en vindt het 
leuk als er meer bezoekers komen. 
Er gaan tal van onderwerpen over 
de tafel. Minnie heeft veel meege-
maakt en kan over van alles 
meepraten. 

Voor meer informatie kunt u bellen 
met Frank van der Wiel 
(06-23292046).

Nieuwe afvalpas
Alle huishoudens in Arnhem 
krijgen een nieuwe afvalpas. 
De nieuwe afvalpas heeft een 
andere vormgeving, er zit een chip 
in verwerkt en het pasje heeft een 
uniek nummer dat gekoppeld is 
aan het adres. Ieder huishouden 
krijgt één nieuwe afvalpas.

Afvalbrengstations
De afvalpas heeft u nodig als u afval 
naar één van de afvalbrengstations 
brengt. Het aantal keren dat u gratis 
gebruik kunt maken van de afval-
brengstations is zes keer per jaar. 
Komt u vaker dan zes keer afval 
inleveren, dan moet u betalen. 
Sommige afvalstromen zoals papier, 
glas, textiel en plastic verpakkingsaf-
val mag u onbeperkt aanbieden, 
daarvoor geldt de regel van zes keer 
per jaar niet. 
Aan de poort van het afvalbreng-
station wordt gecontroleerd. Neem 
daarom altijd uw afvalpas en legiti-
matiebewijs mee!

De afvalpas hoort bij uw huisadres, 
geef de pas dus niet aan anderen mee.

Ondergrondse containers
Voor huishoudens die gebruik maken 
van ondergrondse restafvalcontainers 
heeft de nieuwe afvalpas een extra 
functie. 
Met de nieuwe afvalpas moet u vanaf 
1 juli de ondergrondse restafvalcon-
tainer openen om uw restafval erin 
kwijt te kunnen.
Deze container is namelijk voorzien 
van een toegangscontrolesysteem en 
is alleen nog te openen met de 
nieuwe afvalpas. 
In de brief die eind mei is verspreid 

zit een gebruiksaanwijzing met uitleg 
over hoe u met de nieuwe afvalpas de 
ondergrondse container kunt 
openen. 
Voor het openen van de onder-
grondse restafvalcontainer hoeft u 
niet te betalen.
Maak a.u.b. geen gat in de nieuwe 
afvalpas. Een beschadigde afvalpas is 
namelijk onbruikbaar. Heeft u geen 
afvalpas ontvangen of bent u hem 
kwijt? Neem dan contact op met 
SITA, telefoon 446 04 90.

Wist u dat:
• Voor het aan huis laten ophalen  
 van grofvuil u 35 euro per m3   
 moet betalen. Zelf brengen naar  
 het afvalbrengstation kost meestal  
 niets. 

• Gelrepashouders twee keer per jaar  
 het grofvuil gratis kunnen laten
 ophalen.

•  U piepschuim gratis kunt inleve- 
 ren bij het afvalbrengstation. 

• Onvervuild piepschuim is zeer   
 geschikt voor recycling en kan tot
 vijfmaal opnieuw verwerkt worden.

923562-01_014_ 3-JUN-14_10:40:47_frans_su
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Nieuws van Wijkplatform
Overzicht bijdragen uit wijkbudget

Agenda werkgroepen 
Presikhaaf 
Juli
07-07 WWP2  19.30 uur MFC

September
01-09 WWP2 19.30 uur MFC
09-09 WWP3 19.30 uur MFC
10-09 Bewonersoverleg Cannenburg/
 Ulenpas 19.30 uur De Oosthof
11-09 Bewonersoverleg Elsweide 19.30 uur De Oosthof
24-09 Wijkplatform Presikhaaf 19.30 uur  MFC

* € 1.500,00 Kinderwerk Presik- 
 haaf: activiteit “Ken je land”

* € 3.500,00 Stichting Jeugdland:  
 vakantieactiviteiten

* € 100,00 Bewoners Moorstraat,  
 van Ghentstraat e.o.:   
 buurtcontactactiviteit

* € 1.500,00 Ome Joop`s Tour

* € 3.000,00 Stichting Initiatief 
 groep Kinderkamp: Koningsdag  
 Presikhaaf en diverse activiteiten

* € 1.500,00 Interculturele Werk- 
 groep: diverse activiteiten

* € 1.230,00 Scouting André de  
 Thaye: activiteit in Park   
 Kinderkamp

* € 115,00 Bewoners Houtman-
 straat e.o.: ontwikkeling terrein  
 Reizende Tuin

* € 500,00 Opbouwwerk 
 Presikhaaf: openingsactiviteit  
 Trapveld P1

* € 287,25 Mike Hose: kinderop- 
 ruimploeg Presikhaaf Oost

* € 3.250,00 Kinderwerk Presik- 
 haaf: Zomerfestival 2014 

* € 2.400,00 Kinderwerk Presik- 
 haaf: Buitenspelen / Spelcontai- 
 ner Mammoet

* € 1.320,00 Stichting Welzijn   
 Ouderen: busreis

* € 4.500,00 Cultuurgroep Presik- 
 haaf: diverse voorstellingen

* € 2.350,00 EHBO: cursus

* € 2.500,00 Bewoners Elsweide:  
 Social Sofa Elsweide

* € 460,00 Smaakmakers:   
 Themawandelingen

* € 500,00 Vitesse Betrokken:   
 deelnemen jongeren Street   
 League 2014

Openlucht-
bioscoop in 
park Presikhaaf
Net als in voorgaande jaren is er 
in juli en augustus weer een 
openluchtbioscoop in park 
Presikhaaf. 
Op drie achtereenvolgende zater-
dagavonden (als de zon onder is 
gegaan) kunnen buurtbewoners 
op het grasveld achter het T-huis 
weer met elkaar naar een film 
kijken.

De toegang is gratis. Je moet wel 
zelf je stoel of een kruk meenemen 
om zittend te kunnen kijken naar 
het grote projectiescherm.
Het T-huis zal die avonden langer 
open zijn, dus daar is een versnape-
ring te koop.

Welke films er vertoond zullen 
worden, is nog een verrassing, maar 
het zal elke avond een ander genre 
zijn. Een goede reden dus om geen 
enkele voorstelling te missen.
De films worden vertoond op 
zaterdag 19 en 26 juli en op 
zaterdag 2 augustus.
Kom gezellig kijken en neem je 
buren mee!!

Afgelopen halfjaar heeft het wijkplatform de volgende 
budgetaanvragen toegekend.

923562-01_015_ 3-JUN-14_10:40:48_frans_su



P R E S I K HA A F

16

De redactie van  
website en wijknieuws 

wenst u een 
zonnige vakantie

Buitenspelen 
in Presikhaaf 1
Op 11 juni is het trap- en speel-
veldje aan de Merwedestraat 
feestelijk geopend. 

Dankzij de samenwerking, inzet en 
volharding van bewoners uit ver-
schillende delen van Presikhaaf 1 is 
het veldje er gekomen. De opening 
werd gekoppeld aan de activiteiten 
in het kader van Nationale Buiten-
speeldag. Tijdens de openingsmid-
dag konden volwassenen bijkletsen 
en genieten van een “aangeklede” 
kop koffie. Jong en oud kon met 
Vito, de mascotte van Vitesse op de 
foto. Voor de kinderen was er een 
spellencircuit en natuurlijk kon er 
volop gevoetbald worden op het 
nieuwe veld.

923562-01_016_ 3-JUN-14_10:40:51_frans_su
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Advertentie

Social Sofa
Elsweide

In april werd onder veel belangstel-
ling in de wijk Elsweide de Social 
Sofa feestelijk onthuld door Harry  
Bod, voorzitter van het bewoners-
overleg. Conny Bloemendaal 
vertelde voorafgaand aan de onthul-
ling hoe het plan voor een Social 
Sofa is ontstaan. 

Geïnspireerd door het voorbeeld in 
`t Craneveldt/Alteveer heeft 

Iet Hardewijk een werkgroepje
gevormd, samen met Conny
Bloemendaal, Mariëtte Hendriks en 
Marlies Meekels. 
De directeur van het Arentheem 
vond het zo’n leuk idee, dat hij 

Door Mariëtte Hendriks

ruimte in de school aanbood om 
aan te bank te kunnen werken. 
Ook werden leerlingen inge-
schakeld bij het maken van het 
ontwerp en het plakken van de 
mozaïeksteentjes. 
Het thema van de bank was al snel 
duidelijk: het moest een Kronings-
bank worden, ter ere van onze 
nieuwe vorst en vorstin, Willem-
Alexander en Máxima. 

Vanaf oktober is er met leerlingen 
en een vaste groep vrijwilligers uit 
verschillende delen van Presikhaaf 
enthousiast en hard gewerkt. In het 
begin dachten we: dit gaat nooit 
lukken! Maar gaandeweg kregen we 

de slag te 
pakken, werd 
de bank steeds 
leuker en 
vrolijker, al 
moesten er wel 
af en toe 
gedeeltes 
worden wegge-
hakt en 
opnieuw gelegd. Maar het resultaat 
was er dan ook naar! 

We wilden de bank nog voor 
Koningsdag klaar hebben en dank 
zij de inzet van alle mozaïekers is 
dat gelukt. 
De werkgroep wil alle vrijwilligers 

van harte bedanken voor hun inzet 
en het wijkplatform voor de finan-
ciële bijdrage aan dit mooie project. 

Het is een kleurrijke aanwinst voor 
de wijk en voor heel Presikhaaf!

923562-01_017_ 3-JUN-14_10:40:51_frans_su
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Wandel mee in Presikhaaf
Heeft u zin om lekker te wandelen, nieuwe mensen te 
ontmoeten of de buurt te verkennen?

Wilt u bovendien meer weten over gezondheidsthema’s 
als: contacten in de buurt, gezonde voeding, gezond 
slapen, gezond bewegen, samen eten en wat betekenen 
de WMO veranderingen voor mij? Loop dan mee met 
een wandeling in Presikhaaf en laat je informeren over 
diverse gezondheidsthema’s. 

Dit seizoen staan nog vijf wandelingen met een gezond-
heidsthema op het programma, te weten op 19 en 
26 juni en op 14, 21 en 28 augustus 2014. Iedereen is 
welkom, jong en oud. De deelname is gratis.

De start is om 13.30 uur vanaf MFC Presikhaven. 
De route gaat door de wijk (ook door Elsweide en 
Park Presikhaaf ). Het is ongeveer één uur lopen 
(ook geschikt voor rollator of scootmobiel). 
Na afloop is er een lekker kopje koffie of thee.
MFC Presikhaven vind je aan de Laan van Presikhaaf 7 
in Arnhem.

Smaakmakers is een groep enthousiaste bewoners, die samen met professionals werken aan een gezonde wijk. 
Wil je meer weten over de wandelingen van de Smaakmakers? Neem contact op met E. Bloemendaal (telefoon 
361 01 33) of E. Spoelstra (telelefoon 361 33 75). Zij organiseren deze wandelingen samen met Indigo, STMG, 
SWOA, Resto van Harte en Sportbedrijf Arnhem. 

ARNHEMSE PLEEGKINDEREN 
VRAGEN UW HULP
Arnhem zoekt naar pleeggezinnen, ook bij u in de 
buurt. Want we willen kinderen, die (tijdelijk) niet 
thuis kunnen wonen, een plek bieden waardoor ze 
naar hun eigen school en sportclub kunnen blijven 
gaan. Nu kan dat vaak niet.

pleeggezin in Arnhem beschikbaar zijn. Die kinderen 
komen in pleeggezinnen of een instelling buiten onze 
stad terecht. Het is dan moeilijker om contact met 
vriendjes en vriendinnetjes, en ook met de ouders, te 
onderhouden. Dat willen we graag veranderen.

De keuze om pleegouder te worden is een ingrijpende 
stap. Elke volwassene kan pleegouder worden. Of je 
nu alleen woont, getrouwd bent of samenwoont, wel 
of geen kinderen hebt. Dat betekent natuurlijk niet 
dat iedereen het wil of er geschikt voor is. Maar we 
willen dat zoveel mogelijk Arnhemmers er minstens 
eens bij hebben stil gestaan.

Er zijn gezinnen nodig voor korte, acute opvang (de 
crisisopvang), zo nu en dan en zo lang als nodig. 
Kijk voor een schat aan informatie 
over pleegzorg op
www.lindenhout.nl/pleegzorg

In 2014 hebben naar schatting zo’n 125 Arnhemse 
kinderen of 
jongeren een 
plek in een 
pleeggezin 
nodig. 
En zoals het 
er nu voor-
staat, zal voor 
vijftig kinde-
ren geen 
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SeniorBeter opent 
vestiging in Waalstaete
Ouder worden en 
psychische klachten 
De meeste mensen willen wel oud 
worden maar voegen daar dan 
gelijk aan toe: “maar dan wel in 
goede gezondheid”. 

Soms gaat het ouder worden echter 
gepaard met lichamelijke onge-
makken, gebrek aan energie en het 
gevoel van eenzaamheid. Ook de 
angst om te vallen of dement te 
worden komt vaak voor. En som-
mige ouderen hebben een ernstige 
gebeurtenis meegemaakt waaraan 
ze steeds moeten terugdenken. 

In Nederland heeft één op de vier 
ouderen last van psychische proble-

men. Het goede nieuws is dat veel 
aandoeningen goed te behandelen 
zijn. Maar vaak denkt men dat deze 
problemen bij het ouder worden 
horen of ziet men de klachten 
onterecht aan voor een lichamelijke 
aandoening. 
Ouderen zelf praten niet zo snel 
over gevoelens. Ze hebben geleerd: 

“niet te klagen maar te dragen”.

SeniorBeter, sinds 1 mei 2014 op 
vrijdag gevestigd in Waalstaete,  is 
een praktijk waar ouderen met 
psychische klachten zo dicht moge-
lijk in de buurt terecht kunnen. 
SeniorBeter biedt specialistische 
zorg en wordt bemenst door een 
klinisch psycholoog, ouderen-
psychiater en GZ psycholoog i.o.

verwijzen
Het is belangrijk dat u uw klachten 
met uw huisarts bespreekt. Deze of 
een medisch specialist kan u verwij-
zen naar SeniorBeter. 

Zodra u bent verwezen, ontvangt 
u een brief waarin staat wanneer u 
een intake heeft met de psycholoog 
en psychiater. 

Meestal vindt dit op één dag plaats. 
Na één week volgt het uitslagge-
sprek. Hierin nemen we de bevin-
dingen met u door en doen we een 
voorstel voor behandeling. 

Bereikbaarheid SeniorBeter:
Dr. P. Hilderink, 
psychiater 06 55 15 18 24

Drs. D. van Driel, 
klinisch psycholoog 06 52 58 92 69

vrijwilligers 
gezocht!
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 cliën-
ten, 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 voorwaarde om 
vrijwilligerswerk te doen bij 
Pleyade zijn enthousiasme, betrok-
kenheid 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 vrijwilli-
gerswerk, dan kunt u contact 
opnemen met de Consulent 
Vrijwilligerswerk/Mantelzorg via 
telefoonnummer 751 72 85 of 
mailen naar m.vanloo@pleyade.nl  

N I E u W
in onze wijk

Oplaadstation voor elektrische voertuigen. 
Deze bevindt zich aan de Honigkamp 
tussen de Keulse Slag en de Bontekoestraat
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Nieuwsbrief Werkgroep AGA

Meer informatie kunt u vinden op 

www.ageena.nl

Bestemmingsplan Kleefse waard – Koningspley-noord opgeknipt
Het college van Burgemeester en wethouders heeft besloten de lopende 
bestemmingsplanprocedure voor de Kleefse Waard – Koningspley-noord op te 
schorten en eerst de uitkomsten van een planMER af te wachten. 

In de jaren 2012 en 2013 hebben er geen terreinuitgiftes 
plaatsgevonden op de direct uitgeefbare terreinen van 
de BASF, Oude Veerweg, Westervoortsedijk, Konings-
pley en Akzohaven. Deze stagnatie heeft de gemeente 
7.1 miljoen euro gekost op de grondexploitatie van de 
Kleefse waard. Eerder moest al een bedrag van 
€ 5,5 miljoen worden afgeboekt op de ontwikkeling. 
Lukt het de gemeente niet nog dit jaar enige grond te 
verkopen dan komt daar nog bijna een half miljoen 
euro aan rentekosten bovenop. Er resteert nog een 
waarde van 9 miljoen euro.

Het college heeft daarom besloten eerst een planMER 
te laten doen, de AKZO-haven voorlopig niet te 
dempen en een herijking uit te voeren van Konings-
pley-noord. In afwachting van de uitkomsten wordt de 
lopende bestemmingsplanprocedure opgeschort. 

In de vervolgprocedure zal het bestemmingsplan in 
twee delen in procedure worden gebracht: het 
bestaande bedrijventerrein Kleefse Waard en de nieuw 
te ontwikkelen Koningspley-noord en AKZO haven.
De uitkomst van de planMER kan planologische en 
financiële consequenties hebben voor de ontwikkeling 
van de Kleefse waard en Koningspley-noord. 

Er is voorlopig geen enkele duidelijkheid over de 
herontwikkeling van Koningspley-noord. Waarom de 
gemeente doorgaat met het ophogen van Koningspley-
noord blijft in nevelen gehuld. 
De vergunning voor deze zogenoemde ‘grondopslag’ 
liep 27 december 2013 af. Op basis van dit college-
besluit is er ook geen (ontwerp)bestemmingsplan dat 
deze werkzaamheden rechtvaardigd.

Overzicht opknippen bestemmingsplan Kleefse Waard (a) en 
Koningspleij Noord (b)

Ophoging Koningspley-noord

Chuck-a-Luck, een multi functioneel kunstwerk, 
dat kan dienen als podium voor allerlei activiteiten 
door de bewoners van de wijk. Het podium bevindt 
zich nu op een grasveld op de hoek Haringvliet-
straat en Eendrachtstraat, maar zal om de paar 
maanden in een ander deel van Presikhaaf komen 
te staan. Dit kunstwerk is door wethouder 
Gerrie Elfrink op 6 juni 2014 onthuld.
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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

K o n i n g s d a g  2 0 1 4 
Voor de eerste keer Koningsdag, 
maar voor de SIK de twintigste 
keer dat het oranje feest is ge-
organiseerd. Een bijzondere 
prestatie van een groep vrij-
willigers in de wijk Presikhaaf. 
Het was ook dit jaar weer een 
geslaagd feest met veel bezoekers en 
prachtig weer. Al in de ochtend was 
het feestterrein behoorlijk gevuld 
en werd er druk gebruik gemaakt 
van extra springkussens en spellen, 
die in het kader van ons twintig-
jarige bestaan waren opgesteld. 
Mede door de extra bijdrage van 

het wijkplat-
form was de 
stichting in 
staat om dit te 
financieren. 

In het begin 
van de middag 
werden wij verrast met het bezoek 
van burgemeester Herman Kaiser, 
die zeer geïnteresseerd was in het 
reilen en zeilen van de SIK.
Nu heeft het bestuur een paar 
maanden rust. Vanaf augustus gaan 
we er weer fanatiek tegenaan met 
het opstellen van het programma 
voor 2015, het benaderen van 
sponsors, het aanvragen van 
vergunningen enz. 
Op naar de 21e keer! Graag nodig 
ik u nu al uit om er ook volgend 
jaar weer een gezellig feest van te 
maken.

Martin Hagen, voorzitter SIK
www.sikpresikhaaf.com

Op excursie bij het (OAT)

Daarna ging men via een onder-
grondse gang, die vanaf de hoge 
torens onder het station doorloopt, 
naar het eind verzamelpunt bij de 
Zypse poort. Hier staat een aantal 
containers, waarin het afval geschei-
den en geperst wordt verzameld. 
Wanneer een van de containers voor 
80% vol is, gaat er automatisch een 
seintje naar de Sita dat de container 
omgewisseld moet worden.
Hiermee kwam een eind aan een 
interessante excursie.

Gerie Wolkenfelt 

Op uitnodiging van de heer Geert 
Boonzaaijer (Projectleider pro-
jectgroep Omgekeerd Inzamelen 
Over het Lange Water) zijn de 
werkgroepleden op excursie 
geweest bij het Ondergronds 
Afval Transportsysteem in het 
stationsgebied.

De heer Tako van Zadelhoff gaf 
eerst een korte inleiding en tijdens 
de rondleiding heeft de heer Paul 
Zaal, projectleider Centralned, de 
werking van het OAT toegelicht.

Vanaf de twee torens naast het 

station kreeg men een mooi over-
zicht hoe het OAT aangelegd is.

Vervolgens gingen de werkgroeple-
den naar een ruimte waar het afval 
van alle winkeliers op het terrein 
van het station en ook al het afval 
uit de treinen in daarvoor bestemde 
inwerpunits terecht komt. 
Wanneer de ondergrondse contai-
ner een bepaald aantal zakken heeft, 
wordt automatisch het systeem 
opgestart en worden de zakken via 
afvoerbuizen (luchtdrukverplaat-
sing) naar grote containers 
getransporteerd. 
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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

28 juni
Circus Prikko

WC Presikhaaf
15.00-16.30 uur

28 juni
Speelgoedmarkt

MFC Presikhaven
10.00-12.00 uur

2 juli
Vlinderfeestdag

Diagonaal
Kinderkamp

Wijkwandeling
Presikhaaf

13.30 uur
zie pagina 18

Bakfiets
Presikhaaf

zie pagina 8

19, 26 juli en
2 augustus

Openluchtbioscoop
Park Presikhaaf

13 augusutus
Zomerpicknick

Deeltuin Kinderkamp
10.00-11.30 uur

22 augustus
Zomerfeest

MFC Presikhaven
13.00-16.00 uur

vOOr MEEr INFOrMATIE: WWW.PrESIKHAAFNET.Nl  
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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:
Lies Vonk

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

29 augustus 
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:

22 september 2014

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

vóór 29 augustus 2014 
Onder de goede inzenders wordt een tegoedbon verloot 
ter waarde van  € 20,00, te besteden bij Kapsalon Apart.
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SUDOKU WIJKNIEUWS NUMMER 3

Uit de goede 
inzendingen 
is de winnaar 

Greet Braakman
Laan van Presikhaaf 
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 (Martine Siemens,  fotografie)

Nieuwe 
buitenruimte 
vol uitdagingen 
                    

Nauwelijks speelruimte voor de oudere 
kinderen. Aan die situatie komt voor de 
basisscholen Annie MG Schmidt en OLV 
van Lourdes binnenkort een eind. 
De werkzaamheden voor een grote buiten-
ruimte naast MFC Presikhaven zijn in 
volle gang. “Het was een lang proces met 
inbreng van kinderen, ouders en diverse 
partijen. Het tuinontwerp wijkt sterk af 
van gangbare speeltuinen. We krijgen een 
spectaculaire buitenruimte die kinderen 
vooral moet uitdagen”, vertellen Fadia 
Azar en Sfia Bourich.

Draagvlak creëren 
Aan het definitieve tuinontwerp ging een 
langdurig proces vooraf. Fadia Azar en Sfia 
Bourich, MR-leden van de twee basisscholen, 
waaruit het idee drie jaren geleden ontstond: 

“De nieuwe scholen hadden alleen een speel-
pleintje afgestemd op peuters en kleuters. 
We vonden dat er meer moest komen voor de 
oudere kinderen. Met hulp van de opbouw-

werker hebben we heel wat energie gestoken 
in het creëren van draagvlak. Complex maar 
met een prachtig eindontwerp waarin ieder-
een zich kan vinden.” Niet alleen beide 
scholen, ouders, gebouwbeheerder MFC, 
Kinderclub Rijnstad, kinderdagverblijven en 
de tuinarchitect werden betrokken, maar ook 
de kinderen zelf en de gebouwarchitect 
kregen de nodige invloed. Het wijkplatform 
in Presikhaaf is betrokken vanwege de finan-
ciering van het project. 

creativiteit bevorderend 
De nadruk ligt op spelaanleiding die uitdaagt. 
Het idee achter het fraaie groene ontwerp is 
de inspirerende omgeving. 
Zo komt er een zogenaamd open theater voor 
groepen kinderen, een pluktuin en onder 
meer wigwams van wilgentenen. 
De bestaande wadi wordt op speelse wijze 
geïntegreerd. Naast veel zitjes is ook aan sport 
gedacht. Zo blijft de tafeltennistafel staan, 
vooral bedoeld om samen sporten te bevor-
deren. De nieuwe buitenruimte wordt een 
groene afgescheiden ruimte waar kinderen 
elkaar graag ontmoeten. Maar is ook ideaal 
voor leerkrachten en begeleiders die educatief 
met kinderen aan de slag willen gaan. 

Ontmoetingsplek 
buurtbewoners
Is de nieuwe ruimte alleen bestemd voor 
kinderen van beide basisscholen? “De tuin is 
voor álle wijkbewoners. Voor zowel kinderen 
als ouders die willen ontspannen én ontmoe-
ten”, legt opbouwwerker Lies Vonk uit. Het 
ontwerp gaat uit van weinig onderhoud. 
Echter, de nieuwe parel van de wijk doet een 
beroep op ouders om de inspirerende ruimte 
netjes en schoon te houden. Zo blijft de wijk 
er nog jaren plezier aan beleven.

Meer informatie?
Rijnstad opbouwwerk Presikhaaf. 
Tel. 362 84 47. Mail: l.vonk@rijnstad.nl
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