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Pleegouders  in Presikhaaf!

Vrijwillig(st)er die 
goed kan naaien!
In wijkcentrum de Oosthof (Presikhaaf 
Oost, Kinderkamp 7) wordt iedere maandag-
ochtend (niet in de vakanties) naailes gegeven. 

Voor deze activiteit zoeken we een vrijwillig(st)er om 
andere wijkbewoners te leren en te helpen met het 
naaien van kleding.  

Op dit moment is er al een vrijwillige wijkbewoner, 
die hierbij helpt. Je bent straks dus altijd met z’n 
tweeën. Vind je het leuk om dit te gaan doen, geef je 
dan op bij i.sieljes@rijnstad.nl of bel haar voor meer 
informatie 06-52 71 07 66.

Soms kunnen kinderen om uiteenlopende redenen 
tijdelijk of voor langere tijd niet in hun eigen gezin 
wonen. Voor hen zoekt Lindenhout een plek in een 
pleeggezin. 

Een pleegouder werkt samen met de ouder(s), deelt de 
opvoedtaak met de ouder(s) van een kind en onder-
steunt de ouder(s) in de opvang en opvoeding van hun 
kind. Op dit moment is Lindenhout Pleegzorg met 
spoed op zoek naar pleeggezinnen in Arnhem, die een 
aantal dagen per week, een aantal weekenden per 
maand of voor langere tijd een kind kunnen opvangen.  

Voor een alleenstaande ouder met twee kinderen van 
6 en 7 jaar oud worden twee gezinnen gezocht waar zij 
voor langere tijd kunnen opgroeien. Er wordt gezocht 
naar gezinnen die willen samenwerken met deze ouder, 
willen afstemmen over onder andere aanpak en regels 
voor de kinderen  en open staan voor begeleiding 
vanuit Lindenhout. 

Het ene kind houdt van buitenspelen, lekker voetbal-
len en actie, het andere  is wat rustiger, doet graag een 
spelletje of kijkt wat televisie. Beiden zijn gebaat bij 
voldoende aandacht, regelmaat en duidelijkheid.

Denk jij deze kinderen te kunnen opvangen, in samen-
werking met de vader en/of moeder? 
Neem dan contact op met Lindenhout Pleegzorg, 
telefoon 354 33 57.

Mocht je geïnteresseerd zijn in algemene informatie 
rondom pleegzorg, bezoek dan de website   
(www.lindenhout.nl/pleegzorg)  en bezoek onze 
informatieavond.  Op deze site vind je ook meer 
informatie over pleegzorg en kun je een informatie-
pakket aanvragen.

G E Z O C H T Vrijwilligers 
ouderenzorg
Pleyade behoort tot één van de belangrijkste organisa-
ties in de ouderenzorg in de regio. Om invulling te 
geven aan onze missie “Koester het contact”, werken 
wij met vindingrijke, betrouwbare en gepassioneerde 
mensen. Vrijwilligers spelen een belangrijke rol in het 
leven van onze cliënten. Door hun persoonlijke kwali-
teiten, talenten en levenservaring leveren zij een geheel 
eigen bijdrage aan het welzijn van onze cliënten. 

Goede samenwerking tussen cliënten, vrijwilligers en 
medewerkers draagt bij tot zorg, die aansluit bij de 
vraag van de cliënt. Vrijwilligers kunnen rekenen op 
ondersteuning en scholing vanuit Pleyade. 
De belangrijkste voorwaarde om vrijwilligerswerk te 
doen bij Pleyade: enthousiasme, betrokkenheid en een 
hart voor mensen. 

Voor de locatie Waalstaete zijn we op zoek naar 
enthousiaste vrijwilligers ter ondersteuning van 
activiteiten. 

Bent u geïnteresseerd en/of wilt u meer informatie over 
het vrijwilligerswerk, dan kunt u contact opnemen met 
Marion van Loo, Consulent Vrijwilligerswerk/Mantel-
zorg telefoon 06-11 78 18 07 of mailen naar 
m.vanloo@pleyade.nl 
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Meer wijk, minder gemeente
Sinds 1 september werken wij, vier medewerkers 
van de gemeente Arnhem, in Presikhaaf. 
Wat doen we? Praten met bewoners, luisteren en 
vragen stellen, en met bedrijven en professionals 
in Presikhaaf. 

Waarom doen we dat? 
De gemeente gaat op een andere manier werken. 
Inwoners doen tegenwoordig van alles zelf en weten 
zelf ook veel. De gemeente wil daaraan meer ruimte 
geven. Daarom komen we in de wijk werken, tussen 
de bewoners. We hebben geen vaste werkplek maar 
werken flexibel door de wijk heen zoals op de stads-
boerderij, in het MFC, buurthuis de Oosthof of het 
T-huis. In de wijk, met de wijk, voor de wijk. 
Presikhaaf is voor deze wijksturing, samen met 
De Laar/Elden, een pilot: het team Leefomgeving.

Meer invloed wijkbewoners
Wijkbewoners krijgen meer invloed op het geld dat de 
gemeente in de wijk Presikhaaf uitgeeft. Bewoners zijn 
elke dag in hun straat en buurt, zij weten wat er nodig 
is. In de pilot gaan we ook uitzoeken op welke manier 
bewoners meer invloed kunnen krijgen op wat de 
gemeente in de wijk doet. Dat willen we zeker niet zelf 
bedenken maar in contact met de wijk. 

Elke dag in de wijk
De eerste stap is kennismaken en horen wat er allemaal 
gebeurt in Presikhaaf, wat bewoners belangrijk vinden 
en waarmee ze zelf bezig zijn. Hoe doen we dat? 

Wegbereiders in Presikhaaf (vrnl) Monique de Leeuw, Paul 
Beltman, Leo Emerenciana en Anne-Marijn Tielen (midden)

Door elke dag in de wijk te zijn, door spontane 
ontmoetingen en om aan te sluiten bij activiteiten of 
overleggen in de wijk. 

We vinden het leuk als je contact met ons opneemt. 
Mail ons: 

paul.beltman@arnhem.nl 
monique.de.leeuw@arnhem.nl 
leo.emerenciana@arnhem.nl 

anne-marijn.tielen@arnhem.nl 

Iftar maaltijd voor buurtbewoners
In juli werden de bewoners van 
Elsweide uitgenodigd door 
Driestroom, El Ele Dansschool en 
thuiszorgorganisatie Evital om een 
Iftar maaltijd te komen gebruiken 
tijdens de ramadan.

Om 22.02 uur werd met het eten 
begonnen, nadat de Imam een 
gebed had uitgesproken. Er was 

heerlijk gekookt en gebakken. De 
gasten lieten zich alles goed smaken. 
De saamhorigheid onderling was 
voelbaar. Het eten was niet alleen 
lekker, maar het was ook reuze 
gezellig. Iedereen hoopt dat het een 
begin mag zijn van een waardevolle 
traditie en dat het aantal deel-
nemende buurtbewoners  volgend 
jaar nog meer zal zijn. 

 
Conny Bloemendaal 
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Wist U dat:  40 % van de jongeren een rug heeft van een 50-jarige door te krom zitten boven hun smartphones, tablets etc.  
  Oefentherapie Cesar helpt dit te voorkomen/te verbeteren

  Oefentherapie in de thuiszorg een speciale vorm van oefentherapie bij ouderen is voor valpreventie, behoud van  
  zelfstandigheid, maar vooral om fijner en beter te kunnen bewegen.

  Oefentherapie Cesar samen met u op zoek gaat naar de oorzaak van uw klachten en u een betere manier van bewegen leert bij o.a
  Nek-schouder-rug- en heupklachten  Arbeidsrelevante klachten
  Hoofdpijnklachten    Neurologische klachten
  Reumatische klachten/ artrose klachten  Orthopedische klachten.

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

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

lid artrose netwerk

Straatbarbecue succesvol 
ondanks noodweer
Terwijl een zomerstorm over Elsweide raasde, hield de Moersbergen-
laan haar jaarlijkse straatbarbecue. Onder de bezielende leiding van 
Clemence, Sylvia, Henny en met assistentie van Rob en Jan genoten 
zo’n kleine 40  bewoners van een smakelijke en gevarieerde maaltijd. 
Vanwege de storm werd de barbecue verplaatst naar de kantine van de 
tennisclub, waar ook een zomerse sfeer hing, mede dankzij de heerlijke 
vruchtenbowl. 

De avond werd geopend met een 
quiz, waaraan iedereen enthousiast 
deelnam. Negentien vragen over de 
Moersbergenlaan en haar bewoners. 
Meteen was de sfeer geanimeerd. 

Onder het genot van een drankje 
ging  iedereen met elkaar in gesprek 
om de juiste antwoorden te 
achterhalen. 

Na het inleveren van de formulie-
ren presenteerde Anna Bo op 
charmante wijze de uitslag: met 
achttien goede antwoorden was 
Rineke de winnares.

Intussen had Rob de kippenspiesjes 
geroosterd. Het vakkundig geroos-
terde vlees was sappig en smaakvol 
en ook de groentespiesjes vonden 
gretig aftrek. De salades waren fris 
en gezond. Tot in de kleine uurtjes 
werd gezellig gegeten en gepraat. 

Dankzij de voortreffelijke organisa-
tie kan de Moersbergenlaan terug-
kijken op een succesvolle avond.
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p/a Laan van Presikhaaf 7
6826 HA Arnhem
wijkplatform@presikhaafnet.nl

Contact: wijkplatform@presikhaafnet.nl

U I T N O D I G I N G
Kom naar één wijkgesprek

Geef uw kijk 

op de 

wijk Presikhaaf

PRAAT MEE OVER:

WAT IS NODIG 

IN PRESIKHAAFWat gaan we 
komende jaren 

samen aanpakken

in
Waalstaete

Woensdag 21 oktober a.s.
van 19.30 uur tot 21.30 uur

of
Buurtcentrum de Oosthof

Donderdag 22 oktober a.s.
van 9.30 uur tot 11.30 uur

of
MFC Presikhaven
Dinsdag 27 oktober a.s.

van 19.30 uur tot 21.30 uur

Sport en Cultuur
Veiligheid en Gedrag

Samenleven en Ontmoeten
Wonen en Woonomgeving

Gezondheid in de wijk
Leren en Opgroeien

LAAT U HOREN!!!
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PRAAT MEE OVER:  WAT IS NODIG IN PRESIKHAAF ?
Dat weet u het beste, want u woont,  leeft  of werkt elke dag in Presikhaaf.

Wijkgesprek
Kom naar het wijkgesprek en geef uw kijk op de wijk. 

Buurtbewoners, instellingen uit de wijk, professionals en de gemeente gaan
tijdens de wijkbijeenkomst kort in gesprek met elkaar.   

Doel is om de onderwerpen die spelen in de wijk te horen en met elkaar te delen. 

Het wijkgesprek gaat over
Wat is echt nodig in Presikhaaf,  wat kunnen bewoners daarin zelf doen en 

waar kan de gemeente het beste haar geld aan uitgeven in Presikhaaf. 

Wanneer 
Presikhaaf is een grote wijk met veel bewoners daarom zijn er drie gespreksmomenten gepland. 

 U bepaalt zelf wanneer u wilt komen, aanmelden is niet nodig.

      De gesprekken vinden plaats op:

      Woensdag 21 oktober a.s.
       19.30 uur tot 21.30 uur
       Waalstaete 
        Waalstraat 36

      Donderdag 22 oktober a.s.
       9.30 uur tot 11.30 uur
        Buurthuis de Oosthof
        Kinderkamp 9

      Dinsdag 27 oktober a.s.
       19.30 uur tot 21.30 uur
       MFC Presikhaven 
        Laan van Presikhaaf 7

      Zaal open vanaf een half uur voor aanvang.

Iedereen kan reageren
Ook als je niet bij het wijkgesprek bent geweest kun je reageren. Dit kan van 

23 oktober tot 4 november op de website www.meedoeninarnhem.nl/presikhaaf  
De uitkomsten van het wijkgesprek staan vanaf eind november 

op de wijkwebsite www. presikhaafnet.nl 

WijkActiePlan 2016 -2018  
Om samenwerken aan de wijk makkelijker te maken 

worden de 10 belangrijkste punten die uit de 3 wijkgesprekken 
voortkomen benoemd in één wijkactieplan. 
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Wijkteam biedt steun en advies dichtbij: 
“We doen wat nodig is”
Vanaf 2015 zijn er in Arnhem wijkteams actief met ervaren coaches 
voor volwassenen, jeugd en gezin. Ook Presikhaaf heeft een wijkteam 
in MFC Presikhaven (3e verdieping). De 25 ervaren coaches, ieder met 
hun eigen specialisme, zijn er voor al uw vragen over opvoeding, zorg, 
welzijn, werk en inkomen.

Nieuwsgierig geworden ging 
Presikhaaf wijknieuws op bezoek 
bij Nicolette Hagen en Yvonne 
Strunk, twee enthousiaste team-
leiders, die graag in contact komen 
met wijkbewoners die steun en 
advies nodig hebben op genoemde 
gebieden.

Nicolette: “We proberen zoveel 
mogelijk de vraag vanuit de wijk-
bewoner te laten komen. Daar waar 
problemen op bijvoorbeeld de 
school gesignaleerd worden, 
proberen we de leerkrachten te 
ondersteunen of desgewenst met de 
ouders in contact te komen. 
We willen laagdrempelig zijn, 
komen op afspraak bij de mensen 
thuis, maar men kan ook gewoon 
binnen komen lopen voor advies. 

Soms kan een vraag meteen beant-
woord worden.” 
Yvonne vult aan: “Is er een vraag 
over bijvoorbeeld aanpassingen in 
huis, financiële problemen, hulp bij 
de opvoeding, dan komt een vaste 
coach bij de mensen thuis en wordt 
er tijdens de zogenaamde “keuken-
tafelgesprekken” bekeken wat de 
situatie is en wat nodig is, waarna 
samen “mijn plan/ons plan” wordt 
gemaakt. 
De coach kan ook helpen als er 
professionele ondersteuning nodig 
is en dit samen met de inwoner 
regelen.

Het wijkteam wil meer de wijk in 
en meer bekendheid. Met een 
aantal instanties, initiatieven, etc. is 
al kennis gemaakt  maar het wijk-

team wil dat iedereen, indien nodig, 
de weg naar het wijkteam kan 
vinden. Dus heb je ideeën over hoe 
het wijkteam meer bekendheid kan 
krijgen, wil je ze uitnodigen tijdens 
een van de vele wijkinitiatieven of 
heb je een fantastisch idee, laat het 
ze weten. De deur staat altijd open.”

Voor meer informatie kan ook 
gekeken worden op 
www.zodoenwehetinarnhem.nl 
of bellen naar 088 - 2260000.

Fietsen door het groen?
Bij de gemeente komen regelmatig 
vragen binnen over het fietsen op 
voetpaden, daarom dit bericht in 
de wijkkrant over fietsen in de wijk. 
Fietsen op voetpaden mag niet. 

Dat dit wel gebeurt, is best begrij-
pelijk gezien de structuur van de 
paden in de wijk. Soms is het 
korter om door een parkje te 
fietsen. Formeel is en zal dit ook 
niet worden toegestaan. Dat er 
onder de voetgangers ergernis 
ontstaat, is zeer begrijpelijk. 
Regelmatig worden er meldingen 
gemaakt over de overlast op voet-

paden door fietsers en scooters.
Soms vragen bewoners om hekken 
om fietsers te weren, maar dit is 
geen goed idee omdat wandelpaden 
ook toegankelijk moeten blijven 
voor mensen in een rolstoel of met 
kinderwagen.

Wat verwacht mag worden van de 
fietser is dat deze zijn gedrag 
aanpast om zo minder tot overlast 
te zijn. Zodra de fietser zijn snel-
heid aanpast en de voetganger de 
ruimte geeft, zal er eerder een 
betere verstandhouding ontstaan. 

In de praktijk is het zo dat de 
fietser verwacht dat de voetganger 
zich maar aanpast en de fietser 
voldoende ruimte geeft, wat dan 
snel tot irritatie en onbegrip leidt. 

Het is geven en nemen en in deze 
moet de fietser, die daar eigenlijk al 
niet mag zijn, geven in plaats van 
nemen.
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AFO Najaarsconcert: 
WERELDREIS
Het Arnhems Fanfare Orkest neemt u mee op een 
muzikale wereldreis langs alle continenten van onze 
aarde. Van klassiekers met Rule Britannia tot 
concertstukken zoals Antarctica. Van Amerika tot 
Oceanië, alle werelddelen komen voorbij. 

Laat u meevoeren over de hele wereld op zaterdag 
31 oktober in Concertzaal Kastanjelaan 13 in Velp. 
De avondvullende uitvoering begint om 20.00 uur; 
de zaal is open vanaf 19.30 uur. 

De toegang is gratis; maar een vrijwillige bijdrage na 
afloop is welkom. 
Dit voorjaar heeft het AFO de eerste Maestro-compe-
titie in Arnhem georganiseerd. Tijdens het Najaarscon-
cert zal Marc Smits laten zien waarom hij als winnaar 
de titel Maestro van Arnhem heeft gekregen. 

Het enthousiaste en moderne orkest staat nu ruim een 
jaar onder leiding van dirigent Peter Smits, een voor 
vele muzikanten in en rond Arnhem géén onbekende. 
Het repertoire varieert sterk en bevat pop, klassiek, 
filmmuziek en soms een moderne mars. 

Het AFO is een orkest met fanfare-instrumenten, dus 
met koperinstrumenten zoals bugel, hoorn, bariton, 
trompet, aangevuld met saxofoons en slagwerk. 
Er wordt zittend gerepeteerd en ook vrijwel altijd 
zittend opgetreden, zonder ‘formele’ uniformen.
Het orkest repeteert elke donderdagavond in gebouw 
Quattro Musica aan de Honigkamp in Presikhaaf. 
Wie wel eens overweegt mee te willen spelen in een 
orkest, is van harte welkom om te komen kijken. 

Meer informatie op de website: 
www.arnhemsfanfareorkest.nl             

In MFC Presikhaven werken 
verschillende instellingen met 
kinderen: peuterspeelzaal 
Presikhaven, kinderdagverblijf 
Harlekijn, Annie M.G. Schmidt-
school, OLV van Lourdesschool en 
de Kinderclub.

Deze instellingen werken dagelijks 
al heel veel samen en gaan daarin 
nog een stapje verder. Ze worden 
één organisatie waarin onderwijs, 
opvang en ontmoeting worden 
ondergebracht. 
Bij zo’n nieuwe, belangrijke stap 
hoort ook een nieuwe naam. Een 
naam, die precies weergeeft wat we 

doen: onderwijs, opvang en ont-
moeting bieden aan kinderen 
tussen 0 en 13 jaar. De kinderen een 
plek bieden, waar ze zich thuis 
voelen, waar de pedagogische 
aanpak binnen alle instellingen 
hetzelfde is en allerlei vormen van 
leren plaatsvinden, zowel in school-
tijd als daarbuiten (in de opvang en 
vrije tijd). 

Weet u de perfecte naam voor ons 
Kindcentrum? Doe dan mee!
Bedenk een passende naam en 
motiveer uw idee. Voor de beden-
ker van de gekozen naam hebben 
we een leuke verrassing.

Stuur deze naar 
g.mulder@rijnstad.nl met als 
onderwerp: nieuwe naam 
Kindcentrum of stuur een kaartje 
naar MFC Presikhaven, t.a.v. 
G. Mulder, Laan van Presikhaaf 7, 
6826 HA Arnhem. 

Meedoen kan tot 24 oktober a.s. 
Op 1 juni 2016 wordt de nieuwe 
naam bekend gemaakt tijdens het 
Pleinfeest.

OPROEP: 
bedenk een nieuwe naam 
voor ons Kindcentrum
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Actief in uw wijk

Bel of mail voor een gratis en vrijblijvende waardebepaling

Hoetink Makelaars BV
Cloekplein 2
6826 KS  Arnhem

T 026 44 34 900
E info@hoetinkmakelaars.nl
I www.hoetinkmakelaars.nl

Advertentie

Dankwoord Zomerfeest bij 
MFC  PresikhavenBeste inwoner van 

Over het Lange Water

Graag wil ik u langs deze weg bedanken voor uw 
inzet om van de proef met het Omgekeerd Inzame-
len een succes te maken. En wat voor een succes. 

In Over het Lange Water hebben we bijna 70% meer 
oud papier en karton en ruim 300% meer plastic 
verpakkingsmateriaal opgehaald. Dat is een compli-
ment aan u allen. Omdat de proef geslaagd is, heeft 
de gemeenteraad besloten het Omgekeerd Inzamelen 
in heel Arnhem in te voeren. Nogmaals bedankt!

En we gaan nog meer grondstoffen scheiden. Want 
binnenkort kunt u ook drankenkartons en blik apart 
houden en in de container voor plastic verpakkingen 
doen. Wij zijn ervan overtuigd dat u met net zoveel 
positieve energie hieraan meedoet. 

Samen gaan we voor nog meer hergebruik 
en minder restafval !

Met vriendelijke groet,

Ine van Burgsteden
Wethouder Openbare ruimte

Op vrijdag 28 augustus 
was het jaarlijks zomer-
feest van Bakfiets en 
Kinderclub. Op het 
parkeerterrein van het 
MFC stonden diverse 
kraampjes en attracties 
waaraan kinderen en 
ouders konden meedoen. 

Het was een gezellige en drukke middag. De middag 
werd mogelijk gemaakt door een bijdrage van het wijk-
platform Presikhaaf.

Afval?
Laten we
er wat van
maken
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Dit schooljaar zijn we gestart met 
een aantal nieuwe collega’s. Ons 
team bestaat daardoor volledig 
uit ervaren, vaste leerkrachten. 
Dit brengt rust en continuïteit. 

We voeren een nieuwe methode in 
voor Engels. 

De schooltuin voor de groepen 1 tot 
en met 4 is een succes! Deze is 
aangevuld met een weerstation en 
een windhaan. Dit schooljaar 
breiden we de schooltuin verder uit 
voor groep 5 tot en met 8. 

Ieder kind zijn eigen toets 
Er is momenteel veel te doen over 
het toetsen van kinderen. 
Kinderen afrekenen op wat zij nog 
niet beheersen, scholen beoordelen 
op de doelen die zij niet behalen, 
vinden we niet eerlijk. Kijk naar 

wat kinderen wel kunnen en help 
ze met wat ze moeilijk vinden. 
Sinds vorig jaar doen we mee met 
een pilot van het Ministerie van 
Onderwijs. 
Zij willen een toets ontwikkelen die 
zich automatisch aanpast aan het 
niveau van het kind. 
De leerlingen van groep 8 van de 
Dreesschool testen zo’n individuele, 

digitale toets. 
Groep 8 van vorig 
jaar heeft meege-
daan en dit jaar 
doen de leerlin-
gen uit de huidige groep 8 mee. 
De leerlingen gaven aan het erg 
leuk te vinden deze toets te maken. 
Dit jaar testen we de verbeterde 
versie en zijn benieuwd naar de 
bevindingen. 

Dinsdag 10 november 2015 is er een 
ouderavond om met ouders van 
gedachten te wisselen over wensen 
en verwachtingen van het onder-
wijs aan hun kinderen.

Uit de school geklapt

‘Raar maar waar’ 

Het thema ‘Raar maar waar’ van 
de Kinderboekenweek zorgt voor 
bijzondere activiteiten bij de 
scholen in MFC Presikhaven. 

Zo ontdekken de kinderen op de 
OLV van Lourdesschool en de 
Annie MG Schmidtschool deze 
dagen van alles over wetenschap en 
techniek in speciale hoeken in de 
scholen. 

Daarin kunnen ze zelf allerlei 
proefjes doen. Wist u dat hiervoor 
veel samengewerkt wordt tussen 
alle collega’s, met ouders en met de 
collega’s van de bibliotheek? 
Je zou bijna vergeten dat tijdens de 
Kinderboekenweek het lezen 
centraal staat.

Workshop 
Fondsenwerving 
& Sponsoring 

wijkproject of evene-
ment? Steeds vaker 
wordt de hand op de 
knip gehouden als je 
ergens aanklopt voor 
financiering van je 
activiteit of project. Wat doe je 
dan? Dan is het goed om planmatig 
aan de slag te gaan met het werven 
van fondsen en sponsors. 

De workshop Fondsenwerving & 
Sponsoring geeft een brede basis 
aan kennis, vaardigheden en veel 
tips & tricks van een ervaren 
fondsenwerver.

Welke onderwerpen komen er in de 
training aan bod?
Waar kan ik sponsors vinden, waar 
moet ik op letten bij het zoeken 
naar sponsors, hoe werf ik sponsors, 
tips en trucs, hoe krijg ik contact, 

Donderdag 22 oktober van 
19.30 tot 21.30 uur in 
MFC Presikhaven

Moet er geld bijeengebracht wor-
den voor een buurtactiviteit, een 



11

WIJKNIEUWS

wat is reëel om te vragen, hoe houd 
ik de relatie warm? 
Ook aan de onderwerpen marke-
ting & communicatie rondom je 
project of activiteit en het planma-
tig werken wordt tijdens de work-
shop aandacht besteed, zodat je al 
snel concrete stappen kunt zetten.

De (gratis) workshop vindt plaats 
in MFC Presikhaven. 
Graag van te voren opgeven bij 
Ingrid Sieljes, per e-mail 
i.sieljes@rijnstad.nl of telefonisch 
06-52 71 07 66.

Activiteiten 
SWOA-steunpunt 
De Weldam
Voor alle activiteiten geldt dat 
entree kaartjes ook telefonisch 
gereserveerd kunnen worden. 
Kaartjes moeten wel binnen vijf 
werkdagen worden opgehaald en 
betaald. Voor alle informatie 
kunt u terecht bij de balie van de 
Weldam, telefoon 361 17 41.

Theatervoorstelling Esmoreit 
Vrijdag 23 oktober.
Aanvang 14.30 uur, toegang  gratis. 
De voorstelling verhaalt de leef-
omstandigheden van een familie in 
de vorige eeuw. 

Stamppottentocht met de Betuwe 
Express incl. rondrit met gids
Donderdag 12 november.  
Kosten € 19,50 p.p.. Inschrijven 
vanaf heden in de Weldam. 
Kan ook telefonisch. Vertrek vanaf 
de Weldam 11.00 uur; terug in de 
Weldam 16.30 uur. 
Vervoer van huis naar de  Weldam 
v.v. moet u zelf regelen.

Bingo
Vrijdag 13 november, aanvang 
14.15 uur, kosten € 3,50 (1 plankje), 
€ 6,00 (2 plankjes).

Wintermarkt
Zaterdag 21 november, 
Toegang gratis, zaal open 12.00 uur. 

Sinterklaasfeest
vrijdag 4 decem-
ber, aanvang 
14.30 uur, kosten 
€ 4.00 p.p. 
Inschrijven in de 
weken van 
23 en 30 
november.

Kerstdiner
woensdag 16 december, aanvang 
13.00 uur, kosten € 10.00 p.p. 
Inschrijven in de weken van 
16 en 23 december. 

De clubs zijn weer begonnen
Er zijn nog enkele plaatsen vrij op 
bridge-,  biljart-,  keramiek-,  
teken/schilder-  en  taichiclub.  
Kennis is niet nodig. 
Informatie: balie Weldam. 

Sinds kort hebben we ook een 
klusjesman voor de kleine klusjes 
bij u thuis. 
Aanvragen: balie Weldam.

Vrijwillig medewerker 
Activiteitenclub de Weldam.
Doordat enkele AC-leden een baan 
hebben gekregen, ben ik dringend 
op zoek naar versterking. 
We hebben een fijn team en het 
werk is afwisselend. Info bij Ines 
Vermaas, telefoon 06-13 96 92 41 of 
Til Gerritsen, telefoon 362 22 93.

Het popkoor in de Weldam (vrij-
dagmiddag) is nog steeds op zoek 
naar nieuwe leden. 
Informatie  bij Ines Vermaas.

Basiscursus  
(kinder)haren 
knippen
Van vrijdagochtend 6 november tot 
en met vrijdagochtend 18 december 
(tijd: van 9.30 tot 11.00 uur) begint 
in MFC Presikhaven een praktische 
cursus (kinder)haren knippen. 
De lessen kosten € 14,00 voor de 
hele cursus (zeven keer). Je moet 
zelf meenemen: knipschaar, kam, 
kapmanteltje of handdoeken en 
spuitflacon. 
Inschrijven kan tot 23 oktober a.s. 
bij Ingrid, telefoon 06-52 71 07 66, 
e-mail: i.sieljes@rijnstad.nl. 
Er is plaats voor maximaal tien 
deelnemers, dus geef je snel op, vol 
is vol! 
Wat leer je in de cursus
Kennis over materialen, kniptech-
nieken zoals recht knippen, pony 
knippen, laagjes knippen, heel kort 
knippen en werken met de 
tondeuse. Het is dus echt een 
basiscursus waarin je enkele 
technieken van het knippen leert. 
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FEEST 
20 jaar Carrousel
Het 20 jarig bestaan van de 
Carrousel hebben de bewoners 
gevierd met een bootreis van 
Arnhem naar Wijk bij Duurstede v.v.   

Op vrijdag 28 augustus werden we 
met een bus opgehaald en vanaf 
Presikhaaf naar de Rijnkade 
gebracht waar de boot, de Organza, 
al aan de kade lag aangemeerd. 
We werden door de bemanning 
welkom geheten waarna de boot 
richting de sluizen bij Driel vertrok.

De dag begon al goed met koffie en 
gebak, daarna wat drankjes. Het 
weer was ‘s morgens wat bewolkt 
maar hoe dichter we bij Wijk bij 
Duurstede kwamen, hoe zonniger 

het werd. We 
genoten van het 
mooie landschap 
en het prachtige 
weer.

Na een heerlijke 
Gelderse lunch 
kwamen we aan in 
de haven van Wijk 
bij Duurstede. 
De meesten gingen 
van boord de stad 
in, waar onder meer het museum, 
de smalle rustieke straatjes en het 
kasteel werden bezocht.

Nadat iedereen weer terug was aan 
boord, aanvaardden we de terug-
tocht met een grandioos warm en 
koud buffet dat zeer smaakvol 
gepresenteerd werd. Na de buikjes 
rond te hebben gegeten, kwamen  

we weer 
terug in 
Arnhem, waar de 
bus ons opwachtte. Al met al was 
het een heel leuke dag met mooi 
weer en gezellige mensen. Deze dag 
werd mede mogelijk gemaakt door 
een bijdrage van wijkplatform 
Presikhaaf.

Activiteitencommissie Carrousel
 

Cursus omgaan 
met geld

Omschrijving
Een praktische, afwisselende cursus 
van vier bijeenkomsten over onder 
andere het omgaan met geld, 
omgaan met verleidingen, leren 
budgetteren, leren om een maand-
overzicht te maken, keuzes maken, 
nee zeggen, financiële problemen 
bespreekbaar maken en nee zeggen 
tegen verleidingen.

Doel 
Grip krijgen op je financiële 
administratie. Voorkomen van 
(verdere) financiële problemen. 

Waar en wanneer
De cursus bestaat uit vier 
bijeenkomsten. 
De cursus wordt gegeven op 
dinsdagochtend 3, 10, 17 en 24 

november 2015 van 9.15 
tot 11.15 uur.
Locatie: MFC Presikha-
ven, Laan van Presikhaaf 7.

Voor wie
Voor alle inwoners van Presikhaaf.

Door wie
Kim van Orden, schuldhulpverle-
ner van Rijnstad en  drs. Maria 
Meekes, coördinator preventie van 
Indigo.

Kosten
De cursus is gratis, wij verzorgen 
het materiaal. De kosten voor thee/ 
koffie bedragen € 0,50. 

Aanmelden
U kunt zich aanmelden via Ingrid 
Sieljes, Participatiewerk Presikhaaf/
Rijnstad. Voor meer informatie of 
aanmelden: telefoon 06-52 71 07 66 
of e-mail: i.sieljes@rijnstad.nl

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

EL ELE Dans en Muziekschool is in 
1981 opgericht. Sinds begin 2011 is 
EL ELE gevestigd in Presikhaaf. 
De school verzorgt lessen voor kinde-
ren, jongeren en volwassenen. Naast 
diverse danslessen, o.a. klassiek ballet 
en werelddans, heeft EL ELE een 
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Muziek- en Danslessen in Presikhaaf 
bij EL ELE Dans en Muziekschool

grote diversiteit in muzieklessen. 
Leerlingen kunnen lessen volgen in 
o.a. piano, viool, dwarsfluit, keyboard, 
klarinet, gitaar, percussie, ney, saz en 
zanglessen. Voor de meeste lessen kan 
je gelijk instromen. 
Er zijn individuele en groepslessen. 

De school heeft verschillende 
kortingsmogelijkheden o.a. met 
GelrePas en Jeugdcultuurfonds.
Met zo’n divers 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 Muziekschool
Bethanienstraat 242, 6826 TJ Arnhem
Telefoon 848 41 82
www.elele.nl, e-mail: info@elele.nl

Wijkplatformvergadering  
23 september 2015
Na het zomerreces heeft het 
wijkplatform de werkzaam-
heden weer hervat en werden
op de drukbezochte vergade-
ring o.a.  de volgende onder-
werpen behandeld.

Politieaangelegenheden
Er werd kennis gemaakt met de 
nieuwe wijkagente Susan 
Husken. 
Zij en Jan Visser zijn per 
1 september actief in de wijk. 

Momenteel is het rustig in de 
wijk. Susan roept de aanwezigen 
nadrukkelijk op om contact met 
de drie wijkagenten op te 
nemen bij vragen, opmerkingen 
en misstanden in de wijk.

Aanvraag 
wijkbudget
Drie bewoners kwa-
men hun aanvraag mondeling 
toelichten, waarna het wijkplatform 
een besluit nam. Het wijkplatform 
heeft de aanvragen voor een filter 
t.b.v. de fontein in de De Hout-
manstraat en bijdrage voor een 
EHBO opleider gehonoreerd. Een 
derde aanvraag werd aangehouden.

Stand van zaken wegbereiders
Presikhaaf is een van de twee 
pilotwijken “van wijken weten”, 
de nieuwe stijl van werken van het 
ambtelijk apparaat in Arnhem. 
Wijkwethouder Van Burgsteden 
hield een inleiding, waarna twee 

“wegbereiders” zich voorstelden en 
de ambities uitspraken. 

Presentatie We4You
Een groep van drie jongeren van de 
participatiegroep We4you en 
daarbinnen de meidengroep 
GirlsOnly gaf uitleg wat zij als 
vrijwilligersgroep voor de wijk 
willen betekenen. De groep organi-
seert o.a. activiteiten voor de 
jongste tot en met de oudste 
wijkbewoners.

Wijkgesprekken
De opzet en rol van het wijkplat-
form m.b.t. tot de komende wijk-
gesprekken werd besproken. 
Wijkplatformleden zullen tijdens de 
drie bewonersbijeenkomsten 
aanwezig zijn.

Zittingstermijn wijkplatform
Volgens de spelregels ‘Wijkgericht 
Werken’ verloopt de zittingstermijn 
van de huidige wijkplatformleden 
medio 2016. De vraag is: wie van 
de huidige leden wil opnieuw twee 
jaar deel nemen en hoe wordt de 
werving naar nieuwe platformleden 
opgestart? Nog niet iedereen had 
een standpunt ingenomen.

fotografie: Hans van Dulkenraad

aanvraagster EHBO Marjo Soomers

drukbezochte vergadering
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Even voorstellen
Ik ben Michelle van Dijk, 26 jaar 
jong en de nieuwe kinderwerker 
in wijkcentrum de Oosthof

Ik word er blij van als ik iets kan 
betekenen voor kinderen. Ik hoop 
dan ook dat ik dit jaar veel leuke 
activiteiten voor en met jullie mag 
organiseren!! Zelf vind ik musicals, 
fotograferen en creatief bezig zijn 
erg leuk.

Iedere woensdag (behalve in de 
vakanties) is er in wijkcentrum de 
Oosthof de Instuif voor kinderen 
van 4 t/m 12 jaar. De activiteiten 
starten om 13.30 uur en eindigen 
om 15.30 uur. Iedere week gezellig 
één uur sporten en één uur een 
creatieve activiteit. Kosten: € 1,00.

Wil je meer informatie of heb je zelf 
een leuk idee voor het kinderwerk? 
Dan mag je altijd langskomen. Op 
woensdag, donderdag en vrijdag-
middag ben ik te vinden in de 
Oosthof. Bellen kan natuurlijk ook 
naar 361 98 73. Ik hoop jullie 
allemaal te zien bij de kinderclubs!!

Zwarte Piet 
komt voor-
lezen, kom jij ook?
Zaterdag 28 november om 
10.00 uur leest Zwarte Piet in het 
MFC, Laan van Presikhaaf 7, een 
verhaaltje voor aan de allerkleinste 
sinterklaasfans. 
Niet alleen wordt er voorgelezen, 
maar ook gezongen en natuurlijk 
eten we samen pepernootjes. 
Let op: deze activiteit is speciaal 
voor kinderen tot en met 4 jaar. 

De kosten zijn € 2,50 per kind, 
vooraf te voldoen. Dit is een bij-
drage voor het cadeautje dat de 
kinderen van de Pieten krijgen. 
Opgeven kan vóór 25 november via 
speelkameraadjes@gmail.com of 
Helen, telefoon 06-10 34 39 43. 
Vermeld daarbij de naam, het 
geslacht en de leeftijd van uw 
deelnemende kind(eren).

Op zaterdag 31 oktober* gaat de 
SIK i.s.m. Diagonaal, Oosthof en 
buurtbewoners van aangrenzen-
de straten, een Halloween avond 
voor kinderen organiseren.

Griezelen op het terrein van de 
Oosthof (Kinderkamp 9) en in het 
naastgelegen park. 

Durf jij te komen?
Natuurlijk houden wij 
rekening met de 
hele kleine 
kinderen, 
voor hen zal 
een ander 
parcours 
worden uitge-
stippeld, als dat 
van de oudere kinderen.

Ook mag je zelf verkleed komen, 
bijvoorbeeld als spook of mummie, 
of misschien wel als heks. 

Het tijdstip van deze avond is bij 
het drukken van deze wijkkrant 
nog niet vastgesteld, maar houdt 
onze website of Facebook pagina in 
de gaten, daar zal het zeker op 
komen te staan.

Deelname aan deze avond is gratis.
www.sikpresikhaaf.com
www.facebook.com/sikpresikhaafoost

*Onder 
voorbehoud 
van eventuele 
wijzigingen.

Handwerken in 
de Oosthof
Wilt u leren breien, 
haken of borduren? 
Kunt u al breien, haken 
of borduren? Kom dan 
vanaf onderdagmiddag 
5 november naar wijk-
centrum de Oosthof, 
Kinderkamp 9. 
Tijd: van 13.00 tot 14.30 uur. 

Neem zelf handwerkspullen mee als 
u die heeft, of kom gewoon een 
keer binnenlopen. Er is een enthou-
siaste buurtvrijwilligster die zelf 
goed kan handwerken en je helpt 
als het niet lukt of als je het wilt 
leren. 
Opgeven kan bij Ingrid, 
telefoon 06-52 71 07 66 
of mail naar i.sieljes@rijnstad.nl

Deelname kost € 0,50, exclusief 
koffie/thee.
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Zoals u in de vorige wijkkrant 
heeft kunnen lezen, heeft de 
Cultuur Groep Presikhaaf (CgP) 
weer een leuke avond uit op het 
programma staan. 

Op vrijdag 16 oktober kunt u naar 
MFC Presikhaven komen voor 
Theatergroep Cactus met het 
toneelstuk ‘hallo Holland’. 
Voorafgaand aan de voorstelling is 
er een gezellige maaltijd die door 
Resto van Harte gekookt wordt. 
De maaltijd begint om 17.30 uur 
(inloop vanaf 17.00 uur) en de 
voorstelling begint rond 19.30 uur. 

De voorstelling duurt 40 minuten. 
Na afloop is er gelegenheid voor 
een drankje.

Maaltijd en voorstelling kosten 
samen € 5,00, met Gelrepas € 3,00. 
Er zijn 75 plaatsen beschikbaar voor 
eten met voorstelling. 
Als het eten vol is, zijn er aparte 
kaartjes voor de voorstelling te 
reserveren voor € 2,00 (zowel met 
als zonder Gelrepas).
Kaartjes zijn te koop bij bibliotheek 
Presikhaaf, bij Resto van Harte of 
per e-mail te reserveren bij 
i.sieljes@rijnstad.nl

Voorstelling en eten 
in MFC Presikhaven

CARACOLA
Op vrijdagavond 11 december 
wordt in MFC Presikhaven weer 
een culturele avond georganiseerd, 
verzorgd door Cultuurgroep 
Presikhaaf (CgP). 
Vanaf 19.30 uur zal Caracola een 
muzikaal optreden geven.

Caracola is een achtmans formatie, 
die Latin Jazz en Salsa speelt. 
De bandleden zijn gepassioneerde 
muzikanten, die elke gelegenheid 
aangrijpen om muziek te maken.

Muziek van Midden- en Zuid-
Amerika: Salsa, Chacha, Cumbia, 
Sonmontuno, Bossa, Samba.

Aanstekelijke muziek, 
vrolijk, apart en heel 
dansbaar.

Een Nederlandse kroeg 
lijkt voor een avond op een kroeg 
in Havana, Cuba. Denk aan num-
mers als “La Vida es un Carnaval”, 
Lagrimas Negras, El Cuarto de Tula, 
Afro Blue, Mambo Inn, Dos 
Gardenias, Chucho, Moliendo 
Café, Bilongo. 
Zangeres Monica Coronado is 

“Native Singer” en laat in haar 
prachtige Spaans en Portugees 
horen hoe de zangnummers 
bedoeld zijn. Bezetting: zang, piano, 
bas, drums, percussie, trompet, 
altsax en tenorsax.

Kijk voor meer informatie op 
www.caracola.nl. Toegangskaarten 
zijn voor € 3,00 p.p. verkrijgbaar 
bij de bibliotheek en het opbouw-
werk Rijnstad (i.sieljes@rijnstad.nl) 
in MFC Presikhaven. 
Wijkbewoners en andere belangstel-
lenden zijn van harte welkom.

Jaarlijkse markt 
in Activiteiten-
centrum Arnhem
Vrijdag 27 november opent 
Activiteitencentrum Arnhem haar 
deuren voor de jaarlijkse markt. 
Dit jaar is het thema “PASSIE”. 

Mensen met een verstandelijke 
beperking binnen Elver maken het 
hele jaar door (kleurrijke, thema-
gerichte en ambachtelijke) produc-
ten die vrijdag 27 november tussen 
9.30 en 14.30 uur verkocht zullen 
worden aan de Vlamoven 22-24 
(achter het Johan-Cruijff-veldje). 

Naast de verkoop van producten 
kunt u voor een lekkere versnape-
ring in de kantine terecht. 
Ook zullen de deelnemers zorgen 
voor een verrassende act en 
plezierig vermaak!

Hopelijk tot dan! 

Wijkagenda en 
actuele berichten
Op www.presikhaafnet.nl
kunt u terecht voor de 
wijkagenda en de meest 
actuele berichten. 

Ook vind u hier informa-
tie over wegwerkzaam-
heden in uw buurt.
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Arnhem in dialoog 
zoekt gespreksleiders

5 x GRATIS 
meetrainen 
bij handbal-
vereniging 
UDI 1896

Van 7 t/m 13 november organiseert 
Stichting Rijnstad in samenwerking 
met MEE Gelderse Poort wederom 
Arnhem in Dialoog. 
Een week lang gaan honderden 
mensen met elkaar in gesprek over 
een van te voren vastgesteld thema. 
De organisatie is op zoek naar 
gespreksleiders. Ervaring is niet 
vereist. Het volgen van een korte 
training is wel verplicht.

Tijdens een dialoog  hoeven mensen 
elkaar niet te overtuigen van hun 
gelijk, het gaat vooral om het 
luisteren naar elkaar. Het is wel van 
belang dat een gespreksleider ervoor 
zorgt dat de deelnemers zich op 
hun gemak voelen én de structuur 
van het gesprek in de gaten houdt. 
De aangeboden training geeft u 
hiervoor geschikte handvaten en 
leert u de methodiek welke u inzet 
bij de gesprekken. 
U kunt bij een of meer tafels 
gespreksleider zijn. Het tijdstip en 
de locatie bepalen we in overleg. 
Het is een leuke en uitdagende klus 
die weinig vraagt van uw tijd.

Arnhem in Dialoog is ontstaan na de 
aanslagen op 11 september. Veel 
mensen waren van mening dat het 
goed is om elkaars standpunten beter 
te begrijpen. Niet alleen in Arnhem, 
maar overal in Nederland, zitten 
mensen om de dialoogtafel.

Meld je aan als gespreksleider bij 
Karin Veldkamp via 
k.veldkamp@rijnstad.nl 
of bel naar 06-21 29 78 08. 
De training vindt hoogstwaarschijn-
lijk plaats op zaterdagochtend 
31 oktober.

Het nieuwe zaalseizoen bij hand-
balvereniging UDI is inmiddels 
weer gestart.

Heeft u altijd al aan een teamsport 
willen meedoen, maar wilt u eerst 
kijken of handbal wel iets voor u is, 
of zoekt u een sport voor uw zoon 
of dochter? 

Bij UDI kunt u vijf keer gratis 
meetrainen. Dit geldt zowel voor 
kinderen als volwassenen.
De trainingen en thuiswedstrijden 
worden in sporthal Kermisland 
gespeeld, Kermisland 2, in de wijk 
over ’t Lange Water.

Heeft u interesse? 
Bel of mail dan naar Erik Gerritsen, 
telefoon 06-53 67 01 40 of 
mail erik.udi@upcmail.nl

www.udi1986.nl
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Smaakmakerswandelingen 
Presikhaaf, zomer 2015

gezellig. Er zijn nieuwe contacten 
ontstaan, andere verdiept. 
Men was blij met alle nieuwe 
informatie, zowel over de wijk als 
over de gezondheidsthema’s. 
Dit smaakt naar meer! Natuurlijk 
gaan we in de zomer van 2016 door 
met de wijkwandelingen. Doet u 
ook mee? Misschien vindt u het 
leuk om mee te helpen met de 
begeleiding? 
Meer informatie kunt u krijgen bij 
Buurtbedrijf Diagonaal (Edwin).

foto: Obe Posthumus

Volkshuisvesting is begonnen 
met het onderhoud aan de 
portiekflats in Presikhaaf 

Stellingwerfstraat

Agenda werk-
groepen 
Presikhaaf
oktober
22-10 BewonersOverleg   
 Elsweide  
 19.30 uur   De Oosthof

november
18-11 Wijkplatform Presikhaaf 
 19.30 uur  MFC
24-11 WWP3    
 19.30 uur MFC

december
07-12 WWP2    
 19.30 uur MFC
16-12 BewonersOverleg 
 Over het Lange Water   
 19.30 uur De Oosthof

fitheid, gezonde voeding, 
de nieuwe inrichting van 
het park bij de Oosthof 
etc. 
Ook is een bezoek 
gebracht aan een mooie 
volkstuin en aan park 
Larenstein. 
Eén van de geplande wandelingen 
ging vanwege de warmte niet door. 
Tijdens de laatste wandeling 
regende het zelfs, maar dit was voor 
de groep enthousiaste wijkbewo-
ners geen belemmering. 
Met paraplu en regenjas werd een 
bezoek gebracht aan Buurtbedrijf 
Diagonaal, waar we verwend 
werden met een heerlijk glas warme 
kruidenthee.
De deelnemers vonden het erg 

Het wordt bijna een traditie in de 
wijk! Ook deze zomer werden vijf 
verschillende wijkwandelingen 
uitgevoerd met in totaal 82 deel-
nemers. Sommige wijkbewoners 
hebben meerdere keren 
meegelopen.

Al wandelend werden onder bege-
leiding van de wijkbewoners Eef, 
Ellen, Edwin en Wim allerlei 
nieuwe plekken en “weetjes” over 
de wijk ontdekt. 
Ook werd door een “mystery guest” 
(beroepskracht of vrijwilliger) korte 
informatie gegeven over een 
gezondheidsthema. De foto van 
Obe geeft hiervan een indruk. 
Denk bijvoorbeeld aan informatie 
over gezond bewegen, mentale 
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Honigkamp 70 
telefoon 362 18 18

Advertentie

Kapsalon 
Apart
Dames en Herenkapsalon

Kom langs of bel 
voor een afspraak. 

U kunt vrij parkeren 
voor de deur!!!

www.kapsalonapart.nl

Lege drankkartons en blik kunnen 
voortaan bij het plastic verpak-
kingsafval ingezameld worden.  
Samen kunnen deze afvalstoffen 
aangeboden worden in de bekende 
doorzichtige plastic hero-afvalzak. 
In de wijken waar het omgekeerd 
inzamelen al is ingevoerd, kunnen 
deze drie stromen gezamenlijk in 
de minicontainer worden aange-
boden. Door drankkartons en blik 
apart in te zamelen, blijft er 
minder restafval over en besparen 
we zo verbrandingskosten.

Wat mag er vanaf nu 
in de plastic zak? 
Vanaf nu mogen in de plastic 
hero-zak ook drankenkartons en 
blik. Het gaat om kartonnen 

pakken voor: vruchtensap, water, 
wijn, melk, vla, yoghurt, soep, 
pastasaus enzovoort. Bij blik moet 
u denken aan: drinkblikjes voor 
frisdrank en bier, stalen siroopfles-
sen, conservenblikken voor soepen, 

Uw blik en pak 
nu ook apart! 

sausen, groenten en fruit en alumi-
nium schaaltjes van levensmiddelen. 
Zorg dat de verpakkingen leeg zijn. 
Doppen en deksels mogen blijven 
zitten. Vouw de kartonnen pakken 
eerst plat, daarna kan de dop er 
weer op. Bij conservenblikken kunt 
u de deksel het beste naar binnen 
buigen.

Hoe werkt de inzameling?
We gaan de plastic hero-zak vaker 
inzamelen. De service wordt ver-
hoogd, u hoeft het afval dus minder 
lang thuis op te slaan. Vanaf okto-
ber kunnen de zakken met plastic, 
blik en drankkartons eenmaal per 
14 dagen, op dezelfde dag als het 
restafval, worden aangeboden. 
Wilt u weten wanneer de zakken bij 
u in de buurt worden opgehaald? 
Kijk dan op 
www.arnhem.nl/afvalwijzer. 
Hier vindt u alle afvalophaaldagen 
die gelden voor uw adres.

Kaartvrienden gezocht
Wij zoeken nog gezellige kaartvrienden voor de vrijdagavond in de leeftijd 
van 55 jaar tot 100 jaar. Van 19.30 uur tot 22.30 uur wordt er in de Weldam 
aan de Middachtensingel gezellig gekaart: jokeren en klaverjassen. 

De kosten zijn € 2,00 per avond. Daarvan wordt veel gedaan zoals een 
wekelijkse loterij. Komt u 
voor de eerste keer, dan kunt 
u gratis kaarten. 
U bent van harte welkom!

Voor meer informatie en 
aanmelden kunt u contact 
opnemen met F. van Haeren,
Middachtensingel 96, 
6825 HR Arnhem, 
telefoon 06-12 10 88 33. 
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Verruimde openingstijden 
Bibliotheek Presikhaaf 
Vanaf donderdag 1 oktober 
verruimt Bibliotheek Presikhaaf 
haar openingstijden. Dinsdag tot 
en met vrijdag voortaan geopend 
van 11.00 tot 17.00 uur. 
Op maandag en zaterdag blijven 
de openingstijden ongewijzigd.

Om beter aan te sluiten bij de 
behoefte van de gebruikers van 
Bibliotheek Presikhaaf is besloten 
extra uren open te gaan. 
De uren van 11.00 tot 13.00 uur 
worden selfservice uren. 
De bezoekers kunnen dan gebruik 
maken van alle diensten van de 
bibliotheek met uitzondering van 

de internetpc’s. Lenen en terug-
brengen van materialen, ophalen 
van reserveringen, raadplegen van 
de cataloguspc’s kan allemaal. 

Natuurlijk kan er tijdens deze 
selfservice uren ook gebruik 
worden gemaakt van de werk-
plekken in de bibliotheek en de 
gratis wifi.

Vanaf 13.00 uur zijn de service uren. 
Dan staan onze medewerkers weer 
voor u klaar voor het geven van 
advies, beantwoorden van vragen of 
ondersteuning bij het gebruik van 
het internet. 

Deze proef met de verruimde 
openingstijden duurt tot 1 april 
2016. Als blijkt dat de selfservice 
uren een succes zijn, zal worden 
gekeken naar de mogelijkheid deze 
uren definitief open te gaan.

Bibliotheek Presikhaaf bevindt zich 
in MFC Presikhaven aan de 
Laan van Presikhaaf 7.

Vrijdag 4 september zijn we weer open gegaan. 
Heeft u ons Nieuwe Spandoek gezien? Elke 1e en 2e vrijdag van de 
maand zijn we open van 14.00 tot 16.00 uur.

We helpen u graag aan tweedehandskleding voor herfst en winter, 
terwijl u geniet van een lekker kopje koffie en uw kinderen zich 
vermaken met een mooie kleurplaat of de grabbelton. Graag tot ziens.

Team Presiklife, Bethanienstraat 3.
Dit project is een initiatief voor het welzijn van de wijk en de 
opbrengst gaat naar een goed doel. 

“Liever Bewegen dan Moe” 
in Presikhaaf

De training is bedoeld voor mensen 
die moeilijk in beweging komen, 
weinig contacten hebben of last 
hebben van negatieve gedachten en 
veel piekeren. 
Onverklaarbare lichamelijke klach-
ten kunnen ook een reden zijn te 
beginnen.

Locatie: 
Gezondheidscentrum De Bethaan, 
Fysiotherapeutisch Instituut, 
Volkerakstraat 179
Dag: 
woensdag van 12.00 – 14.00 uur
Start:
30 september 2015 bij voldoende 
deelnemers (deelname is gratis)
Door wie: 
een medewerker van Indigo en een  
fysiotherapeut 
Duur:  
zeven bijeenkomsten 

Graag van te voren aanmelden bij 
het secretariaat van Indigo 
Gelderland, telefoon 312 44 83 of 
info@indigogelderland.nl

Bent u  vaak moe en komt u moeilijk in beweging?  Ervaart u lusteloos-
heid en piekert u veel. Heeft u ook lichamelijk klachten? Dan is de 
training “Liever bewegen dan moe” iets voor u!  Het is een combi-
training van ¾ uur theorie en 1 uur bewegen. U krijgt door de 
training meer zelfvertrouwen en u voelt zich beter in uw lijf.
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Nieuwsbrief Werkgroep AGA
Tolheffing
Het wetsvoorstel voor tolheffing op de doorgetrokken A15 kan rekenen op een 
meerderheid in de Tweede Kamer. Eind september wordt over het wetsvoorstel gestemd.

De tolheffing is noodzakelijk omdat het kabinet niet 
genoeg geld heeft om de A15 door te trekken. 
Het Rijk, provincie Gelderland en gemeente Arnhem 
zijn overtuigd van de noodzaak de A15 door te trekken. 
Door de steeds toenemende verkeersstroom zal het 
bestaande wegennet rondom Arnhem steeds vaker 
dichtslibben. Het zijn nu de automobilisten, die van 
de nieuwe weg gebruik gaan maken, die het gat in de 
begroting betalen. Als het tekort van 287 miljoen euro 
bij elkaar is, stopt de tolheffing.

Minister Schultz is wel gevraagd er voor te zorgen dat 
ook buitenlandse automobilisten tol betalen. 
Ook wordt belangrijk gevonden dat aan buitenlanders 

een boete kan worden opgelegd indien zij niet betalen. 
Om dat mogelijk te maken, zet de minister in op het 
uitwisselen van internationale kentekengegevens voor 
de tolheffing. Dat is nu nog niet in het wetsvoorstel 
vastgelegd. 

Volgens planning is de doortrekking van de A15 in 2019 
klaar. Dan start de tolheffing met behulp van een 
camera, die de kentekens van de voertuigen registreert. 
Automobilisten moeten zelf een account aanmaken bij 
de organisatie die de tol int. Als zij dat vergeten krijgen 
zij een herinnering die 7 euro extra kost. Daarna volgt 
een boete van 35 euro. Wordt ook die niet betaald, dan 
komt de deurwaarder. De minister is gevraagd te 
voorkomen dat Nederlandse automobilisten, die 
vergeten te betalen, direct hoge boetes krijgen.

Chloortransport gestopt
Het chloortransport vanuit Ibbenbüren (Duitsland) 
via de Betuweroute naar de Botlek is gestopt. Het 
transport werd noodzakelijk na een storing bij Akzo-
Nobel in het Botlekgebied Nu de storing is verholpen, 
produceert AkzoNobel zelf weer chloor. Het chloor-
transport is beperkt gebleven tot twee transporten. 

Meer informatie over de A15 kunt u vinden op 
www.ageena.nl

Steunt u de standpunten van Werkgroep AGA? 
Laat het ons weten via ageena@hetnet.nl of via 

www.ageena.nl

Foto: De steeds toenemende verkeersstroom rondom Arnhem

Schaakcursus voor beginners
Ooit willen leren schaken? Het is er nooit van gekomen? Kinderen met 
wie je wilt schaken? De Arnhemsche Schaakvereeniging (ASV) organiseert 
nu een gratis cursus van zes lessen voor volwassenen om de beginselen van 
het schaken te leren. Er wordt geen voorkennis gevraagd.  
Op de donderdagavonden 15, 22, en 29 oktober alsmede 5 en 12 november 
wordt deze cursus gegeven in Activiteitencentrum Schreuder, Vlamoven 22  
(IJsseloord I). Een cursusavond duurt van 18.30-19.45 uur. 
Inschrijven en informatie via keesvankeulen@planet.nl
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Wat is de bakfiets eigenlijk? De bakfiets is 
een onderdeel van Stichting Rijnstad. Met de bak-
fiets, vol geladen met buitenspeelgoed, staan we op 
twee verschillende plekken in de wijk. Kinderen 
kunnen met het speelgoed gezamenlijk spelen.

Waarom de bakfiets?
Buitenspelen prikkelt de fantasie en is goed voor de 
sociale vaardigheden, gezondheid en motoriek. Het 
daagt kinderen uit zich te uiten en buiten spelen leert 
kinderen op speelse wijze hoe met elkaar om te gaan.

Het buiten spelen proberen we op een verantwoorde 
manier te kunnen doen. We hebben daarom plekken 
uitgezocht waar kinderen dat veilig kunnen doen. 
Om het overzicht te kunnen houden, proberen we er 
altijd met twee begeleiders te zijn. Buitenspelen maakt 
kinderen sociaal sterker.

Waar staat de bakfiets?
Op maandag en dinsdag bij speeltuin de Regenboog 
van 14.45 tot 16.15 uur; Woensdag Carzstenstraat van 
13.30 tot 15.30 uur; Donderdag Carzstenstraat van 
14.45 tot 16.15 uur.

Voor meer informatie over de bakfiets: 
www.kinderclubs.nl

Bakfiets weer in de 
wijken van Presikhaaf

Het To-Taal-Plan Presikhaaf/
Arnhemse Broek is een feit! 
Een plan dat is geschreven 
n.a.v. opmerkingen die 
wijkbewoners maakten 
tijdens de Wijkgesprekken 
in 2012.  Daarin is gezegd 
dat ‘taalachterstand een 
belemmering voor het 
samen leven en ontmoeten 
in de wijk’ is.  
Dit is opgepakt door de 
wijkregisseur samen met 
het participatie- en het 
opbouwwerk en heeft 
geleid tot het To-Taal-Plan 
Presikhaaf/Arnhemse 
Broek. In het plan staan 
concrete maatregelen om de taalachterstand in de wijk 
aan te pakken. 
U kunt het plan afhalen of inzien  bij het MFC.

In
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Alarmnummer (politie, brandweer, ambulance)  112
Bibliotheek Presikhaaf    354 31 11
Burenhulp ,,Voor Elkaar”   06-44 37 83 28 
Buurtcentrum de Oosthof   361 98 73
Consultatiebureau (afspraken)   088-3556500
De Weldam (swoa)    361 17 41
Dierenambulance    364 91 11
Gemeente Arnhem Servicelijn   0900-1809
Huurdershuis (juridische ondersteuning)  443 25 72
Huisartsendienst regio Arnhem (spoed)  0900-1598
Jongerencentrum Push    361 86 55
Kinderclub MFC Presikhaven   363 70 59
KUNSTportaal    365 52 43
Mantelzorg en Vrijwillige Thuishulp Arnhem 370 35 40
MFC Presikhaven (beheerder)   364 71 93
Openbare verlichting    377 59 77
Opbouwwerk Presikhaaf   362 84 47
Politie (niet bedreigend)    0900-8844
Reserveren Resto VanHarte       (€ 0,50 p.m.) 0900-9003030
Sita, grofvuil     446 04 90
STMG (Stichting Thuiszorg  Midden Gelderland)  376 22 22
SOS Hulpdienst    443 60 00
Stadsboerderij Presikhaaf   377 54 64
Thuiszorg Groot Gelre    363 92 23
Woningstichting/-corporatie:
 - Portaal    0318 898 989
 - Vivare     088-0541111
 - Volkshuisvesting Arnhem  371 27 12
 - DrieGasthuizenGroep   354 94 15
Woonzorgcentrum Waalsteate   751 73 00
Wijkteams zorg ,,Zo doen we het in Arnhem” 088-226000
Ziekenhuis Rijnstate    088-0058888
Ziekenhuis Velp    088-0058886
Zonnebloem, afdeling Presikhaaf  06-53 79 72 79
Sociaal Raadslieden (kantoor Symfonie)  312 77 00
  Joh. De Wittlaan 244
 spreekuur dinsdag en donderdag
 van 13.30 - 15.30 uur

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

Je kunt er niet vroeg
genoeg mee beginnen

Onze
mondzorg
is gewoon 

gaaf!

Advertentie

Politiepost 
Presikhaaf
De politiepost is gevestigd in het 
MFC Presikhaven aan de Laan van 
Presikhaaf 7.
Spreekuur politiepost op donder-
dag van 18.00 - 20.00 uur m.u.v. 
schoolvakanties. De drie wijkagen-
ten van Presikhaaf zijn telefonisch 
bereikbaar op 0900 - 8844.

Sinds 1 augustus jl. zijn Frank 
Daeseleer en René Huls vervangen 
door respectievelijk Jan Visser en 
Susan Husken. 
Onderstaande wijkagenten zijn 
bereikbaar via email:

Richard Buyl, Presikhaaf 1 + 2 en 
Leerpark Presikhaaf,
richard.buyl@politie.nl

Jan Visser, Presikhaaf 3, Winkel-
centrum, Park Presikhaaf, 
IJssloord 1, jan.visser@politie.nl

Susan Husken, Over het Lange 
Water, Elsweide, IJsseloord II, 
susan.husken@politie.nl
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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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U kunt uw oplossing insturen naar het redactieadres of mailen
onder vermelding van naam, adres en telefoonnummer

Inzenden kopij vóór
20 november 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:
14 december 2015

vóór 20 november 2015
Onder de goede inzenders wordt een cadeaubon verloot 

voor een knipbehandeling bij Kapsalon Apart.

Oplossing 
wijknieuws nummer 4

OVERNACHTEN IN EEN TENTJE
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fotografie Gerard Burgers
Voor vragen  

kunt u naar stroomversnelling@portaal.nl. 

In Presikhaaf III gaat Portaal 96 eengezins-
woningen aan de van Speykstraat, 
Kinsbergenstraat en Dedelstraat verbouwen. 
Het project heet de Stroomversnelling. 
Het idee is om bestaande woningen een 

‘warme jas’ aan te trekken, waardoor ze heel 
energiezuinig worden. Bewoners hebben 
straks een gezonde en comfortabele woning, 
waarvan de woonlasten stabiel blijven. 
We werken daarbij nauw en heel prettig 
samen met een klankbordgroep van 
enthousiaste en betrokken bewoners.

De woningen krijgen nieuwe isolerende gevels. 
Over het bestaande dak wordt een geïsoleerd 
dak met zonnepanelen geplaatst. Ook komen er 
zuinige installaties en alles gaat voortaan 
elektrisch. Bewoners betalen straks alleen nog 
voor energie bij bovengemiddeld verbruik en de 
vaste lasten.

De meeste woningen krijgen bovendien een 
nieuwe keuken, badkamer en/of toilet. Dat alles 
in drie weken, waarbij bewoners hun huis niet 
uit hoeven.

Er zijn nog maar enkele woningen in Nederland 
op deze manier aangepakt. In Presikhaaf zijn we 
begonnen met een proef in een leegstaande 
woning aan de van Speykstraat 60. 
In november starten we met het eerste blok van 
acht woningen. In het nieuwe jaar worden de 
andere woningen aangepakt en in juli 2016 zijn 
we klaar.

Nadat de woningen helemaal opgeknapt en 
energiezuinig zijn, wil Portaal samen met 
bewoners de erfafscheiding van de tuinen 
opknappen. Wat er nu staat, gaat weg en daarna 
komen er nieuwe schuttingen en hagen voor 
terug. Zo staat dit stukje Presikhaaf er straks 
weer strak en stralend bij.

De Stroomversnelling


