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Advertentie

Heeft u:
u klachten van nek, schouder, rug, heup u arbeidsrelevante klachten u

u houdingsproblemen bij kinderen zoals gameboy rug u hoofdpijn klachten u
u  reumatische aandoeningen u

u  neurologische klachten (hernia, ischias, parkinson enz.) u
u orthopedische klachten (artrose, osteoporose, scoliose, enz.) u

Ga samen op zoek naar de oorzaak van uw klachten 
en leer een betere manier van bewegen.

Thuiszorgtherapeut
Thuiszorgtherapeut is een expert op het gebied van valpreventie, behoud van 

zelfstandigheid, verbeteren van dagelijkse bewegingen, advies, revalidatie. 
Doel is om de patiënt zo lang mogelijk, op een verantwoorde manier, 

in zijn/haar eigen leefomgeving te laten functioneren.

Neem contact op voor een gratis houding- en bewegings check.

Oefentherapie Cesar presikhaaf: Monique Donderwinkel
Tel: 026 3614005 www.oefentherapiecesarpresikhaaf.nl

Leefstijlcoaches sporen 55-plussers 
in Presikhaaf aan om te bewegen
‘Goede voornemens? Een leefstijl-
coach biedt de uitkomst’.  Met die 
slogan hopen de Arnhemse coaches 
Hayke van Valburg en Manon 

Janssen in het nieuwe jaar op een 
toename van het aantal 55-plussers 
dat sport en beweegt. Het tweetal 
richt zich juist op deze groep omdat 
veel mensen halverwege de 50 
besluiten te stoppen met bewegen. 

“Terwijl het ter voorkoming van 
chronische aandoeningen juist dàn 
belangrijk is om te blijven bewe-
gen.” Het kan gaan om diabetes, 
COPD, hart- en vaatziekten en 
rug-, nek- en schouderklachten. 
Afgelopen jaar hebben de coaches 
circa honderd mensen geholpen.

Van Valburg legt uit dat huisartsen, 
fysiotherapeuten en diëtisten vaak 
patiënten doorverwijzen. 
De coaches voeren vervolgens vier 
tot vijf gesprekken om tot een 
beweegplan te komen. “Daarbij 
houden we rekening met wensen, 
behoeftes en beperkingen van 
deelnemers. Dat kan ook een 

financiële drempel zijn. Soms gaan 
we mee naar een sportaanbieder 
om kennis te maken of om actief 
mee te doen.” Van Valburg weet 

dat het lastig is goede voornemens 
vol te houden. “Een coach kan als 
stok achter de deur fungeren door 
dat extra telefoontje te plegen naar 
hoe het met het bewegen staat of 
door een mailtje te sturen.” 
Het project heeft steun van de 
provincie Gelderland en Sport-
bedrijf Arnhem. 
Het doel is mensen zo lang moge-
lijk zelfstandig te laten functioneren 
en hen ervan te overtuigen dat fit 
blijven veel voordelen biedt.

Wie wil meedoen, kan telefonische 
contact opnemen met telefoon-
nummer 377 57 57 of een mail 
sturen naar 
hayke.van.valburg@arnhem.nl 
Kijk ook op www.leefstijlcoaches.nl

Hayke Manon
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Speelstoet in 
Presikhaven

Geslaagd 
Marokkaans ontbijt
Op donderdag 15 januari was  er een Marokkaans 
ontbijt georganiseerd in MFC Presikhaven met 
als doel kennis te maken  met Marokko en haar  
cultuur. 

Naast overheerlijke Marokkaanse lekkernijen werd er 
vooraf een leuke presentatie gegeven over het land en 
de cultuur. Op deze manier kunnen de Presikhafers 
elkaar en elkaars cultuur beter leren kennen. 
Het ontbijt was goed bezocht. 47 Presikhafers smulden 
van alle heerlijkheden en menigeen verlangde hierdoor 
de  koude Hollandse winter te verruilen voor een  reis 
door sprookjesachtig Marokko.

Vanaf 2015 gaat Speelstoet, speelgoedbank van Arnhem 
e.o. met locaties in Arnhem Noord, Arnhem Zuid en 
Velp, ook speelgoed uitgeven in Presikhaven. 
Onze openingsdata hier zijn 7 februari, 25 april, 
20 juni, 17 oktober en 21 november 2015.  
Voor meer informatie verwijs ik u graag naar de site 
van Speelstoet: www.speelstoet.nl 

Nicole Keulen

Gezellig samen 
handwerken!
Iedere vrijdagochtend tussen 10.00 en 11.30 uur is in 
MFC Presikhaven een handwerkgroep actief. 

Er worden de prachtigste dingen gemaakt: mooi 
borduurwerk, sjaals, kinderkleding en andere dingen 
gebreid en applicaties aangebracht. 
Als u wilt meedoen, bent u van harte welkom. Het is 
voor beginners en voor gevorderden, u wordt geholpen 
als u het wilt leren. 
Kosten € 1,00 incl. koffie/thee.  Neem wel zelf je 
handwerkspullen mee.
Dames en heren zijn welkom!
Opgeven bij Mary, telefoon 06 174 413 65 of 
Ingrid, telefoon 06 527 107 66.

Warme Winterdag 
in de Oosthof
Na het succes van het voorgaande jaar  hebben het 
kinderwerk van Rijnstad en de studenten van 
leerbedrijf Diagonaal in december weer de Warme 
Winterdag gevierd.

Een  gezellige 
middag in de 
Oosthof, waar 
ruim dertig 
kinderen 
hebben meege-
daan aan het  
levend 
winterganzen-
bord. 

’s Avonds waren ook de ouders welkom om samen met 
hun kinderen broodjes te bakken, warme chocolade-
melk te drinken en op een stapel kussens te genieten 
van de film die werd gedraaid. Heel knus, dus in 2015 
zeker weer op de agenda!
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Annie M.G. Schmidtschool en 
OLV van Lourdesschool 
starten gezamenlijke PLUSKLAS!

Plusklas
Na een geslaagde proef met een 
plusklas op de OLV van Lourdes-
school vorig schooljaar, hebben de 
Annie M.G. Schmidtschool en de 
Lourdes de handen ineen geslagen. 
Onlangs is een plusgroep van 
start gegaan met leerlingen uit 
groep 7 en 8 van beide scholen.

De plusklas is een klas waarin 
leerlingen terecht komen die heel 
graag willen leren en goed preste-
ren. We willen deze kinderen extra 
uitdagen op het gebied van begrij-
pend lezen en moeilijkere opdrach-
ten op divers gebied. Door middel 

van nieuwskringen, presentaties en 
verslaglegging van allerlei activitei-
ten willen we bereiken dat de 
leerlingen op een hoger niveau 
worden uitgedaagd. Ook doen we 
excursies en halen we gastdocenten 
in school.

In januari is een groep van acht 
leerlingen gestart die één ochtend 
in de week bij elkaar komen. Deze 
leerlingen zijn zorgvuldig gekozen 
op basis van leerprestaties en 
intrinsieke motivatie. 
Om ook de andere leerlingen te 
motiveren en een indruk te geven 
van de activiteiten van de plusklas, 
verzorgen de leerlingen presentaties 
voor de rest van de groep. 
De kinderen zijn super enthousiast 
en wij ook! 

Samen dezelfde directeur
Sinds januari hebben de Annie 
M.G. Schmidtschool en de 
Lourdesschool dezelfde directeur, 
Karin Albers. Zij was al directeur 
van de Annie en na het pensioen 

van Frans Huisman is zij ook de 
directeur van de Lourdes geworden. 
Op termijn gaan de scholen ook 
toewerken naar een fusie om nog 
meer kansen te kunnen bieden aan 
kinderen in Presikhaaf  West.
Het meer samen optrekken 
betekent alle mogelijkheden voor 
meer gezamenlijke projecten.

In februari starten we bijvoorbeeld 
na schooltijd met gratis extra 
bijlessen begrijpend lezen voor 
kinderen in groep 6. Kinderen 
kunnen zich daarvoor inschrijven.
Ook zijn we nu samen een acade-
mische opleidingsschool waarbij we 
studenten begeleiden om goed te 
worden in het mooie vak van 
leerkracht. 

Kortom, veel mooie plannen om 
samen een heel goed aanbod te 
bieden aan alle kinderen.
Wilt u een keer langskomen en 
kijken wat we allemaal doen? 
We zien u graag in MFC 
Presikhaven!

Activiteiten van de werkgroep 
‘Speelkameraadjes Presikhaaf’ 
Kabouterdansworkshop
Binnenkort vindt weer een leuke 
activiteit plaats, een 
kabouterdansworkshop. 

De workshop is voor ouder(s) 
samen met hun peuter om kennis 
te maken met ritmes, danspasjes en 
met andere kinderen en ouders uit 
de wijk! 
Onder leiding van een gediplo-

meerde dansdocente gaan we een 
ochtend  ‘dansante’ beleven.

Wanneer: dinsdag 10 maart om  
 10.00 uur 
Waar:  MFC Presikhaven, 
 Laan van Presikhaaf 7 
Wie kunnen er mee doen: 
kinderen tussen ca. 2,5 en 3,5 jaar 
en hun vader, moeder, oma, opa of 
andere begeleider. 

Kosten: € 2,00 (met gelrepas € 1,00)
Er kunnen maximaal 12 kindjes 
meedoen. Dus geef je snel op bij: 
i.sieljes@rijnstad.nl, 06 527 107 66 
of via ‘speelkameraadjes presikhaaf ’  
(facebook pagina).
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Agenda 
St. Initiatiefgroep 
Kinderkamp (SIK)

21 februari Bingo voor kinderen
07 maart Bingo
05 april Paasfeeest voor kinderen
27 april Koningsdag

Deze data zijn onder voor behoud 
van eventuele wijzigingen!

Oproep aan bedrijven 
voor sponsoring 
Koningsdag 2015

Wij zijn op zoek naar bedrijven die 
in de vorm van waardebonnen of 
artikelen ons willen sponsoren om 
deze op Koningsdag als prijs te 
kunnen gebruiken voor ons Rad 
van Avontuur.

s i k . p re s i k h a a fo o s t @ l i ve. n l 
w w w. s i kp re s i k h a a f. c o m

Kraam huren 
voor de rommelmarkt

U kunt voor 
Koningsdag al 

een kraam reser-
veren voor de 
rommelmarkt. 

De prijs voor een 
hele kraam is € 18,50, 

voor een halve kraam € 10,50.
Wacht niet te lang, want OP=OP!

Ingrid Sijnen, telefoon 3617015
ingridsijnen@gmail.com

Vanaf 29 maart 2015 
starten we met het 

“Zusje van de Sonsbeekmarkt”
Deze spiksplinternieuwe markt 
vindt plaats in Park Presikhaaf 

op elke laatste zondag van de maand.

Onder onze kraampjes vind je de 
kleurrijke identiteit van de 

dynamische wijk Presikhaaf terug, 
waar o.a. emping en baba ganoush 

hand in hand gaan en elkaar vinden in een 
multiculturele smeltkroes. 

Lekker eten dus! 
Samen met vele andere speciale 
locale en wereldse producten. 

Zoals keramiek, mode, sieraden, 
kunst en andere leuke hebbedingen.

Aan de kinderen is natuurlijk ook gedacht. 
Ze kunnen lekker klimmen en klauteren 

op de natuurlijke speelmaterialen in het park. 
Een heerlijk dagje uit voor de hele familie.

Kom je je laten inspireren? 
Winkelen in de buitenlucht was nog nooit zo gezellig 

in één van Arnhems mooiste stadsparken.

Je vindt ons tussen 11.00 en 17.00 uur 
naast het welbekende T-huis aan 
de Laan van Presikhaaf 3 Arnhem

Toegang is gratis
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Hoş geldiniz / Welkom 

In het voorjaar van 2014 heeft het multiculturele centrum  “Zorg en Welzijn 
Arnhem” haar deuren geopend aan het Kramersgildeplein 1. 
“Zorg en Welzijn Arnhem” staat voor professionele hulp en begeleiding. Zij 
bieden ondersteuning in uw zelfredzaamheid en regelen al uw benodigde zorg 
effectief en efficiënt. 
In het pand van “Zorg en Welzijn Arnhem” heeft “Fysiotherapie en Manuele 
therapie Velperweg" een dependance geopend. Zij beschikken hier over een 
volledige uitgeruste behandelkamer. Ook is er fitnessapparatuur aanwezig 
waarmee zij samen met u aan uw belastbaarheid kunnen werken. 
De collega die hier namens “Fysiotherapie en Manuele therapie  
Velperweg” werkzaam is,  is Ümran Kayahan. Zij spreekt zowel  
Nederlands als Turks. 
 
Een afspraak maken met haar kan via het telefoonnummer: 
      06-27235052 

Advertentie

Huisarts 
Barbara Citroen 
Presikhaaf meer in beweging 

In maart 2014 nam huisarts 
Busser afscheid van haar patiën-
ten. Barbara Citroen, getrouwd 
en moeder van Daan en Tigo, 
volgde haar op. De redactie van 
Presikhaaf wijknieuws wilde 
meer weten en ging bij haar op 

“consult”.

Loopbaan
Dat het advies van een vriendin

“Jij moet eigenlijk arts worden” 
bewaarheid werd, geeft Barbara 
Citroen een heel tevreden gevoel. 

“Nadat ik mijn opleiding aan de 
Universiteit van Amsterdam had 
afgerond, heb ik enkele jaren als 
basisarts gewerkt. Ook ben ik een 
jaar verslavingsarts geweest.

In eerste instantie wilde ik het liefst 
gynaecoloog worden, maar van-
wege het beperkt aantal opleidings-
plaatsen was de keus snel gemaakt 

en werd het de opleiding tot 
huisarts.”

De wijk Presikhaaf
De wijk was mij al een beetje 
bekend omdat mijn man er tijdens 
zijn studie aan de HAN woonde. 
Halverwege mijn opleiding tot 
huisarts verhuisde ik naar Arnhem 
en heb ik mij laten inschrijven bij 
de opleiding in Nijmegen. Via 
diverse stages kwam ik na de 
voltooiing van mijn studie als 

waarnemend huisarts terecht in 
Doorwerth en in de praktijken van 
de huisartsen Tjia en Busser. Nadat 
laatstgenoemde stopte, nam ik haar 
praktijk over.
Het werken op Presikhaaf vind ik 
geweldig, vooral het verschil in 
mensen en culturen. De website 
www.presikhaafnet.nl bezoek ik 
graag. Alle disciplines worden er 
vermeld en met name de oude 
foto’s van Presikhaaf vind ik erg 
leuk. Het kunnen er voor mij niet 
genoeg zijn!” 

Presikhaaf meer in beweging
Dokter Citroen ziet veel mensen 
met chronische ziekten, zoals 
diabetes en hart- en vaatziekten. 
Omdat een gezonde leefstijl de 
basis is van de behandeling, is ze 
samen met een collega-huisarts aan 
het brainstormen om Presikhaaf 
meer in beweging te krijgen. Ook 
de inbreng van wijkbewoners is 
hierbij van harte welkom.

Hobby’s
Naast tennis is haar grootste hobby 
tuinieren. “Een heerlijke manier 
van ontspannen.”
De redactie wenst dokter Citroen 
nog veel mooie jaren op Presikhaaf.
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Samen sterren kijken verbroedert, 
is romantisch én ook nog interessant!
Samen naar de sterren kijken kan niet alleen heel romantisch zijn, 
het verandert ook je blik op de wereld. Je beseft dat we met z’n allen op 
een kleine planeet zitten in een onvoorstelbaar groot heelal. 
Met alle treurnis en verdeeldheid in de wereld is er maar weinig wat 
zo verbroedert als nadenken over - én zelf een kijkje nemen in - het 
universum. 

Daarom vult Sterrenwacht Presik-
heaven al vele jaren op iedere eerste 
zaterdag van de maand een uurtje 

- van 14.30 tot 15.30 uur - in de 
bibliotheek in MFC Presikhaven en 
toont met hun planetarium-
programma wat er aan de hemel te 
zien is. 

Babybabbels in MFC Presikhaven
Vanaf dinsdag 13 januari kunnen 
alle moeders en hun baby`s 
terecht bij Babybabbels, een 
nieuwe activiteit in MFC Presik-
haven. Dit is een plek waar je 
andere moeders kunt ontmoeten 
en samen kunt meedoen aan 
leuke activiteiten met je baby.

De activiteit is elke dinsdag van 
9.30-11.00 uur voor alle moeders 
met baby`s (tot 1,5 jaar) uit 
Presikhaaf. 

Naast kletsen, koffie en gezelligheid 
is er ook regelmatig wat te doen. 
Denk aan babymassage, muziek 
maken, voorlezen en nog veel meer!

Het vindt plaats op de derde 
verdieping, in het consultatie-
bureau. We zetten de tafels aan de 
kant, leggen kleden en speelgoed 
op de grond en we maken het 
gezellig voor de kleintjes.

Ben je net moeder geworden en wil 
je graag andere moeders ontmoe-
ten? Hiervoor kun je bij Babybab-
bels terecht. De ideale plek om 
moeders die bij jou in de buurt 
wonen beter te leren kennen. 
Dat maakt het makkelijker om ook 
op andere momenten met elkaar af 
te spreken. En wie weet worden 
jullie baby`s later wel de beste 
vrienden! 

Heb je vragen rondom de verzor-
ging van je baby? Het is mogelijk 
om deze vragen te bespreken met 
een deskundige. 

Wil je meer weten of je aanmelden? 
Kom gerust eens langs op een 
dinsdag  om 9.30 uur, kijk op 
www.rijnstad.nl/babybabbels of  
bel 06 269 533 93.

Zoals alle activiteiten van de Ster-
renwacht is de toegang vrij en voor 
alle leeftijden.

Maar ook kun je zo nu en dan zélf 
‘s avonds sterren en planeten 
bekijken met de telescopen van de 
vrijwilligers van Presikheaven. 
Ook komende maand kan iedereen 
zelf gaan sterrenkijken: zaterdag 
28 maart tijdens de Landelijke 
Sterrenkijkdag is iedereen vanaf 
19.30 uur welkom op het dakterras 
van het MFC. Die avond kun je 
niet alleen van allerlei kraters op de 
Maan genieten, maar ook van de 
planeten Venus en Jupiter. 
En als het bewolkt is of regent is er 

binnen een 
interessant 
programma. 
Zo vertonen 
we de fraaiste 
foto’s, gemaakt 
met de 
Hubble ruimte-
telescoop die 
dit jaar zijn 
25-jarig jubi-
leum viert, en 
draaien we interessante films over 
het universum. Met dank aan het 
wijkplatform Presikhaaf die zulke 
kijkavonden financieel mogelijk 
maakt.

Voor het weekend van 21 en 22 
maart zoekt Presikheaven nog 
vrijwilligers voor het renoveren 
van een kleine sterrenwachtkoepel. 

Deze is tweedehands aangeschaft en 
een echte opknapper! Wil je mee-
klussen, geef je dan op via de 
website nldoet.nl We hopen dit jaar 
veel nieuwe gezichten te zien!
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Presentatie plan park Kinderkamp
16 december jl. werd in buurtcentrum De Oosthof het plan voor park 
Kinderkamp gepresenteerd. 
Het plan is door de groeigroep Kinderkamp in samenwerking met 
studenten van Van Hall Larenstein ontwikkeld met het doel het park 
meer functie te geven dan alleen hondenuitlaatplaats. 

Daarnaast zal de wateroverlast 
worden aangepakt. Gedacht wordt 
aan meer (onverharde) wandelpa-
den en ecologische perkjes. 
Ongeveer 40 personen, waaronder 
25 geïnteresseerde buurtbewoners, 

waren aanwezig. Na de presentatie 
was er gelegenheid tot het stellen 
van vragen. Van deze gelegenheid 
werd door buurtbewoners gebruik 
gemaakt en volgde een ontspannen 
discussie.
Het betreft hier een plan. Er moet 
wel nog met direct omwonenden 
gesproken worden over de even-
tuele uitvoering ervan. De Dienst 
Stadsbeheer heeft toegezegd de 
wateroverlast in het park te 
kanaliseren. Dit zal eind 2015 
worden uitgevoerd.

Bewonersoverleg Cannenburg / 
Ulenpas / Lange Water Midden
Weer een nieuw jaar met nieuwe kansen. Laten we er met de hele wijk 
weer een gezellig en actief jaar van maken. Er staat van alles op de rol 
zoals buurthuis de Oosthof.  Hoe gaat het hiermee verder, met de 
windmolens, park Kinderkamp, park Ulenpas, de groenvoorziening, 
het onderhoud van openbare ruimten, scholen, veiligheid, clubs, 
verenigingen, ouderenzorg, openbaar vervoer, vrijwilligers, jeugd en 
allerlei andere voorzieningen, die het leven in de wijk prettiger maken. 

Dit alles gaat niet vanzelf en hier 
kunnen we en moeten we gezamen-
lijk aan werken. Dit doen we door 
middel van een bewonersoverleg. 
Hier komen allerlei zaken aan de 
orde, die in de wijk leven en aan-
dacht vragen. Ik hoop dan ook dat 
we dit jaar weer flinke vooruitgang 
kunnen boeken om het nog span-
nender en gezelliger te maken in 
onze mooie wijk. 

Het eerste bewonersoverleg is op 
25 februari om 19.30 uur in de 

Oosthof.  Hopelijk is iedereen weer 
terug van het winterreces en zijn er 
ook nieuwe bewoners, die hun 
steentje willen bijdragen voor een 
gezellige, leefbare en uitdagende 
wijk. U bent van harte welkom.

Henk van Duuren.

Koorleden 
gevraagd!

Houdt u van zingen! 
Zing dan mee!

In maart starten we in de 
Weldam met een nieuw (pop)
koor voor jong en oud!
Zangervaring is niet nodig, 
maar plezier in zingen des te 
meer. Eigen muzikale inbreng 
is mogelijk. 
Hebt u interesse, laat het ons 
weten!

Waar: Locatie de Weldam, 
Middachtensingel 39 
Tijd: 14.30 uur op vrijdag
Kosten: 3 euro per week

Meer informatie bij SWOA, 
Ines Vermaas. Tel. 361 17 41.
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Stand van zaken
Wat vinden bewoners belangrijk en hoe wordt hier aan gewerkt
Sinds één jaar hebben alle Arnhemse wijken een wijkactie-
plan. Hier leest u per actiepunt de stand van zaken. 
Opgesteld door de wijkregisseur en zoveel mogelijk in 
samenwerking met het bewonersoverleg.

Presikhaaf Schoon!
Bewoners vinden het belangrijk dat de wijk schoon is. Ze steken 
zelf hun handen uit de mouwen en prikken afval in de wijk. Ook
wordt er tijdens bijeenkomsten in de wijk aandacht gevraagd bij 
andere bewoners om ook hun buurt netjes te houden. Prakti-
sche zaken zoals extra afvalkalenders worden ingezet om 
zoveel mogelijk mensen te helpen hun afval goed aan te leveren 
zodat de buurt schoon en heel blijft. De leden van het wijkplat-
form Presikhaaf zetten zich ook sterk in voor dit onderwerp.

MultiFuncitioneelCentrum (MFC) Presikhaven 
voor en door de wijk
Er is veel te doen in het MFC Presikhaven. De verschillende 
partners in het MFC weten elkaar te vinden. Een voorbeeld van 
een mooi resultaat was het vieren van het vijf jarig bestaan van 
het MFC, een leerzame en feestelijke dag waar veel bezoekers 
waren. De buitenruimte is veel interessanter geworden doordat 
er een extra speelplaats is gekomen en het kunstwerk Babbel.

Ontmoeten op buurtniveau stimuleren
Er zijn veel plekken in de wijk waar mensen elkaar kunnen 
ontmoeten. In bijvoorbeeld het winkelcentrum, MFC Presikha-
ven, of op één van de basischolen. Ook het park Park Presik-
haaf is een prachtige ontmoetingsplek waar jong en oud zich 
prettig voelt. Er is een actieve Cultuurgroep die de filmvoorstel-
lingen in het Park en culturele voorstellingen in het MFC heeft 
verzorgd. Op dit moment wordt er voor en door bewoners 
gewerkt aan het verbeteren van het park Kinderkamp, zodat het 
nog meer een buurtpark wordt.Ook het wijkplatform ondersteunt 
verschillende buurtinitiatieven.

Taal in de wijk
Presikhaaf bruist van de culturen. Maar nog niet iedereen kan 
zich gemakkelijk uitdrukken in de Nederlandse taal. Dit kan het
samenleven in de wijk in de weg staan. Er wordt een Taalplan 
gemaakt, waarin drie dingen staan. Allereerst wordt beschreven 
wat het huidige aanbod is en hoe het anders kan. Ten tweede 
wordt gekeken hoe de vele vrijwilligers die nu taalles geven hulp 
krijgen om hun lessen nog beter te maken. En tot slot streven 
we naar een doorlopend aanbod. De uitdaging is om ervoor te 
zorgen dat iedereen die het nodig heeft hier ook van profiteert. 

Voor de één is dat een steun in de rug door samen te werken 
met een taalmaatje, de ander is op zoek naar een taalcursus. 
Wat er is wordt beter zichtbaar en ook beter te vinden, door 
goed te vertellen wat er is.

Samenvoegen van de twee platforms
Al jarenlang wordt er door bewoners meegedacht en gepraat 
over de wijk. Bij nieuwe plannen in de wijk worden zij meegeno-
men. Sinds dit jaar wordt er prettig samengewerkt in één 
wijkplatform met een gezamenlijke visie. Daarnaast zijn er vijf 
bewonersoverleggen: Presikhaaf I, II en III, Elsweide, Cannen-
burg-Ulepas-Over het Lange water midden (zijn onlangs 
samengevoegd) en de buurtoverstijgende InterCulturele 
Werkgroep. Deze bewoners zetten zich in voor hun buurt.

Inbraken
Bewoners maken zich zorgen om de hoge inbraakcijfers (vooral 
in Presikhaaf-west). Vandaar dat er een informatie avond is 
geweest over het voorkomen van woninginbraken.

Communicatie
Presikhaaf heeft een actuele website: www.presikhaafnet.nl 
Daarnaast is er een gedrukte wijkkrant die zes keer per jaar in 
een oplage van 7500 stuks door tientallen vrijwillige bewoners 
in Presikhaaf worden bezorgd. Op de wijkwebsite is ook de 
wijkkrant in digitale vorm te vinden. De wijkwebsite is een bron 
van informatie over Presikhaaf en het laatste nieuws.

Tenslotte: Presikhaaf is en blijft in beweging
Er zijn drie woningbouwcorporaties (Portaal, Vivare en Volks-
huisvesting) actief in de wijk. De komende jaren worden er in 
het Deltakwartier ongeveer 70 woningen per jaar opgeleverd. 
Daarnaast vinden op dit moment grootschalige renovaties 
plaats op verschillende locaties. Ook zijn er op de Laan van 
Presikhaaf nieuwbouwwoningen opgeleverd. De voormalige 
Rijkswaterstaattoren wordt studentenhuisvesting, wat bijna 300 
nieuwe bewoners in de wijk oplevert. Ook voor andere leeg-
staande kantoorpanden wordt gekeken om deze anders te 
gaan gebruiken. Kortom: Presikhaaf is en blijft in beweging.

klaar

loopt
nog niet gestart / niet haalbaar november 2014
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Advertentie

S a m e n w e r k i n g  o p  h e t  g e b i e d 
v a n  Ta a l  e n  P a r t i c i p a t i e ! 

In de wijken  Arnhemse Broek en Presikhaaf gaan 
taallessen van start voor anderstaligen (groep 1) en 
voor mensen die in hun jeugd niet voldoende hebben 
leren lezen en schrijven (groep 2). 

Taalles voor anderstaligen 
(groep 1)
Deze taallessen worden in een 
nieuw jasje gestoken. Dat betekent 
dat u niet alleen taalles volgt, maar 
dat u ook vrijwilligerswerk gaat 
doen. 
Zo leert u de taal in de praktijk te 
brengen. Bij het vinden van een 
vrijwilligersplek om de taal te 
oefenen, wordt u geholpen als het u 
zelf niet lukt om een plek te vinden. 
U krijgt een dagdeel per week les en 
u loopt minimaal een dagdeel per 
week taalstage.

Wie mogen er meedoen?
* Volwassenen vanaf 18 jaar, die niet 
(meer) inburgering plichtig zijn.
* Als u minimaal een dagdeel 
beschikbaar bent voor de taalles en 
voor de taalstage.
* Als u NT2 niveau A1 heeft (wordt 
tijdens het intakegesprek bekeken).

Kosten: de lessen worden betaald 
door het Ministerie van OC&W. 
Er wordt geen eigen bijdrage 
gevraagd van de cursisten.

Taal & computer laag-
geletterden (groep 2)
Ook start in het Arnhemse Broek/
Presikhaaf een cursus die is bedoeld 
voor mensen die in hun jeugd niet 
voldoende hebben leren lezen en 
schrijven.   
Voor deze groep is het aanbod ‘taal 
en computer’.  U leert de basisvaar-
digheden in het omgaan met een 
computer, toetsenbord en muisge-
bruik, informatie opzoeken op 
internet, mailen, internetbankieren 
e.d. U krijgt praktische opdrachten 
die worden gecombineerd met 
taallessen die aansluiten op uw 
eigen niveau. 
Ervaar dat leren leuk kan zijn, dat 
het onderwijs nu heel anders is dan 

de school vroeger en ontdek de 
wereld die voor u open gaat als u 
beter leert lezen en schrijven.

U kunt zich aanmelden bij:
Presikhaaf: telefoon 06 527 107 66
i.sieljes@rijnstad.nl 
of langskomen in MFC 
Presikhaven, 2e verdieping 
(voormalige wijkwinkel). 

Arnhemse Broek:  tel. 06 464 407 06
b.yildirim@rijnstad.nl 
of langskomen in de Symfonie.

Rijn IJssel: telefoon 06 547 052 12 
(docent Rijn IJssel) of mailen naar 
k.morssinkhof@rijnijssel.nl

Bij aanmelding krijgt u 
een intakegesprek en 
wordt eerst gekeken 

naar uw niveau. 
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Kapsalon 

Apart
Dames en Herenkapsalon

Kom langs of bel voor een afspraak

U kunt vrij parkeren voor de deur!!!

Honigkamp 70 - tel. 362 18 18

GEEF EENS 
EEN CADEAUBON 
VAN ONZE SALON!

aan je vriendin, vriend, moeder...

(Het te besteden bedrag, 
kun je zelf bepalen)

Advertentie

TIP: VALENTIJNSDAG!!??

Facelift voor 
Bibliotheek Presikhaaf

Dinsdag 10 februari opent Bibliotheek Presikhaaf opnieuw haar 
deuren met een frisse nieuwe inrichting. In december is begonnen met 
de herinrichting. Bij binnenkomst valt meteen het nieuwe internetplein 
op. Bezoekers hebben hier alles bij de hand om te kunnen werken. 

Het infopunt heeft een 
nieuwe plek in het 
gebouw gekregen. 
Bezoekers kunnen hier 
terecht met al hun 
vragen. De medewerkers van 
Bibliotheek Presikhaaf kunnen 
bezoekers vanuit het infopunt nog 
beter informeren over leen- en 
informatievragen. 
Niet alleen de inrichting is ver-
anderd, maar ook de collectie is 
anders ingedeeld. Deze zal voortaan 
te vinden zijn in een vijftal werel-
den. De nieuwe inrichting zal even 
wennen zijn, maar de medewerkers 
van de bibliotheek staan klaar om 
bezoekers te helpen in het vinden 
van hun ‘nieuwe’ weg. 

Werelden in de 
Bibliotheek Arnhem
Maandag 9 februari vindt de 
herplaatsing van de collectie plaats. 
Voor de jeugd zijn er twee werelden: 
0-8 jaar en 8-14 jaar. 
Voor de volwassenen zijn de 
werelden: Literatuur & Cultuur, 
Spannend & Actief en Liefde & 
Leven, gecreëerd. 
Op die dag is de bibliotheek geslo-
ten, maar op dinsdag 10 februari 
zijn de bezoekers vanaf 13.00 uur 
welkom voor een kop koffie.

Graag tot ziens in Bibliotheek 
Presikhaaf, in het MFC aan de 
Laan van Presikhaaf 7.

Vrouwenfeest in 
MFC Presikhaven

Zaterdag 7 maart van 
19.00 tot 22.00 uur met 
workshops en muziek.

Kaartverkoop vanaf maandag 
23 februari bij het Opbouwwerk 

(MFC 1e etage).
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Carnavalsoptocht in 
Presikhaaf-Oost: ALAAF!!!
Vrijdag 13 februari vanaf half 10 ziet u de kinderen van 
Presikhaaf-Oost weer prachtig uitgedost door de straten 
van hun wijk lopen. Het thema van dit jaar is circus. 

De optocht start bij de John F. Kennedyschool en gaat via 
de Singravenlaan, Warmelolaan, Twikkelstraat en Weldam-
laan naar het schoolplein van de dr. W. Dreesschool. 
De hele optocht wordt weer muzikaal begeleid door het 
dweilorkest van de Duitenkluiters. 
Komt u ook kijken? 

Brede school Park Kinderkamp, Gea Mulder.

Opening Kunstwerk in de wijk!
Op donderdag 12 februari wordt een grote, tijdelijke installatie van de 
Arnhemse kunstenaar Rob Voerman geopend in ‘de kuil’ van winkel-
centrum Presikhaaf. Om 17.30 uur is de officiële openingshandeling.

Rob Voerman werkte voorheen 
alleen in musea en galeries over de 
hele wereld, maar wil nu midden in 
de wijk bouwen, zodat iedereen 
met moderne kunst in aanraking 
kan komen en het werk kan 
‘beleven’. Je kunt het werk namelijk 
ook betreden, erin en omheen 
lopen. In samenwerking met 
Burenhulporganisatie ‘Voor elkaar’, 
EL ELE Dans- en muziekschool, 
diverse bewoners, Rijnstad Kinder-
werk Presikhaaf-Oost, de kunste-
naars van Locatie Spatie, 

Kunstbedrijf Arnhem en studenten 
van Artez kunstacademie komt er 
een uitgebreid en interessant 
randprogramma. 

Het programma met data en tijden 
(alles gratis toegankelijk) kunt u 
ophalen met de opening en zolang 
het werk er staat. 

Ook is het mogelijk om zelf met 
ideeën te komen, die u in of rond 
het werk wilt laten plaatsvinden. 
Te denken valt aan een breiochtend, 

spelletjesmiddag, 
een lunch, een 
tentoonstelling 
van eigen kunst-
zinnig werk, een 

workshop, een optreden, een lezing 
of debat, alles is mogelijk. 
Bij de uitvoering krijgt u onder-
steuning van de cultuurscout en 
studenten van de kunstacademie. 

Schroom niet en stuur hiervoor een 
mail naar marije.tangelder
@kunstbedrijfarnhem.nl 
Indien u dit vóór 11 februari doet, 
kan het meegenomen worden in 
het programma dat verspreid wordt 
tijdens de opening. Na deze datum 
bent u ook van harte welkom om 
met een idee te komen en helpen 
we u dit te realiseren. 
Natuurlijk kunt u elke dag 
(tot eind maart 2015) gewoon 
komen kijken in- en bij dit 
bijzondere werk. 

Het werk is tot stand gekomen als 
initiatief van Motel Spatie en wordt 
medegefinancierd door Vivare, 
Portaal, Volkshuisvesting, 
Rabobank stimuleringsfonds, 
Corio Real Estate en de gemeente 
Arnhem. 
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Help! De paashaas 
is zijn eitjes kwijt!

Sportieve 
bezorger 
Misschien herkent u deze wijk-
bewoner nog. Zo’n vijf jaar geleden 
portretteerden wij hem ook al voor 
de rubriek “De hobby van” met zijn 
liefhebberij: het kweken van 
orchideeën. 
Al bijna negen jaar woont deze oud 
Westervoorter in onze wijk. Na een 
buurtfeest wist men hem al snel te 
strikken voor het penningmeester-

Paaseieren zoeken voor de klein-
tjes. Donderdag 2 april organi-
seert Speelkameraadjes Presik-
haaf een leuke paasactiviteit op 
de kinderboerderij in park 
Presikhaaf voor alle kindjes van 
1 tot en met 3 jaar. 

De paashaas is al zijn eitjes kwijtge-
raakt! Samen met de paashaas en 
alle papa’s en mama’s gaan we de 
eitjes zoeken. Als alle eitjes gevon-
den zijn, rusten we even uit met 
een stukje fruit en wat te drinken. 
Daarna volgt een rondleiding op de 
kinderboerderij, waarbij we de 
kleine kuikentjes mogen aaien.

Om 9.45 uur komen we samen bij 
de picknickbankjes voor de geiten-

stal, om 10.00 uur gaan we de 
paaseieren zoeken en tegen 11.15 uur 
ronden we het programma af.
Deelname kost € 1,- per kind en 
een stuk fruit (af te geven bij 
aankomst). Bij vertrek krijgt elk 
kind een kleine traktatie mee van 
de paashaas.  Bij voorkeur vóór 
30 maart aanmelden via email 
speelkameraadjes@gmail.com
of telefoon 06 103 439 43. 
U blijft uiteraard de hele tijd zelf 
bij uw kinderen en helpt ze met het 
zoeken. Let op: bij slecht weer gaat 
deze activiteit niet door.

Helen Magré-Wubbeling

schap van de Zonnebloem. Daar 
bleef het niet bij. Henk bezoekt 
niet alleen de vergaderingen van 
bewonersvereniging Elsweide trouw, 
maar het bezorgen van het 
wijknieuws in deze wijk doet hij 
ook al een aantal jaren.

Dat deze oud Swifthandballer niet 
achter de “orchideeën” zit, blijkt 
wel uit zijn sportieve bezigheden. 
Het maken van lange fietstochten 
in de zomer, veel wandelen en het 
bezoeken van musea samen met 
zijn vrouw Nelly zijn voor hem 
gesneden koek.

De redactie bedankt Henk voor 
zijn inzet binnen de wijk Presikhaaf 
en wenst hem nog veel sportieve en 
gezonde jaren toe.

Henk Hermeling
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Nieuws van Leerbedrijf 
Diagonaal
Kerstmarkt in 
de Oosthof een succes

Er was voor ieder 
wat wils! 
Heerlijke oliebol-
len en hapjes die 
je hierna kon 
wegspoelen met 
een lekker 
drankje, waar-
onder warme 

chocolademelk en glühwein. Je kon zeker je slag slaan 
met het aanbod van artikelen, aardige workshops en 
zelf gemaakte producten. Tijdens het rad van fortuin 
konden ook leuke prijzen gewonnen worden, kortom 
een fijn begin van ieders kerst! 
Sponsoren en bezoekers bedankt! Door jullie is het een 
succes geworden. We hopen jullie dit jaar weer te zien.

De Oosthof opent 
zijn huiskamer
Drinkt u ook altijd uw drankje thuis alleen? 
De Oosthof opent zijn deuren voor u. Elke  maandag, 
dinsdagmiddag, woensdag, donderdagmiddag en 
vrijdag is er een gastheer/vrouw aanwezig. Deze staat 
voor ieder klaar en verzorgt koffie en thee. Dus kom 
snel langs en laat u verassen! Het eerste kopje is gratis.

Buurtbewoners opgelet
Dit voorjaar willen we een klein festival met akoesti-
sche muziek, verteltheater, circus en andere kunsten 
organiseren. Voor en door onze buurt wordt rond 
twintig kleine kampvuren opgetreden. 
Treedt u graag op? Bespeelt u een instrument? 
Houdt u van vuur? Bent u goed in verhalen vertellen? 
Vindt u het leuk om mee te denken en mee te werken 
aan dit klein-kinderkampvuurfestival?  

Meld u dan aan bij robin@leerbedrijfdiagonaal.nl of 
loop eens binnen bij Diagonaal in de Oosthof,  
Kinderkamp 9.

Buurt-
nieuwjaarsborrel 2015 
2015 is begonnen en er is een nieuwe poging gedaan 
om met de buurt het nieuwe jaar in te luiden en 
elkaar het beste toe te wensen.

Met de buurt wordt bedoeld de straten rondom het 
pinguinenpad: Verwoldelaan, Kieftskampstraat, 
Wildenborglaan, Doorwerthlaan, Biljoenlaan en 
Kemmenadestraat.

Nieuwe poging
Vorig jaar hadden we het groots aangepakt, maar door 
de storm eindigde de bijeenkomst binnen vijf minuten. 
Alle lekkere oliebollen, appelflappen, borrels, glühwein 
en chocomelk belandden op de grond.

Toch heeft een bewoonster de moed opgebracht om 
het op een heel eenvoudige manier opnieuw te 
organiseren. 

De buurtbewoners kregen allen een eenvoudige uitno-
diging om op 2 januari naar de Kieftskampstraat te 
komen om elkaar een goed nieuwjaar toe te wensen. 
Hangtafels en stoelen waren geregeld. Voor de rest 
werd de steun van de buurtbewoners gevraagd. 

“Heb je koffie, thee, oliebollen, kerstkoekjes, 
chocomelk of iets anders passends, dan het dringende 
verzoek dit mee te nemen.”

Iedereen stond versteld van wat er allemaal werd 
meegebracht. Onder het genot van een drankje werd 
bij een gezellig vuur nog lang na gekletst.
Zo zie je maar, dat je met een eenvoudige organisatie 
een stukje buurtgezelligheid kunt creëren en op die 
manier ook nieuwe buurtbewoners leert kennen. 
Zeker voor herhaling vatbaar!

Gerie Wolkenfelt
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Culturele avond in het MFC
Op vrijdagavond 27 februari wordt in MFC Presikhaven opnieuw een 
culturele avond georganiseerd. Deze avond wordt verzorgd door de 
Cultuurgroep Presikhaaf. De avond begint om 19.00 uur en de 
optredens worden verzorgd door leerlingen van EL ELE Wereld Dans- 
en Muziekschool en de Band Sevdah. Kaarten zijn voor € 3,00 
verkrijgbaar bij de Bibliotheek en het opbouwwerk Rijnstad in 
MFC Presikhaven en bij EL ELE dans en muziekschool.

U kunt kijken en luisteren naar een 
modern dans- en kinderkoor en een 
jeugdorkest. De avond wordt 
afgesloten met een optreden van de 
Bosnische Band Sevdah.

EL ELE Wereld Dans en Muziek-
school Arnhem is opgericht in 1981.
Al bijna 34 jaar zit de school in de 
wijk Presikhaaf en biedt veel moge-
lijkheden op het gebied van kunst-
educatie voor de wijk.

EL ELE geeft aantrekkelijke vor-
men van dans- en muziekles aan 
kinderen, jongeren en volwassenen. 
Bij de lessen wordt rekening gehou-
den met de wensen, muzikale 
smaak en mogelijkheden van de 
leerlingen.

SEVDAH-BAND!
Aan de basis van de band Sevdah 
staat de Bosnische muziekdocent, 
dirigent en musicus Sead Siočič. 
Via het koor waar Sead Siočič 
dirigent is, kwam Petra Terpstra in 
aanraking met deze traditionele 
muziek uit Bosnië en de warme, 

melancholische klanken van de 
volksmuziek spraken haar erg aan. 

Begin 2012 kwam het idee om 
samen met Sevdah muziek te 
maken en deze ten gehore te bren-
gen. Met elkaar is een repertoire 
opgebouwd en een basis gelegd om 
als duo van start te gaan. Gaande-
weg kwamen er verschillende 
muzikanten bij en inmiddels 
bestaat de groep Sevdah uit: 
Rene Beijk (klarinet, sax), Franz 
Neudecker (gitaar), Petra Terpstra 
(solozang), Denis Siočič slagwerk 
en Sead Siočič, accordeon en 
artistiek leider.

Talenten van 
Presikhaaf, deel III

Spectaculaire 
opening 
Girls Only
Het is eindelijk 
zover. 
De opening 
van GirlsOnly 
komt eraan. 

Ben je een meid tussen de 12 en 18 
jaar, dan ben je op 28 februari om 
13.00 uur van harte welkom bij een 
spectaculaire opening, georgani-
seerd door meiden voor meiden. 

Er zijn verschillende workshops 
speciaal voor jou. Het wordt leuk, 
spannend, verfrissend, diepgaand, 
anders dan je gewend bent. 
Wees erbij en mis het niet.

De opening vindt plaats in 
Jongerencentrum Push, 
Laan van Presikhaaf 7.

Voor eventuele vragen kunt u ons 
bereiken op telefoon 361 86 55. 

Wegens groot succes bij de delen I 
en II komt er een vervolg op 
Talenten van Presikhaaf.

De dag wordt vol gepland met 
muziek, zang, dans, spelletjes, 
schilderen en nog veel meer voor 

kinderen van 7 t/m 12 jaar. 
Enkele voorbeelden zijn: Oudhol-
landse spelletjes en dansen, 
Afrikaans trommelen, samen 
zingen, capoeira, breakdance en 
gezamenlijk werken aan een 
kunstwerk.

De dag is geheel gratis (incl. lunch). 
Aanmelden van te voren is ver-
plicht. Datum: zaterdag 21 februari 
2015. Tijd: 11.00-16.00 uur.
Adres: EL ELE Dans- en Muziek-
school, Bethaniënstraat 242.
Aanmelden via info@elele.nl
Kijk voor meer info op 
www.elele.nl 



19

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

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

Ondersteuning vanuit  Rijnstad:
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.
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Winnaar van de
Sudoku 

nummer 6 is 

T. Roelofsen
Toutenburgstraat
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oplossing nummer 5

oplossing nummer 6

BELOFTEN
BLOK
DEKKER
DYKSMA
PLASTERK

PVDA
REGEREN
RUTTE
SAMSON
SCHIPPERS

SGP
STEMMEN
TORENTJE
VANRYN
VVD

ZETELS

R  E  K  K  E  D  P  K  S  O

E  T  N  L  D  V  V  R  I  Z

G  T  T  E  A  Y  E  E  E  I

E  U  O  N  T  P  K  T  E  P

R  R  R  R  P  F  E  S  S  V

E  Y  K  I  E  L  O  A  M  D

N  E  H  S  S  N  M  L  P  A

E  C  L  P  G  S  T  P  E  L

S  E  B  L  O  K  T  J  J  B

E  N  E  M  M  E  T  S  E  S  

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

vóór 13 maart 2015
Onder de goede inzenders wordt een cadeaubon verloot 

voor een knipbehandeling bij Kapsalon Apart.
Inzenden kopij vóór

13 maart 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:
7 april 2015
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Al ruim tien jaar is Vivare zeer actief in Presikhaaf. 
Dat resulteerde in de realisatie van Het Podium, 
De Blauwe Weide en een deel van het Deltakwartier. 
Er is gesloopt, nieuw gebouwd, gerenoveerd en ook de 
openbare ruimte is aangepakt. Al deze activiteiten 
kwamen voort uit het in 2003 door de gemeente 
vastgestelde Ontwikkelingsplan Presikhaaf. 
Een samenwerking tussen gemeente, woning-
corporaties, bewoners en andere instellingen.

zeer actief in Presikhaaf

Dit jaar is Vivare gestart met het verbeteren van 
De Nieuwe Vaart, het gebied tussen Volkerakstraat, 
Laan van Presikhaaf en Slaakweg. 
De 102 eengezinswoningen aan de Spuistraat, Laan 
van Presikhaaf, Roompotstraat en Slaakweg zijn alle-
maal opgeknapt. De belangrijkste maatregel was het 
beter isoleren van de woningen. De bewoners gaan 
aanzienlijk minder stookkosten betalen en hebben nu 
meer wooncomfort. Door de gevelrenovatie hebben de 
woningen een mooie, frisse uitstraling gekregen.

Vanaf mei dit jaar wordt gestart met de sloop van alle 
hoogbouw in De Nieuwe Vaart. In plaats van de 
hoogbouw gaat Vivare 83 eengezinswoningen en 
15 appartementen terugbouwen. 

Daarnaast wordt ook het openbaar gebied aangepakt 
met voldoende parkeerplaatsen, maar ook aandacht 
voor groen en speelplekken. Een groot deel van de 
huidige bewoners is inmiddels verhuisd naar een 
andere woning. 
De woningen die leegkomen, worden tot de sloop 

tijdelijk verhuurd door Leegstandbeheerder ALVAST. 
In 2017 moet De Nieuwe Vaart helemaal klaar zijn.

Behalve in De Nieuwe Vaart gaat Vivare dit jaar ook 
de flats aan de Van Nes-, Van Kampen- en 
Van der Goesstraat 100 t/m 130 in Presikhaaf 3 
opknappen. 
De woningen worden beter geïsoleerd, 
de gaskachels worden vervangen door CV en de 
trappenhuizen worden afgesloten.

Impressie van de te bouwen eensgezinswoningen.


