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Nieuwsbrief Werkgroep AGA
Negen windmolens bij Presikhaaf?
Het college van B&W heeft het voornemen bekend gemaakt om voor de Kleefse 
Waard - Koningspley-noord een nieuw bestemmingsplan op te stellen. De plaatsing 
van windmolens op de Koningspley staat in het startdocument van de 
milieueffectrapportage die vooraf gaat aan het bestemmingsplan.

Voor het opstellen van een nieuw 
bestemmingsplan voor de Kleefse 
Waard - Koningspley-noord is het 
nodig een milieueffectrapport 
(MER) op te stellen. Als eerste stap 
om dat rapport tot stand te laten 
komen heeft het college van B&W 
van 22 augustus tot 2 oktober 2014 
een startdocument ter inzage gelegd 
bij het Loket Bouwen, Wonen en 
Leefomgeving in het Stadshuis. Het 
startdocument is ook te lezen op 
www.ageena.nl. In dat startdocu-
ment wordt beschreven op welke 
manier het rapport tot stand komt, 
wat op het gebied van milieu 
beoordeeld gaat worden en welke 
beoordelingscriteria daarbij gehan-
teerd zullen worden. Als u vindt dat 
er meer of andere dingen beoor-
deeld moeten worden kunt u dat 
tot 2 oktober kenbaar maken aan 
het college van B&W, t.a.v. dhr. 
L. Berrevoets, Postbus 9029, 
6800 EL Arnhem. 

Eind september loopt de intentie-
overeenkomst tussen de gemeente 

Arnhem en Pley BV inzake de 
uitgifte van grond voor de plaatsing 
van windmolens af. Pley BV heeft 
tijdens de windconsultaties in 
Presikhaaf, Westervoort en Malbur-
gen opgeroepen onderzoeksvragen 
aan te dragen en toegezegd in een 

later stadium daarop een antwoord 
te geven. 
Veel mensen vragen zich af of de 
relatief kleine locatie die bekend 
staat om de geringe windsnelheden 
wel een goede locatie is voor negen 
windmolens. Hoe er ook met de 
molens geschoven wordt, er zal 
altijd overlast ondervonden worden 
door omwonenden in Presikhaaf, 
Westervoort of in Stadseiland. 

Overlast die zich vertaalt in grote 
sociaalmaatschappelijke en finan-
ciële problematiek. Naast horizon-
vervuiling hinder door slagschaduw 
en geluid zullen ook sociaal en 
maatschappelijk problemen ont-
staan door onverkoopbare wonin-
gen en verval van woonwijken. 
Daar zitten we in Presikhaaf toch 
niet op te wachten.

Steunt u de standpunten van 
Werkgroep AGA, wilt u zich daar-
voor inzetten of heeft u vragen laat 
het ons dan weten via 
ageena@hetnet.nl of www.ageena.nl 

Foto: Windmolen ‘de Ambtenaar’ staat in 
Medemblik 900 meter buiten de dorpskern.

Waalstaete zoekt vrijwilligers!
Pleyade behoort in de regio tot één van de belangrijk-
ste organisaties in de ouderenzorg. Om invulling te 
geven aan onze missie “Koester het contact”, werken 
wij met vindingrijke, betrouwbare en gepassioneerde 
mensen, die een belangrijke rol spelen in het leven van 
onze cliënten. Door hun persoonlijke kwaliteiten, 
talenten en levenservaring leveren zij een geheel eigen 
bijdrage aan hun welzijn. Vrijwilligers kunnen rekenen 
op ondersteuning en scholing vanuit Pleyade. 

De belangrijkste voorwaarde om vrijwilligerswerk, bij 
ons te doen is enthousiasme, betrokkenheid en een hart 
voor mensen. Voor de locatie Waalstaete  zijn we op 
zoek naar enthousiaste vrijwilligers ter ondersteuning 
bij de bingo en het restaurant. 
Bent u geïnteresseerd en/of wilt u meer informatie over 
het vrijwilligerswerk dan kunt u contact opnemen met 
de Consulent Vrijwilligerswerk/Mantelzorg 
tel. 06 117 818 07 of mailen naar m.vanloo@pleyade.nl 
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* vraag naar het actietapijt en voorwaarden in de winkel.

Nu in Presikhaaf: Floors at Home!
                                              
Uw adres voor Tapijt, Vinyl, Laminaat en PVC-stroken.                     
Wij hebben al 25 jaar ervaring in het leggen van uw vloer!             

Wij denken graag met u mee, om de perfecte vloer te kiezen,
Die het beste past bij de ruimte, bij u en uw budget.

Onze prijzen van tapijt, vinyl en pvc-stroken, zijn nu inclusief                     
leggen en e.v.t. lijm (trappen uitgezonderd).

Bij ons krijgt u:  • Kwaliteit • Service • Advies • Scherpe prijs
Wij zien u graag in onze winkel aan de Middachtensingel 137 in Arnhem                                                        
• www. floorsathome.nu  • 06 10824625
       

Actie!
Trap gelegd, 

inclusief 
tapijt ⃰ 
€ 199,-

Peuter-oudergym 
in MFC Presikhaven
In oktober start hier 
een nieuwe activiteit: 
Peuter-oudergymnastiek!

Vanaf heel jong zijn 
de activiteiten van je 
peuter erop gericht 
de zintuigen te 
stimuleren en de 
motorische en 
emotionele vaardig-
heden en het waar-
nemingsvermogen te 
ontwikkelen. 

Peutergym helpt hierbij. 
Peutergym is goed voor je kind.
Door de peutergym zie je dat 
kinderen enorm grote sprongen 
maken in hun motoriek. 

Als ze naar de peuterspeelzaal of 
basisschool gaan, dan hebben ze 
vaak een motorische voorsprong. 
Ze zijn vrijer in het bewegen en 
kunnen gemakkelijker coördineren. 
Het reactievermogen is ook vaak 
beter. Ze kennen eigenlijk al heel 
snel hun eigen lichaampje. 

Het zelfvertrouwen van 
de peuter krijgt hierdoor 
een behoorlijke ‘boost’. 
Daarnaast is peutergym 
goed voor de taalontwik-
keling en wordt door het stimule-
ren van de links-/rechtsbeweging 
de harmonie in het lichaam van de 
peuter steeds mooier.

Peutergym is bedoeld voor peuters 
van 2 tot 4 jaar, die samen met hun 
papa, mama, opa of oma lekker 
willen bewegen. Wat ook leuk is, is 
dat je andere ouders met kinderen 
in dezelfde leeftijd leert kennen.

-  Waar: MFC Presikhaven 
-  Wanneer: wekelijks op donder- 
 dagochtend van 9.00-10.00 uur
-  Start: 2 oktober
-  Opgeven bij: Ingrid, 
 telefoon 06 527 107 66
-  Kosten: € 1,50 per keer met Gelre 
 pas (meenemen), € 2,50 per keer  
 zonder Gelrepas (maandelijks,  
 vooraf betalen)
Dit is een activiteit van 
Sportbuurtwerk Presikhaaf/
Gemeente Arnhem en 
Opbouwwerk Presikhaaf/Rijnstad

Oosterse kookles 
voor wijkbewoners
In MFC Presikhaven gaat weer 
een nieuwe reeks kooklessen van 
start voor mannen en vrouwen 
uit de wijk. 
De cultuur die dit keer centraal 
staat is nog niet bekend, maar 
wel dat het Oosters is. 

De kooklessen starten op dinsdag 
14 oktober van 9.00-11.30 uur. 
De laatste kookles (vijfde) is op  
dinsdag 18 november. 
Op 21 oktober geen kookles wegens 
herfst-vakantie. Na de les wordt er 
samen gegeten. 
De lessen kosten € 2,00 per keer, 
excl. koffie en thee  € 0,50. 

Wil je je opgeven of meer 
informatie? Bel met 
Ingrid/opbouwwerk 
Presikhaaf 
06 527 107 66 of geef 
je op  via 
i.sieljes@rijnstad.nl

We streven naar een multiculturele 
samenstelling van de groep. Er is 
een maximum aantal van negen 
vrouwen. Er wordt samen gekookt, 
samen gegeten en nadien samen 
opgeruimd.

Vind je het leuk om zelf kookles te 
geven vanuit je eigen cultuur geef 
je dan ook op bij Ingrid.

Dit is een activiteit van stichting 
Rijnstad.

Advertentie
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Muziek bij de Buren is hét huis-
kamerfestival van Arnhem. 
Op zondagmiddag 14 december 
veranderen huiskamers in heel 
Arnhem in intieme podia en kan 
iedereen luisteren naar bijzondere 
optredens van lokale talenten. 

Je ontmoet niet alleen de muzikan-
ten, maar maakt ook kennis met 
de stad en haar bewoners. 
In verschillende huiskamers door 
de hele stad kun je luisteren naar 
uiteenlopende muziekgenres; van 

Muziek bij de Buren zoekt 
huiskamers en muzikanten in 
Presikhaaf

jazz tot klassiek, van singer-song-
writer tot wereldmuziek. 
De optredens zijn allemaal gratis te 
bezoeken en dat misschien wel in 
jouw huiskamer! 

Geef je op!
Zorg dat Presikhaaf goed vertegen-
woordigd is en meld je aan als 
huiskamer, muzikant, of als beide! 
Want alleen samen maken wij 
Arnhem op 14 december gezelliger 
en muzikaler. 

Van 31 augustus tot 31 oktober kun 
je je inschrijven op de website van 
Muziek bij de Buren: 
www.muziekbijdeburen.nl

Janny van de Kamp is de gelukkige winnares gewor-
den van de ‘Biebbox’ met spannende boeken. 
Zij won de box met haar deelname aan de speciale 
lenersactie die Bibliotheek Arnhem in de maand 
juni organiseerde. 
Mevrouw van de Kamp nam onlangs het pakket in 
ontvangst in de vestiging Presikhaaf. 

Actie
Alle bibliotheken in Gelderland hebben deelgenomen 
aan deze actie tijdens de Maand van het Spannend 
Boek. Er werden in totaal tien verwenpakketten ver-
loot onder leners van spannende boeken tijdens de 
maand juni. Het enige wat de deelnemers moesten 
doen was hun uitleenbon in een speciaal daarvoor 
bestemde bus te deponeren. 

Winnaar
Janny van de Kamp is al jaren lid van Bibliotheek 
Arnhem en bezoekt met regelmaat  Bibliotheek Presik-
haaf. Zij leest veel spannende boeken en was daarom 

Spannende boeken: 
ver wenpakket uitgereikt 

ook blij verrast met de mededeling dat ze een prijs 
gewonnen had. 

Veel mensen hebben meegedaan met deze Gelderse 
actie. In Arnhem zijn 1928 uitleenbonnen ingeleverd, 
een groot succes.
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Onlangs kwam een van onze redactieleden 
mevrouw Greet Braakman, een krasse dame van 
87 jaar, tegen. Ze vertelde hem dat ze al bijna 
56 jaar op Presikhaaf woont. 
Tijd dus om een kijkje in haar fotoalbum te nemen 
voor de rubriek “50 jaar wonen in Presikhaaf”.
We werden ontvangen met koffie en cake, waarna er 
een gezellig gesprek plaatsvond. 

“In 1958 kwam ik met mijn man Joop te wonen in een 
maisonnette aan de Laan van Presikhaaf. We hebben 
hier zo’n zestien jaar plezierig gewoond. Onze twee 
zonen werden er geboren. Onze volgende woning lag 
in de Krammerstraat, maar in 2008 kwamen we weer 
terug op de Laan van Presikhaaf, minder dan 100 
meter van onze eerste woning. Helaas is mijn man 
verleden jaar overleden en bewoon ik nu alleen het 
prachtige appartement boven de Bethaan.

 
Achter de bar in de Esca-kantine aan het Lange Water

De keuze voor dit appartement was zes jaar geleden 
snel gemaakt. Tijdens de bouw kwamen de bouwvak-
kers nogal eens bij ons langs om water te tappen of 
stroom te halen voor hun apparaten. Joop hoorde zo 
het een en ander en zo gebeurde het dat we bij de 
Woningstichting meteen ons huurappartement konden 
aanwijzen.”

Oud en nieuw adres naast elkaar.  

Greet en Joop zijn altijd heel actief geweest in het 
verenigingsleven. Hun hart lag bij Esca, eerst de 
voetbaltak, later waterpolo omdat een van hun zonen 
dat deed. Daarnaast “bemanden” Joop en Greet 10 jaar 
de Esca-kantine en haalde Greet op vrijdagmorgen 
toto- en lottoformulieren op, waarna Joop deze
‘s avonds weer ingevuld inleverde bij de KNVB.

Greet zit nog allesbehalve achter de geraniums. 
Ze fietst nog, heeft een goed contact met haar 
kinderen en vijf kleinkinderen en heus, weet de weg 
op de sociale media.
We bedanken Greet voor haar gastvrijheid en wensen 
haar nog veel gezonde jaren toe.

Houdt u van klussen en vindt u het leuk om 
mensen een handje te helpen? 

Word dan klusvrijwillig(st)er bij 
Mantelzorg en Vrijwillige Thuishulp Arnhem!

MVT Arnhem zoekt:

Handige klussers!
Als klusvrijwillig(st)er doet u samen met een 

andere vrijwilliger twee of drie dagen klussen 
bij mensen die deze zelf niet (meer) kunnen. 
Het gaat om mensen die slecht ter been zijn, 

lichamelijk- of geestelijk beperkt zijn en/of een 
klein sociaal netwerk hebben. Heeft u interesse?

Neem dan contact op 
met MVT Arnhem, 
telefoon 370 78 55 of 
n.gaafar@mvtarnhem.nl
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Wij zijn er VOOR ELKAAR

Burenhulporganisatie VOOR 
ELKAAR bestaat ruim vier jaar en 
is uitgegroeid tot een bekende 
ontmoetingsplek aan de Vrij 
Nederlandstraat 61. Iedere vrijdag 
en zaterdag tussen 10.30 en 
13.00 uur staat de koffie klaar. 

Veel bewoners uit de omgeving of 
van verder weg komen graag langs 
om gezellig bij elkaar te zitten, te 
praten, te lachen. Ondertussen zit 
de een te handwerken, maakt de 
ander prachtige 3D-kaarten of 
worden er spelletjes gedaan. Zo 
leren mensen elkaar kennen, waar-
deren en respecteren en ontstaat er 
belangstelling en betrokkenheid. Is 
er iets, dan kun je je verhaal kwijt. 
Heb je hulp nodig, dan is er altijd 

wel iemand bereid om wat te doen. 
Mensen die elkaar eerst niet kenden, 
trekken met elkaar op, ondernemen 
leuke dingen samen. Zo groeide 
geleidelijk de saamhorigheid en het 
oog hebben voor elkaar. 

Iedere laatste vrijdag van de maand: 
een heerlijke 3 gangen-maaltijd 
voor € 5,00 (Gelrepas-houders 
€ 2,50). Het is altijd lekker druk, 
maar nieuwe mensen zijn hartelijk 
welkom!

Ook de bingo op woensdagmiddag 
(1 x per maand) wordt druk bezocht. 
Iedere laatste zaterdag van de 
maand: Repaircafé, waar u kunt 
langskomen met kapotte spulletjes. 
Reparateurs doen hun uiterste best, 

vaak met succes. Nieuw is het 
“naaiatelier” op zaterdagochtend. 
Samen met anderen kleding verstel-
len of maken is gezelliger dan alleen 
en je kunt elkaar erbij helpen. 
Er is een ervaren naaister bij, die 
graag haar ervaring deelt.  
Mensen met ideeën voor activitei-
ten zijn ook zeer welkom. 

Zin om eens langs te komen? 
DOEN! Weet u iemand die 
behoefte heeft aan gezelschap? 
Geef hem of haar ons adres! 
Moet iemand ‘over de drempel’ 
heen? Laat het ons weten of kom 
de eerste keer mee. De rest komt 
dan vanzelf. Heeft iemand behoefte 
aan hulp? 

Bellen of mailen kan altijd: 
06 443 783 28 of 
burenhulpvoorelkaar@gmail.com 

We kijken samen hoe we dat 
kunnen oplossen. Zo vinden de 
bewoners van Presikhaaf  elkaar en 
kunnen ze iets voor elkaar 
betekenen. 
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Bakfiets en kinderclub in de zomervakantie
Bakfiets
De zomervakantie in Presikhaaf is 
begonnen met de eerste twee weken 
buitenspelen met de Bakfiets. 

De eerste dag zijn we begonnen 
met een bak- en braadfestijn, 
waarbij de kinderen hun eigen 
pannenkoek, poffertjes en stok-
brood mochten bakken. 
De tweede dag zijn de kinderen los 
gegaan met een disco, met onze 
eigen DJ Jan! 
De laatste dag hebben we afge-
sloten met een spannende bingo 
met mooie prijzen. 

Zomerfeest
Op vrijdag 22 augustus was bij het 
MFC het jaarlijks zomerfeest van 
de kinderclub en de Bakfiets. Ook 
dit jaar waren er verschillende 
activiteiten zoals een jungle run, 
luchtkussen, de knuffeltuin en 
natuurlijk clown Pet. 
Ondanks de regen was het erg 
gezellig.
Deze dag was niet mogelijk geweest 
zonder hulp van onze vrijwilligers, 
stagiaires, Volhuisvesting Arnhem 
en natuurlijk het wijkplatform 
Presikhaaf. 

Verslag Ken je land: 
Hoge Veluwe, Amster-
dam, Rotterdam, 
Den Haag
De eerste dag gingen we 
naar de Hoge Veluwe. 
Het regende heel hard. 
We fietsten naar een grote 
speeltuin en een klein museum. 

Op dinsdag naar Nemo en de Dam 
(centrum). Daar zagen we een man 
in een ‘dood kostuum’, we maakten 
een foto met hem. Op het plein 
waren veel duiven. Daarna gingen 
we naar de Mc Donalds.

Op de derde dag naar Rotterdam, 
met de spido(boot) door de haven 
en daarna naar de Euromast. 
Die was heel hoog. Ook gingen we 
naar de stad.

Op donderdag naar Madurodam. 
Super klein en heel leuk. 
We gingen ook naar de stad en 
daarna eten. Toen naar het strand 
lekker zwemmen. Er waren heel 
hoge golven. 

Ook een verrassing: een half uur op 
de trampoline, en toen naar huis.

Kinderclub zoekt (oude) stripboeken
De kinderclub in MFC Presikha-
ven wordt vier dagen per week 
goed bezocht door kinderen uit 
de wijk. 

Er zijn elke dag diverse activitei-
ten waaraan kinderen kunnen 
meedoen. Ook kunnen ze zelf 
kiezen wat ze willen gaan doen.

Voor deze dagen zijn we op zoek 
naar (oude) stripboeken. Heeft u 
er nog enkele thuis liggen dan 
zouden wij ze heel graag op de 
kinderclub willen gebruiken. 
Alvast bedankt.
Het adres is: MFC Presikhaven, 
Laan van Presikhaven 7, 6826 HA  
Arnhem. Telefoon 363 70 59.

De eerste week zijn we met de 
kinderen naar de stadsboerderij in 
Presikhaaf geweest. We hebben met 
hen gekeken wat er in het water 
leeft, welke dieren er zijn op de 
boerderij, hoe ze eruit zien en 
welke geluiden erbij horen. Het was 
erg lekker weer dus hebben we de 
laatste dag nog een waterballonnen-
toernooi gehouden in het park.  

De tweede week is de bakfiets de 
wijk ingegaan en hebben we ver-
schillende spelletjes gedaan. De 
kinderen hadden een mooie tent 
gemaakt met kleden zodat we 
konden schuilen voor de regen.

Kinderclubs
De kinderclub heeft in de laatste 
week van de vakantie een aantal 
activiteiten georganiseerd. 
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Weektaak op de 
Annie M.G. Schmidtschool

Tijdens de weektaak 
hebben de kinderen ook 
gelegenheid één keer per 
week een eigen plannetje te 
maken. Dit plannetje is 
gekoppeld aan een 
vakgebied. De kinderen 
bedenken dan wat ze willen 
leren, hoe ze dat willen 
doen, met wie en wat ze 
ervoor nodig hebben. Het eigen plan wordt ook 
geëvalueerd: is het doel behaald?

Met de weektaak bieden we kinderen de kans om 
vaardigheden te leren die zij in hun latere schoolloop-
baan of werkzame leven nodig hebben. Zo leren ze:

*  zelfstandig te werken;
*  plannen;
*  hun eigen leerstijl in te zetten; 
*  nieuwe leerstof toe te passen in andere situaties.

Daarbij zijn ze betrokken bij het leerproces en worden 
ze gestimuleerd in samenwerken. Dit vinden we heel 
belangrijk op de Annie M.G. Schmidtschool.

Elke ochtend vanaf de inloop om 8.15 uur is er tot 
9.00 uur weektaaktijd. Wat houdt dat nu in?

In elke groep, dus vanaf groep 1 t/m groep 8, werken 
de kinderen veelal zelfstandig aan een taak voor die 
week. De weektaak heeft meerdere (vaste) onderdelen 
en betreft verschillende vakgebieden. 

Het kan zijn dat de kinderen een stukje verwerking 
maken waar eerder instructie over is geweest, maar er 
zijn ook opdrachten waarbij de computer of iPad of 
(spel)materiaal wordt ingezet of kinderen de kans 
krijgen vaardigheden (b.v. tafels, tellen, lezen, maar 
ook creatieve vaardigheden) extra te oefenen. 

Fairplay barbecue 
op de Dreesschool!

De leerkracht heeft tijdens de weektaak 
ook gelegenheid om gesprekjes te voeren 
met kinderen of extra instructie te geven.

Na de zomervakantie is de Dreesschool weer goed 
van start gegaan. Ook onze nieuwe directeur, 
Martiene van Netten, is met veel enthousiasme 
begonnen. 

Meteen aan het begin van het 
schooljaar stond al een bijzondere 
activiteit op het programma: 
een barbecue! 

Een barbecue om trots op te zijn, 
want deze hebben we gewonnen 
met de fairplay prijs bij het schoolvoetbal! 
Een mooie start van het nieuwe schooljaar. 

Heel blij zijn de peuters van PSZ “De Overkant” met 
hun nieuwe schommels geschonken door de 
LIONS CLUB. 
Omdat het een gezamenlijk plein is, hebben de kinde-
ren van de Dreesschool er ook veel plezier van.
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Slaapfeest op de 
John F. Kennedyschool
Twee enthousiaste ouders van de 
Ouderraad kwamen met het voor-
stel om een slaapfeest te organise-
ren voor alle leerlingen. Ze 
dachten dat de kinderen dit leuk 
zouden vinden.

Nou…. de dames hadden gelijk! 
Het werd een topfestijn!! 
De kinderen van groep 4 t/m 8 
sliepen in de één na laatste week 
voor de zomervakantie van donder-
dag op vrijdag op school, de 
leerlingen van groep 1 t/m 3 lekker 
thuis in hun bedjes. 
Tot grote verrassing van de kinde-
ren werd op donderdagochtend al 

een groot luchtkasteel opgeblazen 
waardoor de stemming er goed in 
kwam.

Met hulp van ouders kon een 
gevarieerd spelcircuit uitgezet 

worden, waarvan 
volop gebruik 
werd gemaakt. 
Spelen maakt 
hongerig en of het 
allemaal nog niet 
genoeg was, werd 
er ook nog een 
friteskraam het 
schoolplein 
opgereden. 
Alle kinderen 
konden smikkelen 

van frites en een hartige snack.
De kleuters gingen moe en voldaan 
naar huis en voor de andere leerlin-
gen werd het programma binnen 
voortgezet met spel en film. Team 
en ouders maakten zich wat zorgen 
of de leerlingen wel aan slapen 
zouden toekomen, maar deze zorg 
was ongegrond! Rond middernacht 
was alles in diepe rust!! 

De volgende morgen moest er flink 
lawaai worden gemaakt om ieder-
een wakker te krijgen.

Na een heerlijk verzorgd ontbijt 
gingen kinderen, hulpouders en 
team blij en voldaan huiswaarts.

We kijken terug op een gezellige, 
zonnige happening die niet moge-
lijk was geweest zonder de inzet van 
ouders en ondersteuning van 
winkeliers binnen Presikhaaf.
Dus vroegen de kinderen: 

“Juf, volgend jaar weer?” 

Cursus “opvoeden van je peuter; 
vaak leuk, soms lastig!”

Als de peutertijd aanbreekt, verandert er veel en als 
ouders moet je wel meegroeien met je kind om te 
kunnen omgaan met deze fase. Soms kan de peuter 
met zijn ‘eigen wil’,”Zelluf doen” en “Nee” je tot 
wanhoop drijven, terwijl je als ouder ook zo kan 
genieten van je aanhankelijke en lieve kind. 

In deze cursus leer je hoe je beter met die lastige 
situaties kunt omgaan zodat je meer plezier beleeft aan 
je peuter en het samen leuker hebt, maar evenzo 
belangrijk: krijg je herkenning, erkenning en tips van 
andere ouders met kinderen in dezelfde leeftijd. 

De cursus wordt gegeven door een jeugdverpleegkun-
dige met veel ervaring met kinderen van 0-4 jaar.
De cursus is voor ouders met kinderen van 1,5 – 4 jaar. 
De cursus is gratis, koffie en thee moet je wel betalen 
€ 0,50 per kopje. Oppas is aanwezig (€ 1,50 per keer).

De cursus wordt gehouden op donderdagochtend 
30 oktober, 6, 13, 20 en 27 november van 
9.00-11.00 uur in het MFC. Geef je van te 
voren op bij Ingrid, telefoon 06 527 107 66, 
of bij het consultatiebureau. 
Geef ook door of je oppas nodig hebt.
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B ezorger 
in  b eeld
Gerrit van Geffen
Dat een oproep in Presikhaaf 
wijknieuws door onze bezorgers 
effect heeft, bewijst Gerrit van 
Geffen. 
Sinds een jaar bezorgt hij in de 
Twikkelstraat en omgeving ruim 
70 wijkkranten. Ondanks zijn 
leeftijd van 75 jaar is hij dus een 
van onze “jongste” bezorgers.
Gerrit hoopt het nog lang te 
kunnen blijven doen. 
Wij zeggen dan ook volmondig: 
“Dank je wel Gerrit!”.

Activiteiten SWOA De Weldam
Middachtensingel 39, telefoon 361 17 41

Vrijdag 26 september: 
modeshow firma H&A uit 
Abcoude 
Zaal open 14.00 uur, toegang gratis.
 
Woensdag 1 oktober: 
Dag van de Ouderen  
Vanaf 10.15 uur start met gratis 
koffie en gebak. Om 12.30 uur 
lunch (max. 40 personen, kosten 
€ 4,50, inschrijven vanaf 15 september), 
vanaf  14.00 uur verrassingsmiddag.

Vrijdag 17 oktober: 
Dansbingo m.m.v. Duo Pardon 
Zaal open 14.00 uur, 
bingoplankje € 5,00. 

Gemengd koor 
voor alle leeftijden met én zonder 
zangervaring.
In de Weldam start in het najaar 
een koor voor jong en oud in 
Presikhaaf. Het repertoire is gevari-

eerd en eigen inbreng is welkom. 
Voel je je aangesproken, dan ben je
 bij ons aan het juiste adres. 
Startdatum en tijd volgen z.s.m. 
Voor nadere informatie bel Ines 
Vermaas,  locatiemedewerker 
De Weldam.

Enthousiaste zangdocente/
dirigente
Voor nieuw op te zetten gemengd 
koor voor jong en oud zijn we op 
zoek naar een enthousiaste 

dirigente. Dag en aanvangstijd in 
overleg.
Meer info bij Ines Vermaas, 
telefoon zie hieronder. 

Vrouwencafé
Vanaf 1 september van 14.00 tot 
16.00 uur en vervolgens elke 1e en 
3e maandag van de maand.

Mannencafé
Start 8 september van 14.00 tot 
16.00 uur en vervolgens elke 2e en 
4e maandag van de maand. 

Voor nadere info bel met 
Els Belgrave, locatiemedewerker 
De Weldam.  
Voor alle informatie bel naar 
telefoon 361 17 41.

Dansen uw favoriete hobby? 
Ervaring is niet nodig.
U bent bij de Weldam aan het 
goede adres. 

Op donderdag 2 oktober starten we 
om 14.00 uur met een dans- 
activiteit. 
We vragen een kleine eigen bijdrage. 
Het streven is om samen een mooie 
uitvoering te realiseren. 
Aanmelden vanaf nu via 
telefoon 361 17 41 of mail naar 
weldam@swoa.nl 
Meer informatie bij Ines Vermaas.
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Een plantje voor 
nieuwe bewoners 
2B Deltakwartier 

De WerkgroepWoonomgeving 
Presikhaaf2 heeft zaterdag 
30 augustus de nieuwe bewoners 
van 2B in het Deltakwartier 
verrast met een plantje en een 
welkomstbrief met WWP2-pen en 
bloknootje.  

Zaterdag aan het eind van de 
middag belden de leden van de 
werkgroep, op het moment dat het 
net droog was, aan bij de nieuwe 
bewoners van het nieuwe woning-
complex 2B in het Deltakwartier 
om hen welkom te heten in de 
buurt en ontvingen zij een kalan-
choe en welkomstpakketje met 
informatie over de WWP2. 

Een paar bewoners waren niet thuis, 
maar die wel thuis waren vonden 
het een  leuk initiatief en waren 
heel blij met het plantje. 

MFC Presikhaven 
is jarig

Op zaterdag 11 oktober a.s. viert 
MFC Presikhaven haar 5-jarig 
bestaan. U bent van harte uitge-
nodigd dit met ons mee te vieren. 

Middagprogramma 
van 13.00 tot 16.00 uur
• Open huis: de gebruikers van het  
 MFC zetten hun deuren open  
 om een kijkje te nemen.

• Onthulling van het kunstwerk  
 BABBEL aan de voorzijde van  
 het MFC (onder voorbehoud)

• Diverse activiteiten voor de jeugd:  
 luchtkussens, dierentuin, 
 spelletjes etc. 

• Talentenjacht voor de basis-  
 schooljeugd. Inschrijving en   
 informatie: b.labobar@rijnstad.nl

• Optredens van o.a. Jong Era en  
 clown Pat&Pet

• Internationale markt: we nodigen  
 wijkbewoners uit om internatio- 
 nale hapjes en activiteiten te   
 presenteren en/of te verkopen.  
 Kosten marktkraam € 10,00.  
 Informatie: 
 info@guidoinarnhem.nl 

Wijkdiner door Resto van 
Harte van 17.00 tot 19.00 uur 
Resto van Harte verzorgt een 
3-gangen diner voor de wijk-
bewoners die graag medewijkbewo-
ners willen ontmoeten en samen 
willen eten. Kosten € 7,00 met 
Gelre-pas € 4,00 (kinderen de 
helft). Er is plaats voor 70 gasten. 
Aanmelden via Resto van Harte: 
telefoon: 06 316 649 85, 
e-mail: a.cheng@restovanharte.nl 

Muzikale voorstelling door 
Ardesko, aanvang 19.30 uur
Dit wordt georganiseerd door de  
Cultuurgroep. 
Meer informatie op pagina .....

Agenda 
Werkgroepen 
Presikhaaf
24 september
Wijkplatform Presikhaaf
13 oktober
WWP2 
De vergaderingen vinden 
plaats in het MFC en starten 
om 19.30 uur 

Voorkom inbraak in uw woning
“Beveilig uw huis tegen inbrekers”

    Kom naar het MFC 
    en laat u informeren

2 oktober a.s. om 19:30 uur
(zaal open 19:00)

MFC Presikhaven
Laan van Presikhaaf 7

Wijkplatform Presikhaaf nodigt u uit voor deze avond met:  
 - ervaringsverhalen door een ex-inbreker 
 - foto’s van praktijksituaties - tips van de politie!!!

Na afloop is er een hapje en een drankje.
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GALAXY BIKE 
TWEEWIELERS

Middachtensingel 135
6825 HK Arnhem
06 280 657 89 / 026 - 361 93 22

U vindt bij ons een breed assortiment van vele soorten fietsen, zoals 
bijvoorbeeld stadsfietsen, moederfietsen, omafietsen, kinderfietsen en 
elektrische fietsen. Wij hebben ook veel tweedehands fietsen in voorraad. 

Voor de reparatie van uw fiets kunt u natuurlijk ook bij ons terecht.
We zijn snel, vakkundig en voordelig. Uw fiets is in de meeste gevallen 
binnen 1-2 dagen weer klaar. Een onderhoudsbeurt altijd voor maar
€ 35,00 (excl. materiaal). Wij doen ook aan onderhoud van scooters. 
Wij kunnen indien gewenst ook uw kapotte fiets ophalen en brengen hem 
gerepareerd weer terug.

a Nieuwe en gebruikte fietsen 
a Inruil mogelijk 
a Reparatie 
a Onderhoud 
a Verzekering 

Uw fietsenmaker - www.galaxybike.nl

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

Muziek en Danslessen in Presikhaaf
Met de start van het nieuwe 
schooljaar kunnen leerlingen zich 
inschrijven voor de muziek en 
danslessen bij EL ELE Wereld 
Dans en Muziekschool. 

Bij de muziekafdeling kan je kiezen 
uit veel instrumenten zoals viool, 
piano, saz, gitaar, klarinet, dwars-
fluit, ney, keyboard, accordeon, 
djembe, darbuka e.d.  
Er zijn individuele en groepslessen. 
Leerlingen met een GelrePas krijgen 
hoge korting, voor leerlingen die 

geen GelrePas hebben bestaan 
andere kortings-mogelijkheden. 
Er zijn al lessen vanaf € 5,00. 
Mogelijkheden voor gratis instru-
ment o.a. viool, dwarsfluit, klarinet 
en keyboard. 

Ook zijn er per les enkele gratis 
plaatsen vrij. Meld je snel aan, 
OP=OP!  Vraag naar de voorwaar-
den en of je hiervoor in aanmer-
king komt. 

Ook bij de danslessen zijn er 
verschillende mogelijkheden: 
kleuterdans 4-6 jaar, kinderdansen 

vanaf 7 jaar (werelddans, klassiek 
ballet, breakdance, streetdance etc.).
Met zo’n breed aanbod is er vast 
wel iets wat jou aanspreekt. 
Kom gerust langs, dan kijken we 
samen wat het beste bij jou past. 

EL ELE Wereld Dans en Muziek-
school, Bethaniënstraat 242, 
6826 TJ Arnhem 
(oud-wijkcentrum de Overkant)
Telefoon 848 41 82 / 06 818  481 62  

www.elele.nl 
mail: info@elele.nl
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Mooie ontmoetingen en 
feest voor de zintuigen 
Bij Resto VanHarte ontmoeten de 
wijkgenoten elkaar tijdens een 
gezonde en lekkere maaltijd. 
Iedereen is welkom. 

Rondom de maaltijd bieden wij 
met partnerorganisaties regelmatig 
speciale programma’s. 
Zowel serieuze onderwerpen over 
gezondheid, zorg en politiek, als 
leuke zaken betreffende muziek, 
kunst en spel. 

In samenwerking met EL ELE 
Dans en Muziekschool bieden wij 
op maandag 29 september a.s. de 
wijkbewoners een feest voor de 
zintuigen aan. Onder het genot van 
een lekkere maaltijd zullen de 
leerlingen van EL ELE zorgen voor 

een muzikale omlijsting. Omdat er 
een limiet geldt voor het aantal 
personen in het voormalig buurt-
centrum de Overkant is reservering 
vooraf noodzakelijk.
Gasten die wij moeten teleurstellen, 
krijgen bij de volgende gelegenheid 
voorrang.

Datum : Maandag 29 september 
Adres : EL ELE Dans en Muziek-
school, Bethaniënstraat 242
Zaal open vanaf 17.00 uur 
Aanvang diner 17.30 uur 

Kosten : € 7,00 per persoon. 
Wijkbewoners met GelrePas en 
studenten € 4,00. Kinderen onder 
12 jaar betalen € 3,50 (€ 2,00 met 
GelrePas).

Voor Reserveringen:
-  Online: www.restovanharte.nl
- Bel:  0900 900 3030  tussen 
 09.00 en 12.30 uur (50ct/min)
- Mail: a.cheng@restovanharte.nl
- Bel of SMS Allon Cheng: 
 06 316 649 85 
- Bel EL ELE: 848 41 82

De vaste locatie van Resto 
VanHarte is Leerpark Presikhaaf,  
IJssellaan 89. 

Diner wordt geserveerd op maan-
dag en woensdag.

Foto: 
Vincent van den Hoogen

Ben je vaak moe en kom je 
moeilijk in beweging? 
Heb je (vaak) nergens zin in en 
zit je veel te piekeren. Dan is de 
training “Liever bewegen dan 
moe” iets voor u! 

Het is een combitraining van ¾ uur 
theorie en 1 uur bewegen. 
Door de training krijg je meer 
zelfvertrouwen en je voelt je beter 
in je lijf.

De cursus combineert bewegen op 
je eigen tempo met informatie over 
spanning en ontspanning, piekeren 
en een gezonde levensstijl

Locatie: MFC Presikhaven, 
Laan van Presikhaaf 7
Dag: donderdagmiddag 
12.30-14.30 uur
Start: 30 oktober, deelname gratis

Door wie: medewerker van Indigo, 
fysiotherapeut en wijkverpleegkun-
dige (STMG)
Duur: zeven bijeenkomsten (tot en 
met 11 december)

Graag van te voren aanmelden bij 
Ingrid Sieljes, 06 527 107 66,  
i.sieljes@rijnstad.nl

Cursus voor vrouwen 
“Liever Bewegen dan Moe” Kledingmarkt

Op zaterdag 27 september 
wordt een kledingmarkt 
georganiseerd voor de 
bewoners van Presikhaaf in 
de Nicolaaskerk aan de 
Bethaniënstraat 1-3.

We verkopen dames-, heren- 
en kinderkleding voor 
maximaal € 1,00 per stuk.
De kledingmarkt wordt 
gehouden van 12.00 uur tot 
17.00 uur.

U bent van harte welkom, 
ook voor een kopje koffie of 
thee (gratis).
Voor de kinderen is er een 
grabbelton.
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Oefentherapie
Cesar 
Presikhaaf

Hoofdpijn-nek/schouderpijn- rugklachten enz.
Ga samen op zoek naar een oplossing voor uw klachten
door beter te bewegen.

Geïntegreerde thuiszorg therapeut
Behouden van zelfstandigheid, revalidatie en verbetering van kwaliteit van 
leven. Evenwichtsgevoel, conditie, spierkracht, dagelijkse bewegingen.

Artrose netwerk
Leer uw gewrichten zo min mogelijk te overbelasten door het
aanleren van een gezond houdings- en bewegingspatroon.

Oefentherapie Cesar Presikhaaf biedt u een 
GRATIS houdings- en bewegings- check aan.

Bel voor een afspraak: 
361 40 05 email:cesarpresikhaaf@gmail.com

Behandelkosten worden conform de polisvoorwaarden van uw 
zorgverzekering vergoed.

Advertentie

REGINA 
Sinds de laatste keer zelden zulk een mooie 
dame naast me gehad. Woensdag 25 juni 
was de Dag van Regina Paces. Ik had mijn 
rondje gemaakt om de twee vijvers, waar 
onder de hoge oude bomen langs de 
halfharde bospaadjes kraampjes stonden 
opgesteld met mensen in klederdracht 
erachter die gratis hapjes en drankjes van 
onherkenbare afkomst als het allernieuwste 
aanboden. 

Er liepen een paar muzikanten doorheen die 
bekende liedjes ten gehore brachten net als 
het orkestje op het terras van het verpleeg-
huis dat een hoek van het parkje in beslag 
nam. Tien paren in fraai klederdracht 
dansten op klompen in een kring op de 
muziek van een paar harmonicaspelers. 
Tussen twee dansjes door kwam één van die 
paren naar me toe met een blik en uitroep 

zei dat ze in de zesde leer-
groep zat rekenden we samen 
vlug uit dat wij tachtig jaar 
verschilden. Ze was de 
dochter van de boerin uit 
Heteren die na een korte uitleg een voorstel-
ling weggaf.

Ze blies op een fluitje en een van de honden 
begon razendsnel op tien meter afstand 
linksom de kleine kudde heen te rennen en 
bij een volgend fluitje rechtsom, om 
vervolgens bij een zacht signaal doodstil te 
liggen waken. Na een kleine wenk brachten 
die honden de schapen naar de veewagen 
waar ze gewillig via een brede loopplank 
naar binnen liepen.

Alles en meer gebeurde in dit kleine natuur-
historische parkje in weldadige rust, zonder 
gebonk van bassen als aan de andere kant 
van het spoor dat Presikhaaf en Sacre Coeur 
scheidde. Eerste klas evenement.

Door Piet Schreuder

van herkenning of er geen halve eeuw 
tussen had gelegen. Tenslotte kwam ik bij 
het gazon aan waar acht schapen dicht op 
elkaar graasden. Drie bordercollies sloegen 
hen scherp gade bij een klein rond hek-
werkje waarbinnen twee puppies zich 
vermaakten. Vlak daarbij stonden twaalf 
stoelen voor kijkers opgesteld die op hun 
gemak de aangekondigde voorstelling 
afwachtten. Daarachter verzamelden zich 
meer en meer mensen.
Ik was de eerste die een zetel op de voorste 
rij in beslag nam. 

En toen plofte die dame naast me neer. Ze 
had een puppie op haar schoot en bood mij 
aan die eens even over te nemen. Zij en ik 
kwamen al gauw tot de ontdekking dat wij 
best eens hier de jongste en oudste bezoeker 
konden zijn. Ik ben slecht in rekenen net als 
studenten van hogere scholen, maar toen ze 

Sudoku
Cijfers zweven door mijn hoofd

Steeds meer en steeds weer
‘s avonds als de lichten zijn 

gedoofd

Ik zie een negen en een zes
Leuk zo een sudoku

Beter dan  een wiskundeles

Ik puzzel maar door
Alle getallen op een rij

Want voor een vol vakje, 
daar doe ik het voor

Ik puzzel, ik zoek
Denken zeker ook

Kijken naar elke cijferhoek

Ingezonden door B. A. Groot Antink
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Wist u dat een aantal bewoners van 
Presikhaaf uit zichzelf en in hun eigen tijd 
het park en hun woonomgeving schoonhoudt. 
Gewoon omdat ze dat belangrijk vinden. 
Enkele van deze wijkbewoners staan op de voorkant van deze 
wijkkrant. Zij dagen u uit om mee te helpen Presikhaaf schoon te 
houden. Het Wijkplatform Presikhaaf ondersteunt hen door 
knijpers en handschoenen beschikbaar te stellen. 

Wilt u ook aan de slag in uw woonomgeving?
Meld u dan aan bij Lies Vonk van Opbouwwerk Presikhaaf 
(in MFC Presikhaven).
Mail: l.vonk@rijnstad.nl of tel. 06 159 652 24

Knijpt u mee, grijpt u mee… want:

Een schoon Presikhaaf = 

GAAF!!

Op drie achtereenvolgende zaterdagavonden in juli en augustus werd in 
park Presikhaaf een bioscoopvoorstelling in de open lucht gehouden.
Vlakbij het T-huis, dat speciaal op deze avonden langer open was, kwamen 
tegen zonsondergang wijkbewoners en andere belangstellenden met hun 
stoel of kussen naar het park. Op een groot projectiescherm keken de 
aanwezigen naar de films. De eerste avond was dit de James Bondfilm 
‘Skyfall’, de daarop volgende avond ‘Silver linings playbook’ en op de 
laatste avond de film ‘Valentino’ (met Nayib Amali). Hoewel de laatste 
filmavond kort moest worden onderbroken vanwege wat regen, was het 
weer verder tijdens deze Openluchtbiosavonden prima.  De tweede avond 
met ruim 300 bezoekers was een succes. Op de andere avonden waren dat 
100 en 150 bezoekers. De avonden werden georganiseerd op initiatief van 
de werkgroep Cultuur Presikhaaf. Dankzij financiële bijdragen van wijk-
platform Presikhaaf en Portaal was het mogelijk de filmvoorstelling te laten 
verzorgen door Outdoor Cinema uit Amsterdam. 
Het is de bedoeling dat volgend jaar zomer dit geslaagde evenement weer 
in park Presikhaaf wordt gehouden.

Culturele 
avond in MFC 
Presikhaven
 
Op zaterdagavond 
11 oktober a.s. wordt in 
MFC Presikhaven weer een 
culturele avond gehouden, 
georganiseerd door de 
werkgroep Cultuur Presikhaaf.

De avond staat in het teken 
van het vijfjarig bestaan van 
het MFC. 
Vanaf 19.30 uur zal het 
strijkerskwartet Ardesko, 
speciaal voor deze avond 
uitgebreid met enkele 
instrumenten, een divers 
samengesteld muzikaal 
programma brengen. 

Openluchtbioscoop 
in Park Presikhaaf 
succes

Natuurlijk is het extra 
feestelijk vanwege het 
jubileum. Ardesko is een 
klassiek muziekgezelschap 
met vooral jonge musici, 
afkomstig uit diverse landen.

Toegangskaarten ad. €3,00 per 
persoon zijn verkrijgbaar bij 
bibliotheek en opbouwwerk 
Rijnstad in MFC Presikhaven. 
Er zijn 125 kaarten beschik-
baar, dus wees er snel bij.

Alle wijkbewoners en andere 
belangstellenden zijn van 
harte welkom.
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Resultaten 
Omgekeerd Inzamelen
Tweede meting Over het Lange Water bekend
Op 1 januari 2014 is in de wijk Over 
het Lange Water gestart met het 
Omgekeerd Inzamelen. 

In april konden wij al melden dat 
de resultaten in de maanden januari 
t/m maart positief waren. Er werd 

veel meer afval gescheiden ingeza-
meld dan vóór de invoering van het 
nieuwe afvalinzamelsysteem. 

Inmiddels zijn de resultaten bekend 
voor de periode januari t/m juni 
2014 (zie onderstaande tabel). 

Van de 3 geformuleerde doelen zijn 
er al 2 gerealiseerd! Alleen de 
hoeveelheid restafval in de wijk 
Over het Lange Water moet nog 
verder omlaag.

De doelstellingen voor oud papier 
en karton zijn in alle startwijken 
(dus ook in De Laar-West en 

Malburgen Oost-Noord) behaald. 
Hetzelfde geldt voor de doelstellin-
gen voor plastic verpakkings-
materiaal.

Digitale enquête
De goede resultaten bij de geschei-
den inzameling van oud papier en 
karton en plastic verpakkingsmate-

riaal betekenen nog niet dat het 
Omgekeerd Inzamelen een succes 
kan worden genoemd. Er moet 
namelijk ook naar andere aspecten 
worden gekeken, zoals de mening 
van de bewoners over het nieuwe 
afvalinzamelsysteem en de kosten. 
Het tweede bewonersonderzoek 
wordt in september uitgevoerd.

Alle in de tabel 
genoemde hoeveelheden zijn 
in kg per inwoner per jaar. De 
onderstreepte hoeveelheid is een 
gecorrigeerde hoeveelheid. Er is 
namelijk een fout ontdekt in de 
cijfers van de eerste drie maanden.
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Een nieuw seizoen 
bij Leerbedrijf 
Bij Leerbedrijf Diagonaal is weer 
een nieuw seizoen aangebroken. 
We gaan veel leuke dingen doen! 
Wekelijks is er een vast programma 
waar iedereen welkom is. De activi-
teiten zijn gericht op sport, spel, 
gezelligheid en ontmoeten om zo 
een positieve bijdrage te leveren aan 
de wijk. Voor alle leeftijden van 
4 tot en met 50+ is wat te doen. 
Kinderen in de basisschoolleeftijd 
kunnen uit school gezellig met 
leeftijdsgenoten voetballen op een 
pleintje onder begeleiding van onze 
leerwerknemers. Voor ouderen 
bestaat de mogelijkheid handiger te 
worden met een computer, tablet of 
mobiel onder het genot van een 

kop koffie. Onze activiteitenagenda 
staat online op 
www.leerbedrijfdiagonaal.nl

Kijk gerust of er wat leuks bij zit! 
Wil je graag wat doen in je eigen 
tijd wat niet op de agenda staat? 
Wij hebben een uitleenservice waar 
veel materiaal, zelfs gratis of tegen 
een laag tarief, geleend kan worden. 
Niet alleen spelmateriaal wordt 
verhuurd, maar ook bijvoorbeeld 
tenten om een buurtfeest te 
organiseren. 

Neem gerust contact met ons op 
voor meer informatie. 
Via de site of bel naar 363  45 33. 
We zijn graag de verbinding tussen 
buurtbewoners en hopen je daarom 
hier aan de Kinderkamp 9 te 
ontmoeten.

Jeu de 
boules
Bij de Oosthof (Kinderkamp 9) ligt 
een mooie jeu de boules-baan. 
Hiervan mag gratis gebruik worden 
gemaakt!

Heb je zelf geen 
jeu de boules-ballen?  
Bij Leerbedrijf Diagonaal kan je 
deze gratis lenen binnen de 
openingstijden. 
Kijk voor de tijden op: www.
leerbedrijfdiagonaal.nl/contact/
We hopen je hier te ontmoeten!

Digicursus bij 
Leerbedrijf Diagonaal 
Wellicht heeft u al eerder deelgenomen aan of gehoord 
van de computer- en mobielcursus bij Leerbedrijf 

Diagonaal. Elke woensdag van 13.30 tot 15.00 uur wordt 
een “Digicursus” gegeven. Dit houdt in dat u wordt 
geleerd beter met uw computer, laptop, tablet/iPad of 
mobiele telefoon overweg te kunnen. Deelname is gratis! 
U kunt hiervoor bellen met Vanja (tel. 363 45 33) of 
mailen naar info@leerbedrijfdiagonaal.nl
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Activiteiten
agenda

In juni en augustus 2014 zijn voor de derde keer zes Smaakmakers-
wandelingen uitgevoerd in Presikhaaf. Wisselende groepen van 9 tot 
15 wijkbewoners hebben onder begeleiding van enkele enthousiaste 
bewoners uit de wijk een aantal nieuwe plekken in de wijk ontdekt, 
raakten al wandelend met elkaar in gesprek en kregen informatie en 
tips over diverse gezondheidsthema’s.
Na afloop van de laatste wandeling op 28 augustus gaven zij aan: 
Smaakmakers-wandelingen, dat smaakt naar meer! De bijgevoegde 
foto’s geven een indruk van de wandelingen. Doet u volgend jaar in 
de zomerperiode ook mee?

27 september
Kledingmarkt
Nicolaaskerk

12.00-17.00 uur
zie pagina 13

29 september
Feest voor 

de zintuigen
zie pagina 13

1 oktober
Dag van

de ouderen
zie pagina 10

2 oktober
Voorkom inbraak

in uw woning 
MFC Presikhaaf
19.30 - 22.00 uur

zie pagina 11

11 oktober
MFC IS JARIG
13.00 - 16.00 uur

zie pagina 11

11 oktober
Cultuuravond

MFC Presikhaaf
19.30-22.00 uur

zie pagina 15

14 oktober
Oosterse

Kooklessen
zie pagina 3

14 december
Muziek

bij de buren
zie pagina 4
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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

11 oktober 
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:

3 november 2014

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

vóór 11 oktober 2014 
Onder de goede inzenders wordt een tegoedbon verloot 
ter waarde van  € 20,00, te besteden bij Kapsalon Apart.
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Wat willen we voor Presikhaaf?
Wat vinden we belangrijk voor de wijk? 
En hoe gaan we ervoor zorgen dat onze 
wensen werkelijkheid worden? 
Het staat allemaal in het Wijkactieplan 
2015 – 2017. “Het plan bevat negen punten 
waar bewoners, gemeente en andere 
partijen hard aan werken. 
Zodat mensen nóg prettiger in de wijk 
kunnen wonen en werken,” vertelt Saskia 
Moester (wijkregisseur).

Een schone wijk
Bewoners vinden het belangrijk 
dat de wijk schoon is. “We 
komen regelmatig zwerfafval 
tegen en afval zien we naast de 
containers staan,” vertelt Saskia. 
‘Presikhaaf schoon!’ is daarom een 
belangrijk onderdeel van het 
Wijkactieplan. Een groep bewo-
ners is al begonnen met afval 
prikken. “Maar dat is niet genoeg 
om de wijk écht schoon te 
houden,” zegt Saskia. “Het zou 
mooi zijn als meer bewoners 
hiermee aan de slag gaan en als 
mensen het laten weten als ze 
afval naast de containers zien 
staan.” 

Taal
Presikhaaf bruist van de culturen. Maar nog 
niet iedereen kan zich gemakkelijk uitdruk-
ken in de Nederlandse taal. “Dat kan het 
samen leven in de wijk in de weg staan,” 
vertelt Saskia. Vandaar dat ook taal in het 
plan genoemd staat. Saskia: “Het gaat vooral 
om het taalonderwijs. Hoe zorgen we ervoor 
dat iedereen die het nodig heeft daarvan 
profiteert? Daarover zijn we aan het 
nadenken.” 

Het MFC
Ook het MFC Presikhaven wordt in het 
Wijkactieplan genoemd. Het is een levendige 
plek, maar het kan nóg levendiger, vooral in 
de weekenden. “Meer ontmoetingen tussen 
Presikhavers in het MFC is een belangrijk 
streven,” legt Saskia uit. “We gaan daar al 
heel snel mee van start, want op zaterdag 
11 oktober 2014 wordt het vijfjarig lustrum 
gevierd. Het wordt een leuke dag met 
activiteiten, een diner en een voorstelling.”

Meewerken aan 
een fijne wijk?
Presikhaaf is een fijne wijk om in te wonen, te 
werken en te leren. En dat moet zo blijven. 

“Als iedereen een steentje bijdraagt, kunnen 
we met zijn allen trots op de wijk blijven,” 
zegt Saskia. 

Wie mee wil helpen met afval prikken, 
of wie ideeën heeft over de wijk, kan contact 
opnemen met Lies Vonk (opbouwwerk 
Presikhaaf ) via (06 159 652 24).

Afval meldt u via 
telefoonnummer 0900-1809.

(Herman van Ommen, fotografie)


