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Advertentie

PREEK VAN DE WEEK
We kijken elke avond massaal 
naar de televisie en beseffen niet 
dat het pas ongeveer 65 jaar 
geleden begon. In Arnhem waren 
twee zaken: Radio De Wit en 
Radio Nijboer. De eerste was van 
een Adventist, gevestigd aan de 
Rozendaalsestraat en de tweede 
was van een lid van de Pinkster-
beweging en bevond zich in de 
Nieuwstad. 

En toen werd het ineens Radio 
en TV De Wit en Radio en 
TV Nijboer. De eerste was een 
doener met folderen, de tweede 
was een spreker die vaak op een 
zeepkistje voor de muziektent 
De Bloempot, midden op het 
Velperplein, stond te preken. 
Het was nog een stukje natuur 
met half harde paden, die je 
moest doorsteken om naar de 
stad te komen. Er stonden altijd 
wel tien tot twintig mensen even 
te luisteren.
De beide gelovigen hadden twee 
begrippen voor het woord 

“wereld”. De ene was slecht: als je 

tot de wereld behoorde was je 
niet gelovig, en als je gelovig was 
behoorde je niet tot de wereld. 
Die moest je dus buiten de deur 
houden. Maar wat geschiedde? 
De beide broeders waren gelovige 
zakenlieden en zaken doen en 
gelovig zijn was soms moeilijk te 
verenigen. 
Ze adverteerden beiden toen: 

“Haal nu de wereld in uw huis!” 
Hiermee bedoelden ze natuurlijk 
de televisie met zijn zegeningen.

Een niet of anders gelovige streeft 
volgens hen hoofdzakelijk het 
ikke ikke en hebben hebben van 
het egoïsme na, de gelovige het 
wij wij en geven geven van de 
naastenliefde. Dankzij de tele-
visie zien wij ramp na ramp en 
wordt even het hebben en 
houden, geven en afstaan. Haat 
en naastenliefde met bord op 
schoot. Een weelde? Wakker Dier 
en Wakker Mens naast elkaar. 
Iets voor de donkere dagen.

Piet Schreuder

Vrijdag 16 januari
pannenkoeken eten

Inschrijven vanaf maandag 
5 januari 2015. 
U kunt kiezen uit diverse 
soorten. Inclusief soep 
en toetje  betaalt u 
€ 4,50 p.p.

Vrijdag 23 januari
spellenmiddag

Aanvang 14.30 uur. 
Kosten € 1,50 p.p. 
Inschrijven niet nodig.

Vrijdag  13 februari 
bingo met verloting 

We draaien vier rondes en 
houden een verloting. 
Entree € 3,50 p.p. 
Inschrijven niet nodig. 

Activiteiten 
in de 
Weldam
Middachtensingel 39 - tel. 361 17 41
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Wilt u 6x per jaar 
de wijkkrant bezorgen ?

Presikhaaf Wijknieuws is 
voor de bewoners 
en wordt (vrijwillig) 
door bewoners gemaakt.

Zo’n 80 bewoners 
bezorgen (als vrijwilliger) 
6x per jaar de wijkkrant 
in hun straat, complex, 
of buurt. 

Vooral in de buurten Presikhaaf 1, Presikhaaf 3 en de 
Cannenburg zijn te weinig bezorgers. 

Wilt u 6x per jaar de wijkkrant bezorgen. 
meldt u dan aan.

Let op: straten waar geen  bezorger is, 
ontvangen na deze editie de wijkkrant niet meer.

Informatie/aanmelden bij; Lies Vonk, MFC Presikhaven, 
Laan van Presikhaaf 7, tel: 06 159 652 24,  l.vonk@rijnstad.nl
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Wijkprijs 2015
Beloning voor burgerinitiatieven
Afgelopen jaar heeft de gemeente Arnhem de wijkprijs geïntroduceerd. 
Een nieuw initiatief om burgeractiviteiten in de wijken te stimuleren 
en te belonen. Het idee is dat kleinschalige (wijk-)activiteiten vaak 
veel bijdragen aan prettig wonen en leven in de wijken. 
De vijf beste initiatieven worden beloond met een geldprijs tot 
maximaal € 3.000,00.

De eerste editie van de wijkprijs is 
geëvalueerd. Daarbij zijn kritische, 
maar goede, punten naar voren 
gebracht. Op basis hiervan zijn de 
criteria opnieuw bekeken en wordt 
de stemprocedure aangepast. 

Vanaf januari 2015 worden Arnhem-
mers weer opgeroepen hun idee in 
te dienen. Informatie over de 
criteria (waar het initiatief aan 
moet voldoen) en de (stem)proce-

dure staan vanaf medio januari op 
www.arnhem.nl/wijkprijs. 
Een jury beoordeelt welke initia-
tieven voldoen aan de criteria en 
zich mogen presenteren. 

Donderdag 11 juni 2015 vindt dan 
de uitreiking van de wijkprijzen 
plaats. Op die avond worden de 
initiatieven gepresenteerd en 
kunnen bewoners stemmen wie er 
wint. 
Voor de hoofdprijs is € 3.000,00 
beschikbaar. Het prijzengeld moet 
gebruikt worden voor de uitvoering 
van het initiatief.

De gemeente wil met de nieuwe 
opzet bewoners uitnodigen om hun 
initiatieven te laten zien aan de 
gemeente en andere wijken, zodat 
van elkaar geleerd en samengewerkt 
kan worden. 

Hartelijk Dank!
Via deze weg willen wij namens de 
bewoners van de Ulenpaslaan 
iedereen, die meebeslist, meege-
werkt en mee uitgevoerd heeft, heel 
hartelijk danken voor het weghalen 
van de uit de kluiten gegroeide 
asters, het omspitten van de grond 
en het aanvullen van de straatbor-
der met nieuwe grond!! 
Wij willen vooral de heer Nolsen 
noemen, die altijd een luisterend 
oor heeft als het omgevingsgroen 
betreft. 
Inmiddels staan er ook al wat, door 
bewoners gedoneerde, planten in 
en met wat zaaigoed hopen we in 
2015 een kleurrijke vierde straatbor-
der te hebben. 

Met vriendelijke groet, 
Carla van Mens en 
Walter van der Mark 
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Winterregeling voor 
groene minicontainer 

Decembermuziek  
in de bibliotheek

Lustrumfeest 
Bibliotheek Presikhaaf
Het Lustrumfeest t.g.v. het 5-jarig 
bestaan van MFC Presikhaven in 
oktober werd gevierd met veel 
activiteiten.

Het kunstwerk ‘BAB|BEL’ werd 
onthuld door Ria Oudega, direc-
teur-bestuurder van Bibliotheek 
Arnhem. Het kunstwerk is speciaal 
ontworpen voor de ingang van het 
MFC door de Oostenrijkse beel-
dend kunstenaar en architect 
Thomas Schertzer.

Ook kwam ‘Vito’, dé mascotte van 
de Arnhemse voetbalclub Vitesse, 
op bezoek. Iedereen die wilde, 
mocht met hem op de foto. 

De foto’s konden 
de week erna gratis worden opge-
haald in de bibliotheek. 

Zaterdag 20 december speelt 
Gerard Vrieselaar in Bibliotheek 
Presikhaaf van 14.00 tot 15.00 uur 
op piano sfeervolle 
kerstmuziek. 

Pianist Gerard Vrieselaar brengt 
bezoekers in de juiste stemming 
voor de kerstdagen met een uitvoe-
ring van heerlijke kerst- en 
loungemuziek. 
Deze oud-docent is geen onbekende 
in Presikhaaf. Hij heeft vele jaren 
aan de Dr. W. Dreesschool muziek-, 
zang- en musical-les gegeven.

De bibliotheek bevindt zich in 
MFC Presikhaven, Laan van 
Presikhaaf 7. Iedereen is welkom. 

De toegang is gratis en aanmelden 
is niet nodig. 

Vanaf december 2014 wordt de groene minicontainer minder vaak 
geleegd. Het is namelijk gebleken dat in de winterperiode de groene 
minicontainer minder vaak wordt aangeboden. 

Logisch, want we hebben ook 
minder groen afval uit bijvoorbeeld 
de tuin. In deze periode wordt de 
groene minicontainer nog maar 
één keer in de vier weken geleegd. 

Vanaf maart 2015 wordt de mini-
container weer één keer in de twee 
weken geleegd.
Wilt u weten wanneer uw minicon-
tainers worden geleegd? Kijk dan 
op onze digitale afvalwijzer via 
www.arnhem.nl/afvalwijzer. 
Hier vindt u alle afvalophaaldagen, 
die gelden voor uw adres. 
Het totale jaaroverzicht van de 
afvalwijzer kunt u downloaden 
(PDF) en uitprinten. Ook kunt u 
heel eenvoudig de ophaalgegevens 
koppelen met uw agenda.
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Er komt meer kijken bij het geven van een naam aan een straat, plein 
of brug dan je zou verwachten. Straatnamen in Arnhem worden vast-
gesteld door het college van burgemeester en wethouders. Zij doen dit 
op advies van de straatnaamcommissie. En die commissie sluit graag 
aan op ideeën uit de stad. 

Nieuwe straatnamen: 
wie beslist daarover? 

Binnen de gemeente mag elke 
straatnaam maar één keer bestaan. 
De vindbaarheid staat voorop. 
De commissie kijkt altijd naar de 
geschiedenis van de omgeving. 
Zo kreeg het plein bij het nieuwe 
Multifunctioneel Centrum in 
Klarendal de naam Kazerneplein. 
Hier was immers lange tijd de 
Menno van Coehoornkazerne 
gevestigd. 

Grondlegger
Soms kiest de commissie voor het 
vernoemen van een straat naar een 
persoon die voor Arnhem belang-
rijk is geweest. Denk aan het Elly 
Lamakerplantsoen. 

Elly Lamaker was grondlegger van 
de Mode-academie ArtEZ en heeft 
vele talenten opgeleid en gevormd.

Straatnamen online
De gemeente Arnhem biedt de 
Arnhemse straatnamen aan op 
internet. Via www.arnhem.nl/
arnhemsestraatnamen krijgt u een 
alfabetisch overzicht van alle 

Arnhemse straatnamen en hun 
betekenis. Ook kunt u gebruik 
maken van een digitale plattegrond. 

Verre toekomst
In Arnhem Dubbelstad wordt de 
lezer ook geïnformeerd over hoe het 
geven van straatnamen in zijn werk 
gaat. In de straatnaamcommissie 
zitten ambtenaren, externe deskun-
digen en twee burgerleden. 

Deze commissie adviseert burge-
meester en wethouders al ruim 
60 jaar bij het benoemen van 
straatnamen. Haar invloed reikt tot 
in de verre toekomst want een 
straatnaam is voor lange tijd! 

Voor vragen of ideeën over straat-
namen is de commissie per mail 
bereikbaar via 
straatnaamgeving@arnhem.nl

Glas in ’t bakkie
Eind oktober gaf onze wijkwethouder,  Ine van Burgsteden, de aftrap voor 
de landelijke glascampagne “Glas in ’t bakkie”.  Zelf bracht ze ook een tas 
met glas mee om in de glasbak te deponeren.  Iedereen die op die dag zijn 
glas naar de glasbak achter Albert Heijn kwam brengen, kreeg een 
bewaartas aangeboden.  De belangrijkste boodschap van de campagne is, 
dat u het glas niet eerst hoeft schoon te spoelen. Doe de deksel of dop erop 
en breng het naar de glasbak. Recyclingbedrijven kunnen het glas door 
nieuwe technieken goed sorteren. Het is een stuk hygiënischer in huis en 
zo wordt glas scheiden nog makkelijker.
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Lourdesschool neemt na 28 jaar afscheid van hun directeur
Afscheid van Frans Huisman
Frans begon na zijn opleiding aan de Katholieke 
Pedagogische Academie zijn loopbaan in het westen 
van het land. 
Na een half jaar was hij al weer terug in Arnhem 
om leerkracht te worden op de Sint Fransschool op 
het regionaal woonwagencentrum.

“Ik heb hier dertien jaar gewerkt, de laatste jaren als 
integratieleerkracht. In deze functie begeleidde ik 
leerlingen die op de burgerschool (reguliere basis-
school) zaten. Ook waren we in die tijd druk met 
symbiose onderwijs: ’s morgens kregen de leerlingen 
op de kampschool rekenen, taal en lezen en ’s middags 
gingen we met hen naar de LTS (jongens) en de 
huishoudschool (meisjes).

Toen het woonwagencentrum van overheidswege werd 
opgeheven en kleine kampjes werden opgezet, gingen 
veel kinderen naar “burgerscholen” in hun buurt. 
Dat betekende uiteindelijk de sluiting van de woon-
wagencentrumschool in 1987.

“In 1986 werd ik directeur van de Lourdesschool. 
Tijdens mijn directeurschap werd het jaarlijks toetsen 
(CITO-eindtoets en de toetsen van het leerlingvolg-
systeem) verplicht en werden de resultaten gebruikt 
om elkaar wederzijds te informeren. 

Met deze Arnhemse Monitor was Arnhem koploper in 
Nederland. Helaas worden de resultaten tegenwoordig 
door de inspectie gebruikt als afrekencultuur. Wij zijn 
meer benieuwd hoe het kind begonnen is en of het 
voldoende groei heeft doorgemaakt.”

Frans heeft zich sterk gemaakt voor de constructie van 
de twee scholen in het MFC. “We moeten niet elkaars 
concurrent zijn, maar kwalitatief goed onderwijs 
bieden. De samenwerking van onze scholen is al 
begonnen en mondt binnen twee jaar uit in één school 
met een nieuwe naam. We zijn hierin een echte voor-

loper. Nu al zijn positieve resul-
taten binnen de teams van de 
Lourdesschool en de Annie M.G. 
Schmidtschool te merken.”

Frans valt na zijn pensioen niet in 
een zwart gat. Eerst nog deze week 
het afscheid van leerlingen en 
ouders en dan kan hij zich volledig 
aan zijn hobby’s wijden: sporten en 
reizen. De camper zal dus veel meer 
kilometers maken en wat extra leuk 
is: volgend jaar maart hopen hij en 
zijn vrouw Helma opa en oma te 
worden. 

De redactie van Presikhaaf 
wijknieuws wenst Frans een mooie 
tijd toe.
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Een bewonersavond 
met Diagonaal op de Oosthof
Leerbedrijf Diagonaal is er voor de buurt. Buurtbewoners bepalen wat 
er gebeurt in de wijk. Als alle organisaties er samen de schouders 
onder zetten, kunnen we iets moois van Presikhaaf Oost maken. 

Dat was het uitgangspunt van een 
avond waarvoor Diagonaal actieve 
buurtbewoners van Presikhaaf Oost 
op 19 november had uitgenodigd. 

Zo’n vijfentwintig bewoners gingen 
met elkaar in gesprek over de rol van 
Diagonaal en wat zij graag in de wijk 
zien gebeuren. Allen waren het 
erover eens dat een goedlopend 
wijkcentrum in de Oosthof belang-
rijk is voor het buurtgevoel in 
Presikhaaf Oost.  

Voorzitter Freddy Sikkes benadrukte 
dat leerbedrijf Diagonaal de ‘handjes’ 
wil leveren om van Presikhaaf Oost 
een levendige en sociale wijk te 
maken. Maar Diagonaal kan dat niet 
zonder de buurt. Daarom wil het 
leerbedrijf  graag bekendheid geven 
aan haar activiteiten en deze samen 
met de buurt uitbouwen. Stagiaires 
en vrijwilligers van Diagonaal onder-
steunen nu activiteiten van scholen 
en organisaties, lenen(spel)materiaal 
uit, geven computerles, helpen 
mensen met klusjes en zijn actief in 

park Kinderkamp. Diagonaal wil 
van de Oosthof graag een ont-
moetingscentrum voor de wijk 
maken. Door bezuinigingen is dat 
nog onzeker.  

In groepen werd er verder gepraat. 
Buurtbewoners willen graag aan de 
slag om van de Oosthof een leven-
dig wijkcentrum te maken. Daar-
voor is een goede samenwerking 
tussen Diagonaal en Rijnstad en 
actieve steun van bewoners nodig, 
goede communicatie en een strak 
plan. Genoeg stof voor Diagonaal 
om uit te werken. 

Samen met Wim Lange, die vanuit 
Rijnstad is aangesteld, wordt er 
gewerkt aan een nieuwe invulling 

 

Buurt
boekenkast

Diagonaal heeft met de buurt 
een boekenkast in de Oosthof 
(Kinderkamp 9). 

Boeken kunnen hier gratis 
worden gewisseld. U pakt een 
boek uit de kast en legt tegelijk 
een boek van u terug in de kast. 
Wanneer u nog oude boeken
 heeft, is het fijn als u deze wilt 
doneren aan de buurtboekenkast! 

Zo kunt u leuke, nieuwe boeken 
lezen zonder kosten. 
Heeft u nog een mooi boek dat u 
toch niet meer leest? 
Wissel dit dan in en ruil 
zo met de buurt boeken. 
U kunt boeken wisselen 
binnen de openingstijden 
van Diagonaal. 

Geef dit dan aan bij de receptie.

van de Oosthof. In januari wordt 
iedereen opnieuw uitgenodigd om 
mee te denken.

Wil je wat doen, heb je ideeën of 
wil je met andere mensen in 
contact komen, kom dan eens langs 
op de Oosthof.  

Margriet van Galen

Wim Lange
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Tien jaar 0ntwikkelingsplan Presikhaaf
Hoewel het ontwikkelingsplan 
Presikhaaf nog steeds niet vol-
tooid is, zie Presikhaaf 2/Delta-
kwartier, is het al weer tien jaar 
geleden dat de werkzaamheden 
van start gingen.

Met het kappen en verplaatsen van 
bomen en de aanleg van nieuwe 
paden begon deelproject Park 
Presikhaaf.
De negen deelprojecten uit het 
ontwikkelingsplan Presikhaaf 
gingen in de loop der jaren op 
verschillende momenten van start.

De wijkkrant en wijkwebsite 
willen vanaf 2015 regelmatig terug-
blikken op hoe het was en wat het 
geworden is.

foto: Hans van Dulkenraad

Marten van Bijsteren  
Vrijwilliger van het jaar 
Onder luid applaus werd de 84-jarige Marten van 
Bijsteren vorige maand benoemd tot “Vrijwilliger 
van het jaar 2014” van Tennisvereniging Presikhaaf. 

Onlangs werden de leden opgeroepen om de 
vrijwilliger van hun keuze te nomineren. 

Maar liefst 80% van alle stemmen ging uit naar 
Marten die niet alleen werd geroemd om zijn 
fanatieke onderhoudswerkzaamheden op de 
tennisclub, maar ook om zijn inspirerende 

levensinstelling. 

Deze kwieke en nog altijd fitte man doet elke ochtend 
oefeningen om fit te blijven, geniet iedere dag van het 
leven en af en toe een rood wijntje.

De leukste tennisvereniging van Arnhem draait al 
48 jaar volledig op vrijwilligers. Van het bewateren van 
de planten, het regelen van de ledenadministratie, het 
tappen van een biertje tot aan het organiseren van 
grote toernooien. 

Al deze onmisbare krachten werden op deze gezellige 
vrijwilligersdag door het bestuur getrakteerd op een 
hapje en een drankje. Uiteraard werd er tussen de 
feestelijkheden door ook nog lekker getennist.

Marten mag een jaar lang van zijn titel en trofee 
genieten. Volgend jaar wordt er een nieuwe vrijwilliger 
van het jaar gekozen. 

Ook interesse in de leukste tennisvereniging 
van Arnhem? Kijk op www.tvpresikhaaf.nl

Marten van Bijsteren (l) ontvangt zijn trofee en felicitaties 
van Henny Lubbers.
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Gezellige najaarsmarkt in 
activiteitencentrum Schreuder
Dit jaar had de najaarsmarkt het 
thema muziek. Er waren dan ook 
veel producten te koop met een 

“muzikaal randje”, bijvoorbeeld 
een fruitschaal of klok van een 
oude vinylplaat.

Mede door het stralende weer 
waren er veel bezoekers. 
Niet alleen familie en kennissen van 
de cliënten (mensen met een 
verstandelijke beperking), maar ook 
buurtbewoners vonden de weg naar 
het centrum evenals de redactie van 
Presikhaaf wijknieuws.

We lieten ons de hapjes en drankjes, 
die te koop waren, goed smaken. 

Er was een aantal leuke activiteiten 
georganiseerd o.a. voor het goede 
doel.
Volgend jaar zijn we beslist weer 
van de partij op Vlamoven 22-24 
(IJsseloord 1). U ook? 

KUNSMAKE
Kom kunsmake! 
Voor alle kinderen (4 tot 12 jaar) 
uit Presikhaaf op Locatie Spatie. 
De kinderen werken met kunste-
naars uit binnen- en buitenland. 
Deelname is gratis. 

De kinderen zijn elke vierde woens-
dag van de maand tussen 14.00 en 
15.30 uur welkom op Hisveltplein 21. 
Er kan per keer opgegeven worden.
Kunsmake is een samenwerkings-
verband tussen Rijnstad 
Kinderwerk Presikhaaf Oost en 
Kunstbedrijf Arnhem. 
Voor meer informatie: 
marije.tangelder@kuntsbedrijfarnhem.nl

Food From The Hood
In januari zal het voormalig eetcafe 
Mallemoere zich omtoveren tot 
Food From The Hood. Dit zal 
plaatsvinden bij Locatie Spatie 
(Hisveltplein 21).

Bij Food From The Hood wordt 
door verschillende buurtbewoners 
uit Presikhaaf elke vrijdag gekookt. 
Hierbij zal de diversiteit van het 
eten net zo divers zijn als de 
mensen uit Presikhaaf. 

De groep zal worden ingezet bij 
verschillende kunstexposities, open 
dagen en andere sociaal artistieke 
evenementen. 

Ben jij of ken jij iemand uit 
Presikhaaf, die het leuk vindt  om 
te helpen koken (eenmalig of 
wekelijks), mail dan naar 
marije.tangelder@kunstbedrijfarnhem.nl
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Bewonersoverleg 
Wijkplatform Presikhaaf
Op 12 november heeft wijkwethouder Ine van Burgsteden de laatste 
bijeenkomst van het wijkplatform in 2014 bezocht. Door een overvolle 
agenda was dit nog niet eerder gelukt.
Na een korte kennismakingsronde kon de vergadering van start gaan.

De vergadering stond onder leiding van een nieuwe, onafhankelijk 
gespreksleider: David Bouman, oud bewoner van Presikhaaf 3 en nu 
woonachtig in Westervoort.

Op de agenda stond o.a. de begroting 2015 van de wijkkrant en wijkweb-
site. Na ampele discussie werd de begroting vastgesteld. Wel moet er in de 
toekomst rekening mee worden gehouden dat door een verminderde 
bijdrage van de gemeente Arnhem het budget in het gedrang kan komen. 
Het wijkplatform zal dit in 2015 op de agenda zetten.

In het afgelopen halfjaar heeft het 
wijkplatform de volgende budget-
ten toegekend:
* € 300,00 Bewoners Vechtstraat,  
 ontmoetingsactiviteit P1
* € 4.100,00 Activiteiten Kinder 
 huiskamer MFC
* € 3.000,00 Kinderactiviteiten  
 Circus Prikko 
* € 1.250,00 Picknicktafel bij   
 Speelplek P1
* € 500,00 Burendagbewoners- 
 activiteit Middachtensingel e.o.
* € 300,00 Burendagbewoners- 
 activiteit Magerhorststraat
* € 450,00 Rijnstad: materiaal t.b.v.  
 taal- /leerproject Logo 3000
* € 1.676,50 Mike Hose t.b.v.   
 Kinderwijkteam Presikhaaf
* € 1.250,00 Jubileumactiviteit  
 bewoners Carrousel
* € 550,00 Kerstmarkt Oosthof  
 Leerbedrijf Diagonaal

De eerstkomende vergadering 
van het wijkplatform is op 
woensdag 11 februari 2015.
Budgetaanvragen moeten vóór 
woensdag 21 januari a.s. binnen 
zijn.

Adres: 
MFC, Laan van Presikhaaf 7 / 
postvak Opbouwwerk 
Mail: 
wijkplatform@presikhaafnet.nl

Informatieavond 
Goede Buur
Stichting Diagonaal is weer gestart 
met ‘Goede Buur’, een organisatie 
die hulp biedt aan alle bewoners in 
Presikhaaf die hulp kunnen gebrui-
ken en/of verlenen. Heeft u bij-
voorbeeld hulp nodig met iets in 
elkaar zetten, met tuinieren of lijkt 
het u leuk om in contact te komen 
met andere wijkbewoners, dan is 
Goede Buur zeker iets voor u! 

Links Anneloes en rechts Tineke, 
de contactpersonen voor 
Goede Buur.

Wilt u meedoen? U kunt de site 
www.leerbedrijfdiagonaal.nl 
bezoeken voor meer informatie. 

Op 12 januari kunt u vanaf 19.30 uur 
terecht bij Leerbedrijf Diagonaal, 
Kinderkamp 9, voor de informatie-
avond over Goede Buur. 
U kunt zich opgeven voor de 
informatieavond of u aanmelden 
voor Goede Buur op 
goedebuur@leerbedrijfdiagonaal.nl 
of bel naar 363 45 33. 
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zoekt 
gastheren en gastvrouwen

Het Multi Functioneel Centrum Presikhaven aan de Laan van Presikhaaf 7 gaat vanaf het nieuwe jaar werken met 
een vrijwilligersgroep gastheren en gastvrouwen. Als vrijwilliger bent u het eerste aanspreekpunt voor bezoekers 
aan het gebouw, geeft u informatie en ondersteunt u de vaste gebruikers in het gebouw bij facilitaire 
werkzaamheden. 

Zoekt u een leuke uitdaging? 
Bent u sociaal, werkt u graag in teamverband en steekt 
u graag uw handen uit de mouwen? Misschien biedt 
MFC Presikhaven u deze leuke plek en uitdaging.
Interesse? Stuur uw motivatie voor 16 januari 2015 naar 

Guido Adriaanse 
p/a MFC  Presikhaven
Laan van Presikhaaf 7
6826 HA Arnhem

of per mail naar 
info@guidoinarnhem.nl

SIK organiseert 
kerstbingo 
De kerstbingo wordt gehouden op 
zaterdag 20 december 
in de Dr. W. Dreesschool, 
Kinderkamp 7. De toegang is gratis.

Aanvang van de bingo is om 20.00 
uur (zaal open vanaf 19.30 uur), 
eerste kop koffie of thee met een 
snee kerstbrood is gratis.

De eerste prijs per ronde (5 rondes) 
is een levensmiddelenmand t.w.v. 
€ 20,00. De laatste ronde is een 
superronde met als prijs een levens-
middelenmand t.w.v. € 50,00.

Op deze avond treedt zangeres 
Machabelle voor u op. Zij brengt 
diverse, gezellige liedjes en kerst-
nummers ten gehore.

sik.presikhaafoost@live.nl of kijk 
op de website 
www.sikpresikhaaf.com

Het bestuur en de vrijwilligers 
van de S.I.K. wensen u 

prettige feestdagen en een 
voorspoedig 2015.

(Bovenstaande activiteit is onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.)
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Elke woensdagmiddag is er Kinder-
club in buurthuis de Oosthof. 
Deze wordt georganiseerd door 
stichting Rijnstad en duurt van 
half 2 tot half 4. 
Wil je ook meedoen, kom dan 
gerust eens naar de Oosthof.

Halloween Park Kinderkamp
Op de laatste woensdag van 
oktober deden 45 kinderen van de 
Kinderclub mee met de Halloween-
workshop. Er werden pompoen-
lampionnen, spinnenwebben en 
vleermuizen gemaakt met later op 
de avond een spannende spook-
tocht in het donker door Park 
Kinderkamp, georganiseerd door 
de studenten van Leerbedrijf 
Diagonaal. 
 
Leerzame speurtocht 
door de wijk
Woensdag 5 november werd meege-
daan aan een leerzame speurtocht 
door de wijk. 
De kinderen moesten vragen 
beantwoorden over het verkeer en 
openbaar vervoer.
Verschillende ondernemers deden 
mee. Bakker Hilvers vertelde wat 
een echte bakker doet, de Turkse 
slager wat halal betekent en er werd 
lekkers uitgedeeld. 
Op het stenen veldje kon een potje 

voetbal worden gespeeld. 
In de bibliotheek kon geraden 
worden hoeveel boeken er stonden 
(wel tussen 20.000 en 25.000). 

De Turkse bakker liet verschillende 
hapjes proeven. Hierna vertrokken 
de kinderen weer naar de Oosthof, 
waar hun ouder(s) hen opwachtten. 

Lichtjesfeest
Op 12 november maakten de 
kinderen van de Kinderclub 
lampionnen voor het Lichtjesfeest. 

 Toen het donker was, ging de 
stralende optocht van de Oosthof 
naar Locatie Spatie. De lichtge-
vende ballonnen langs de route 
mochten ook worden meegenomen 
met als resultaat een mooie licht-
bundel in het donker. 

Bij Locatie Spatie was er voor de 
kinderen warme chocolademelk 
met wat lekkers.

Start speelmorgen 
in Presikhaaf-Oost
Speelmorgen is spelen, opvoeden 
en ontmoeten voor ouder en kind!

Op dinsdag 6 januari start een 
nieuwe speelmorgen in Presikhaaf-
Oost. Vind je het leuk om andere 
ouders uit je wijk te ontmoeten, 
om samen te spelen met je kind en 
om te praten over opvoeding? 
Kom dan naar de nieuwe speelmor-
gen. De ochtend is voor ouders uit 
Presikhaaf-Oost met een kind van 

1,5 tot en met 2,5 jaar. De speelmor-
gen is van 9.30 tot 11.30 uur en 
wordt gehouden in peuterspeelzaal 
Pinokkio, Kinderkamp 11. Je kunt 
je opgeven bij 
i.sieljes@rijnstad.nl 
of voor meer 
informatie bellen 
met 
06 527 107 66. 

Kosten speel-
morgen € 1,00 
per ouder. 

Leuke activiteiten 
Kinderclub Presikhaaf-Oost
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Kinderen Lourdesschool 
leren ouders spel
De kinderen van groep 7 hebben, 
op verzoek van Heilie van Beers 
(begeleidster oudercursus LOGO 
3000), in de klas diverse spellen 
geoefend.

De spellen werden gekocht t.b.v. 
Logo 3000, een woordenschat-
programma.
Het leert de kinderen en de ouders 
op een moderne, speelse manier 
om te gaan met woorden, waardoor 
hun woordenschat wordt vergroot.
De kinderen hebben eerst de 
spellen in de klas bekeken en 
gespeeld.

De week daarop heeft een achttal 
kinderen om de beurt de spellen 
aan de ouders uitgelegd en samen 
met hen gespeeld, waardoor de 
ouders deze nu ook thuis met hun 
kinderen kunnen spelen.

Muziekproject 
‘Met de Muziek Mee’

Na het succes van 
vorig jaar is het 
muziekproject 
‘Met de Muziek Mee’ weer van 
start gegaan op de scholen in de 
wijk. 
Ook de groepen 4 en 5 van de 
Dr. Willem Dreesschool doen weer 
mee. Na tien lessen van een muziek-
docent in de klas krijgen kinderen 
de gelegenheid om een instrument 
te leren bespelen na schooltijd op 
school. Hierbij kan gekozen worden 
uit veel verschillende instrumenten. 
Een unieke kans om aan de slag te 
gaan met muziek! 

Leren van en bij 
het Ixperium
De Annie M.G. Schmidtschool 
vindt het belangrijk om aan te 
sluiten bij de leerbehoeften van 
kinderen. Hierbij kan het 
gebruik van ICT een belangrijk 
hulpmiddel zijn. 

Zo hebben we Ipads in de school, 
die ingezet kunnen worden bij het 
leren. Maar hoe doe je dat effectief? 
Welke mogelijkheden zijn er? 

Daarvoor zijn de leerkrachten van 
de Annie M.G. Schmidtschool 
langs gegaan bij het Ixperium. Het 

Ixperium biedt workshops, cursus-
sen en trainingen om leerkrachten 
te scholen in het gebruik van 
ICT-toepassingen in de lessen. Het 
resultaat was een geslaagde middag 
waarin het team inspiratie en 
vaardigheden heeft opgedaan om 
de Ipad nog meer te gaan inzetten. 

Naast de trainingen biedt het 
Ixperium ook lessen aan klassen-
groepen aan waarin ICT de hoofd-
rol speelt. Erg leuk dat alle groepen 
daar ook een les gaan volgen! 

Op het LEERpark 
DOE je meer
Middenin Presikhaaf ligt het 
Leerpark, een school waar je een 
beroep leert. Dat kan op verschil-
lende niveaus: praktijkschool, 
vmbo basis/kader en mbo. 

We kijken goed naar wat je al kunt 
en waar je nog aan moet werken. 
Wie ben je? Wat kun je? Wat zijn je 
dromen? Op het Leerpark ga je dit 
ontdekken door meer te doen: 
tijdens de lessen, de DO-IT-uren 
en de vele activiteiten in en rond de 
school. 

De afgelopen maanden zag je onze 
leerlingen cateren voor basisscholen, 
sleutelen in de garage en bedradin-
gen aanleggen voor de kerstverlich-
ting van winkeliers. Vanaf januari 
gaan leerlingen wekelijks het park 
en de wijk in om een bijdrage te 
leveren aan een schoon Presikhaaf. 
Onze leerlingen krijgen échte 
opdrachten, in en rond de school. 
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Dat is pas praktijkleren!
Woont u in de wijk en wilt u de 
school eens van binnen zien? 

Nieuwsgierig naar de autowerk-
plaats, het restaurant en de winkel? 
Of de gloednieuwe fitnessruimte? 
Loop dan binnen op vrijdag 
6 februari. Overdag organiseren we 
minilessen voor leerlingen van 
groep 8, ’s avonds gaan de deuren 
open voor alle belangstellenden.

Meer informatie: 
leerparkpresikhaaf@arentheemcollege.nl

Kunst en cultuur aan tafel
De werkgroep Cultuur Presikhaaf 
wil een bijeenkomst organiseren 
waarvoor instanties, organisaties, 
groepen, maar ook wijkbewoners 
uit Presikhaaf, die op enigerlei 
wijze actief zijn op het gebied 
van kunst en cultuur, worden 
uitgenodigd. 

De bedoeling is om nader met 
elkaar kennis te maken en na te 
denken over vormen waarop we op 
dit terrein meer en beter kunnen 
samenwerken in onze wijk. 

Op dinsdagavond 20 januari 2015 
om 19.30 uur wordt de ‘brainstorm-
avond’ gehouden in MFC Presikha-
ven, Laan van Presikhaaf 7. 
Als werkgroep zullen we de ons 
bekende instanties persoonlijk 
uitnodigen. Maar als u ook geïnte-
resseerd bent, wordt u ook van 
harte uitgenodigd aanwezig te zijn 
en mee te denken. 
Over de uitkomsten van de bijeen-
komst zal in één van de volgende 
edities van Presikhaaf wijknieuws 
worden gerapporteerd.

Marokkaans ontbijt
Er leven veel verschillende culturen 
naast en met elkaar in Presikhaaf. 
Om elkaar en elkaars cultuur beter 
te leren kennen, wordt op donder-
dag 15 januari een traditioneel 
Marokkaans ontbijt geserveerd in 
MFC Presikhaven. 
Het ontbijt is van 9.30-11.00 uur. 
Vooraf wordt een presentatie 

gegeven over Marokko 
en de Marokkaanse 
(eet)cultuur. Komt u 
ook? 
Er zijn 45 kaarten (à € 2,00) 
beschikbaar. 

Kaarten kunt u kopen via Ingrid: 
i.sieljes@rijnstad.nl/06 527 10 766.

Selamat Makan
Het Indonesische eilandenrijk 
kent een rijke eettraditie. MFC 
Presikhaven wil je de komende 
weken kennis laten maken met 
enkele traditionele en regionale 
recepten uit de Indonesische 
keuken. 

Wijkbewoners uit Presikhaaf - man-
nen en vrouwen - kunnen meedoen. 
In een serie van vijf kooklessen 
gaan we vanaf dinsdag 13 januari 
van 9.00-12.00 uur aan de slag. 

Na het kokkerellen eten we samen 
de zelf gemaakte en smakelijke 
gerechten op. De lessen kosten

€ 2,00 per keer, excl. koffie en thee 
(€ 0,50). 
Wil je je opgeven of meer informa-
tie, bel dan met Ingrid (participa-
tiewerk Presikhaaf ), telefoon 
06 527 10 766 of geef je op  via 
i.sieljes@rijnstad.nl 
(Laan van Presikhaaf 7). 

Zelf kookles geven? 
Dat kan, geef je op bij Ingrid. 
Er wordt halal vlees gebruikt, 

iedereen kan dus 
meedoen.

Dit is een activiteit 
van Stichting 
Rijnstad. 
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Kapsalon 

Apart
Dames en Herenkapsalon

Kom langs of bel voor een afspraak
U kunt vrij parkeren voor de deur!!!

Advertentie

Honigkamp 70 - tel. 362 18 18

zondag 21 december 2014
van 12.00 - 16.00 uur
Wijkcentrum 
de Oosthof Kinderkamp 9 
Bent u creatief, of heeft u een 
hobby die te maken heeft met 
de kerstviering? Dan kunt u een 
plekje huren voor maar € 2,00.  
U hebt dan een tafel van  
70 x 120cm ter beschikking.

Wees er snel bij want vol is vol!

Om te reserveren kunt u mailen naar: ronnie@leerbedrijfdiagonaal.nl of 
bellen naar: 3634533 t.a.v. Ronnie.

BEZORGER IN BEELD 
Chris van Heemskerken

Tijd om stil te zitten, heeft de 77-jarige 
Chris van Heemskerken niet. Niet alleen 
ons wijknieuws (ruim 200 exemplaren!) 
brengt hij met veel plezier rond (in 
Lacombléstraat en omgeving), maar ook 
de Arnhemse Koerier en folders voor 
diverse activiteiten in het MFC, bijvoor-
beeld de Kinderclub. 
Daarnaast houdt Chris een oogje in het 
zeil bij het Cruyffcourt. 
In voorkomende gevallen doet hij de 
reparaties. Tot slot is “onze” bezorger 
heel actief in zijn mooi uitziende tuin.

“Chris, ga nog lang zo door. Je bent voor 
veel mensen een voorbeeld. 
Heel veel dank!”
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Advertentie

CULTUURGROEP PRESIKHAAF
De werkgroep, ook wel cultuurgroep genoemd, is nu een jaar actief in 
Presikhaaf. Cees Adriaanse, Zeynep Altintas, Alette Gerritsen en 
Marijke Zwart zijn de vrijwillige medewerkers van de groep. 
Doel van de groep is om door en voor de wijkbewoners cultuur in al 
haar facetten aan te bieden. De werkgroep wordt ondersteund door 
Ingrid Sieljes van Rijnstad.

De redactie van Presikhaaf 
wijknieuws, nieuwsgierig geworden, 
wilde graag het naadje van de kous 
weten en ging daarom in gesprek 
met Alette Gerritsen en Marijke 
Zwart.

Marijke: “Met subsidie  van  het 
wijkplatform en veel enthousiasme  
zijn we aan de slag gegaan. 
We willen de wijkbewoners een 

(multi)cultureel aanbod doen en 
zijn daarin tot nu toe goed geslaagd. 
In  februari, het optreden van 
Ardesko, in mei  “Enge Buren”, de 
openluchtbioscoop in park 
Presikhaaf, weer een optreden van 
Ardesko t.g.v. het vijfjarig bestaan 
van MFC Presikhaven en tot slot 
het optreden van de Big Bounce 
Band in het MFC eind november, 
dragen allemaal bij aan het succes.”

Alette: “De werkgroep Cultuur 
Presikhaaf kan versterking gebrui-
ken. Ben je  een liefhebber van 
cultuur of werkzaam op dit gebied, 
dan ben je bij ons heel welkom. 
Ook vinden we het leuk als wijk-
bewoners initiatieven met ons willen 
delen. In 2015 proberen we samen 
met El Ele een avondvullende 
voorstelling te maken. Ook zouden 
we graag een optreden van het 
smartlappenkoor willen vastleggen.”

De werkgroep is van plan in het 
voorjaar van 2015 een brainstorm-
sessie op te zetten met diverse 
groepen uit de wijk, bijvoorbeeld 
Smaakmakers, dans- en muziek-
school El Ele, Resto van Harte, 
Kunstroute etc. “Misschien kunnen 
we op sommige gebieden samen-
werken en ideeën uitwisselen,” 
aldus Marijke. 

De redactie van Presikhaaf 
wijknieuws is heel benieuwd en 
wenst de deelnemers van de cultuur-
groep alle succes toe. Het aandragen 
van ideeën door wijkbewoners voor 
wijkbewoners is immers een 
prachtig initiatief!
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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

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.PRESIKHAAFNET.NL  

Decembergevoel

Dauwdruppels hangen 
Als mooie kristallen 

Aan de breekbare takken  
In de vrieskou gevangen 

 
Hier en daar 

Komen onder een wit tapijt 
Zo breekbaar 

Wat sneeuwklokjes verblijd 

 
Zonlicht weerkaatst 

Op een bevroren rivier 
Uitgelaten kinderen 

Hebben enorm veel plezier 

Glinsterende sneeuwvlokjes 
Vallen zachtjes op de grond 

Het lijken wel sterretjes 
In de avondstond 

 
Mooi helder flikkeren lichtjes 

In iedere boom 
Warme gezelligheid 

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

Redactie:
Sophie van Vuurden (teksten/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

16 januari 
2015

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:

9 februari 2015

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

vóór 16 januari 2015
Onder de goede inzenders wordt een tegoedbon verloot 
ter waarde van  € 20,00, te besteden bij Kapsalon Apart.
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DE ZORG 
VER ANDERT

 Wat verandert er in Arnhem?
Gemeenten zijn per 1 januari 2015 verant-
woordelijk voor (jeugd)zorg, welzijn, werk en 
inkomen. Er verandert veel, ook in Arnhem. 
De gemeente Arnhem wil de ondersteuning 
sneller, beter en dichtbij huis leveren. 

Maar ook betaalbaar houden. Alleen samen 
kunnen we die uitdaging aan. Door de zorg 
en ondersteuning anders te organiseren. 
Dit gebeurt vanuit wijkteams, met coaches 
die u gemakkelijk kunt aanspreken. 
En door mensen te stimuleren om te kijken 
naar hun eigen mogelijkheden. 
Zo doen we het in Arnhem.

Wijkteams (voorheen: gebiedsteam)
Vanaf 2015 zijn er in Arnhem wijkteams actief 
met ervaren coaches voor volwassen, jeugd en 
gezin. Voor álle leeftijden dus. Ze geven steun 
en advies bij zorg, opvoeding, welzijn, werk 
en inkomen.
U kunt ze bijvoorbeeld tegenkomen in het 
wijkcentrum of op scholen. U kunt een 
afspraak maken voor een gesprek. Dat kan 
ook bij u thuis.
Het wijkteam is in uw wijk al in 2014 actief 
onder de naam ‘gebiedsteam’. Alleen de naam 
verandert, de werkwijze blijft hetzelfde. 

Wat kan het wijkteam voor u doen?
Hebt u voorzieningen of professionele hulp 
nodig? Voor uzelf of voor uw gezin? De coach 
van het wijkteam kijkt samen met u wat er 
precies aan de hand is en maakt samen met u 
een plan. 

Wellicht kunnen vrienden, familie, bekenden 
of buren iets voor u doen. 
Als er professionele hulp nodig is, helpt uw 
coach om dit te regelen. U krijgt een vaste 
coach, die bij u thuis komt. 

Heeft u al zorg of ondersteuning?
Wanneer u op dit moment zorg of onder-
steuning krijgt, wordt u ingelicht door uw 
zorgaanbieder over wat er voor u verandert. 
In dat geval kunt u vragen daarover natuur-
lijk aan uw huidige zorgverlener of begeleider 
stellen. 

Eén ingang voor vragen en hulp
Voor meer informatie en hulp op het gebied 
van (jeugd)zorg, welzijn, werk en inkomen 
kunt u kijken op 
www.zodoenwehetinarnhem.nl of bellen 
naar 088 - 226 00 00.


