
J a a r g a n g  1 7  n u m m e r  6

Presikhaaf
wijknieuwsaan  de bewoner(s) van dit adres
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Een groep wijkbewoners, leden 
van de InterCulturele Werkgroep 
en Ouderkamer, organiseert 
samen een informatiebijeenkomst.

Het onderwerp is brandveiligheid.
Gastsprekers: 
Brandweer Gelderland Midden. 

Onderwerpen zijn: hoe voorkom je 
brand, hoe werkt een rookmelder, 
wat moet je doen bij vlam in de 
pan etc.
Wanneer:  woensdag 13 januari  
Van:  9.30 uur tot 11.30 uur
Zaal open: 9.00 uur
Waar:  MFC Presikhaven

Plusklas Annie M.G. Schmidtschool 
en OLV van Lourdesschool
In de aanloop naar de fusie van 
de Annie M.G. Schmidtschool en 
OLV van Lourdesschool wordt al 
veel samengewerkt. Zo ook in de 
plusklas van leerlingen uit de 
groepen 7 en 8 van beide scholen. 

Wat de plusklas is en wat de kinde-
ren er doen, leggen ze graag zelf uit.

“In de plusklas zitten kinderen die 
meer uitdaging nodig hebben. 
We gaan andere dingen leren dan 
de lessen die je op school krijgt. 
Zo leren we nu over de werking van 
een molen. We gaan volgende week 
naar de molen voor een rond-
leiding. Bij het Arnhemse museum 
zijn we ook geweest. We gaan niet 
alleen uit hoor! Er komt een boel 
bij kijken. We moeten ons altijd 
goed voorbereiden en na een 
bezoekje aan bijvoorbeeld een 

museum moeten we altijd een 
presentatie voorbereiden. Dat is 
niet altijd even makkelijk, want je 
werkt samen met een kind van de 
andere school en dan moet je 
afspreken wanneer je het in allebei 
de klassen gaat presenteren. 

Dus presenteer je twee keer 
dezelfde presentatie. Dat kan best 
lastig worden als je last hebt van 
plankenkoorts en je de klas van 
diegene nog niet zo goed kent. 
In de plusklas kom je niet zomaar, 
je moet een goede werkhouding 
hebben en je moet goed kunnen 
luisteren naar de juf of meester. 

We vinden het een eer om in de 
plusklas te zitten.” 

Kishan en Eman 

Workshop 
voeding en 
gezondheid
Op maandag 25 januari geeft 
leefstijlcoach Manon Janssen een 
workshop over voeding en gezond-
heid. Tijdens de workshop wordt 
op een interactieve manier gewerkt 
met het thema gezonde leefstijl. 
Zo worden er voorbeelden gegeven 
van gezonde maaltijden en tussen-
doortjes. Ook zal er een beweegdeel 
plaatsvinden waar u tips meekrijgt 
om zelf thuis mee aan de slag te 
gaan. 

De workshop vindt plaats op 
maandag 25 januari en duurt van 
12.30 tot 14.00 uur. Vooraf aanmel-
den is verplicht. Voor vragen of om 
je aan te melden kan je terecht bij 
Ingrid Sieljes, i.sieljes@rijnstad.nl

De workshop is gratis en vindt 
plaats in MFC Presikhaven, 
Laan van Presikhaaf 7. 
Aanmelden kan ook telefonisch 
naar 06-52 71 07 66.

Gezond en Fit 
in Presikhaaf
SPORT VOOR VROUWEN
Iedere maandag- en woensdag-
ochtend van 8.30-9.30 uur.
Pilates in de gymzaal van 
MFC Presikhaven.

Kosten: € 1,00 per keer.
Je hoeft je niet aan te melden 
van te voren!

Je kunt 
gewoon 
meedoen!
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Advertentie

Kapsalon 
Apart

Dames- en Herenkapsalon

O N S  N I E U W E  A D R E S  I S :
H O N I G K A M P  8 2  -  T E L E F O O N  3 6 2  1 8  1 8

(voorheen bakkerij Hilvers)

Zoekt (m/v) 

vrijwilligers 

Bridgeclub  
“De Weldam”

Bridgeclub de Weldam heeft plaats voor nieuwe leden.
Wij zijn een gezellige bridgeclub waar iedere dinsdag-
avond kan worden gebridged.

Van 1 september tot eind mei spelen wij in competitie-
verband van 19.00 uur tot 22.00 uur in het gebouw 
van de Weldam aan de Middachtensingel 39 te 
Arnhem.

In de zomermaanden juni tot en met augustus is er vrij 
bridgen op dezelfde tijden.

Heeft u interesse of wilt u nadere informatie alvorens u 
aan te melden, dan kunt u contact opnemen met
J. G. Rozekrans, telefoon 311 41 24 of 
D. W. Hendriks, telefoon 361 99 67.

Afdeling 
Arnhem - Presikhaaf 

Coördinator 
bezoekwerk en 

secretaris 
De coördinator onderhoudt de contacten met de 
mensen van het bezoekwerk. 

De secretaris verzorgt de verslaglegging van vergaderin-
gen en de postafhandeling. 

Wilt u zich een aantal uren per week inzetten voor het 
goede doel en ons team van 28 vrijwilligers komen 
versterken, neem dan contact op met: 

Jannie Mentink, voorzitter, telefoon 06-53 79 72 79 
Mogen wij op u rekenen? 
U bent zeer welkom in ons team!
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Nieuwsbrief Werkgroep AGA
Handtekening onder ontwerptracébesluit A15
Minister Schultz van Haegen en de Gelderse gedeputeerde Bieze hebben 5 november jl. 
een handtekening gezet onder het ontwerptracébesluit A12/A15 Ressen – Oudbroeken (ViA15). 
Het besluit beschrijft het gekozen tracé en de inpassing van de nieuwe weg in de omgeving. 
Ook de maatregelen op het gebied van natuur, landschap en geluid staan hierin.

De nationale verkeersader A15 wordt vanaf knooppunt 
Ressen ruim vijftien kilometer doorgetrokken richting 
de A12 tussen Duiven en Zevenaar. Hiermee ontstaat 
een nieuwe verbinding tussen de haven van Rotterdam 
en Duitsland. In het Ontwerptracé besluit is in overleg 
met o.a. betrokken overheden en organisaties het 
oorspronkelijke Doortrekkings alternatief A15 Noord 
verder uitgewerkt. Ook zijn er aanvullende bestuurlijke 
afspraken gemaakt over de inpassing bij Bemmel, 
Boerenhoek, Groessen, Helhoek en Loo en maat-
regelen op het onderliggende wegennet. 

Een onderdeel van het plan is de aanleg van een ‘deksel’ 
op de verdiepte ligging van de verlengde A15 bij het 
buurtschap Helhoek. Het totale project inclusief 
maatregelen op het onderliggend wegennet kost circa 
840 miljoen euro. Provincie Gelderland draagt hiervan 
bijna 400 miljoen euro bij. Ongeveer een derde deel 
van de aanlegkosten wordt betaald uit tolgelden. 
Hiervoor ligt een wetsvoorstel in de Eerste Kamer, 
waarin is vastgelegd dat de tolheffing tijdelijk is en 
stopt zodra het benodigde bedrag binnen is. Verkeer 
dat over de nieuwe brug over het Pannerdensch Kanaal 
rijdt, betaalt tol. Er komen geen tolpoortjes; weg-
gebruikers worden geregistreerd via hun kenteken.

Verkeer kan naar verwachting in de periode 2021-2023 
voor het eerst over de nieuwe weg rijden.
Het ontwerptracébesluit ligt samen met de aanvul-
lende bestuurlijke afspraken ter inzage van 12 novem-
ber tot en met woensdag 23 december 2015 bij  o.a.  
Rijkswaterstaat Oost-Nederland, Eusebiusbuitensingel 
66 en het Provinciehuis, Eusebiusplein 1a Arnhem. 
Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden hun 
zienswijze geven.

Meer informatie over de A15 kunt u vinden op 
www.via15.nl en www.ageena.nl 
Steunt u de standpunten van Werkgroep AGA? 
Laat het ons weten via ageena@hetnet.nl of via 
www.ageena.nl

Minister Schultz van Haegen en de Gelderse gedeputeerde Bieze 
ondertekenen de plannen voor de doortrekking van de A15 en 
verbreding van de A12 en A15. Foto: Erik van ’t Hullenaar

Bingo met dans en muziek
Op vrijdag 22 januari is er in MFC Presikhaven van 18.30 tot 22.00 uur een bingo met dansen
 na. Gezellig samen een bingootje draaien met leuke prijsjes. Het gaat vooral om de gezelligheid! Deze 
activiteit is alleen voor vrouwen die in Presikhaaf wonen. Kaartjes kosten € 3,50, inclusief bingokaartje en 
drankjes, hapjes zijn los te koop. Kaartjes voor deze activiteit zijn tot 18 januari te koop in MFC Presikhaven 
of bij het participatiewerk. Toegang alleen met kaartje. Het aantal kaartjes is beperkt, wees er dus snel bij!
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Driestroom Dagbesteding 
40 jaar in Elsweide
Het centrum heeft in 40 jaar een enorme ontwikkeling doorgemaakt. 
Dagverblijf, dagcentrum, dagbesteding, beschermd werken, 
maatschappelijk centrum, activiteitencentrum en nu in 2015 
maatvoorziening Elsweide.

Presikhaaf wijknieuws ging een 
kijkje nemen en kreeg de nodige 
uitleg van Marie-Louise Daams, 
een van de ca. tien medewerkers. 
Het werd een geanimeerd gesprek, 
waaraan ook een vijftal cliënten 
enthousiast deelnam. Hierna werd 
de redactie door Theo en Ron 
rondgeleid langs de diverse 
afdelingen.

Binnen de maatvoorziening zijn ca. 
55 cliënten actief. Sommige part-
time omdat ze ook elders “hun 
handen uit de mouwen steken” o.a. 
bij De Drie Gasthuizen, het Water-
schap, Wereldkeuken en Theater. 
De cliënten wonen thuis of in een 
woonvorm en komen met de fiets 
of openbaar vervoer of worden 
door een vervoerder gebracht. 

Vijf afdelingen
Elsweide maakt deel uit van de 
maatschappij. Zo zijn er de afdelin-

gen Dienstverlening, waar cliënten 
de boodschappen en was doen en 
zorgen voor een schone werkomge-
ving, de Bakkerij, waar dagelijks 
heerlijke koekjes, kruidkoek en 
brownies te koop zijn en gebakken 
wordt voor winkels en restaurants 
en het Atelier, waar mooie kaarten, 
schalen en vaasjes worden gemaakt. 

Sinds enige tijd heeft de Senioren-
afdeling, bestaande uit twee groe-
pen, een echte breiclub. 

Marie-Louise: “Op de breiclub 
worden mooie spullen gemaakt, 
waar enthousiaste vrijwilligers meer 
dan welkom zijn. Als u goed kunt 
breien en het leuk vindt de cliënten 
hiermee te helpen op de maandag-
middag, meld u dan aan.” 

Goede buur
Elsweide toont zich een goede buur. 
T.g.v. het 40 jarig jubileum werden 
ook de wijkbewoners uitgenodigd. 
Een aantal van hen maakte hiervan 
gebruik. Het was een feest van 
herkenning in de vorm van de vele 
foto’s. Elsweide denkt na over het 
verder betrekken van wijkbewoners 
en activiteiten om te verbinden 
met de wijk, nu en in de toekomst. 
De redactie van Presikhaaf 
wijknieuws wacht in spanning af.

Kijk ook eens op www.driestroom.nl
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Samen naar 
een betere 
buurt
 “Goede Buur” bestaat alweer 
enkele jaren binnen Presikhaaf.
Bij velen bekend, bij enkele buurt-
bewoners nog niet, vooral bij 
nieuwe buurtbewoners. 
We stellen ons daarom even in het 
kort weer voor.

“Goede Buur” is een initiatief van 
buurtbedrijf Diagonaal, gevestigd 
in de Oosthof, Kinderkamp 9. 

“Goede Buur” wil de verbindingen 
tussen buurtbewoners vergroten.
Heeft iemand in de wijk een vraag 
(kan vrijwel van alles inhouden), 
dan probeert “Goede Buur” 
iemand in de wijk te vinden, die 
kan helpen om de vraag op te 
lossen.

Voorbeelden

t Ik kan momenteel niet het 
huis uit en heb behoefte aan wat 
sociaal contact. “Goede Buur” 

probeert iemand te vinden (een 
maatje) die een keer op bezoek 
komt bij de aanvrager om een 
praatje te maken.

t Mijn tuin kan ik niet meer 
goed onderhouden. Mijn kinderen 
wonen te ver weg en de buren 
kunnen vanwege hun leeftijd ook 
niet helpen. Zelf kan ik wel een 
keer een lekkere taart maken voor 
de mensen die mij willen helpen.

Bij elke vraag gaat “Goede Buur” op 
zoek naar een maatje die wil helpen. 
Het is erg leuk als men dan ook een 
tegenprestatie biedt voor de helper.
Zijn de contacten tussen aanvrager 
en maatje goed geregeld, dan zal 

“Goede Buur” toch regelmatig 
contact houden over het verloop. 

Met al uw hulpvragen kunt u bij 
“Goede Buur” terecht. Zij probeert 
altijd een match in de buurt te 

vinden. We streven ernaar dat bij 
de matches een bepaalde duur-
zaamheid ontstaat zodat er meer 
verbondenheid komt in de buurt. 
Vanuit deze verbondenheid denken 
we een leefbaarder klimaat binnen 
de buurt te creëren, waar het gaat 
bruisen van activiteiten, gemeen-
schappelijk ondernemen, genieten 
en leven. Met een laagdrempelig 
beleid zodat dit voor ieder bereik-
baar blijft. De buurtbewoner blijft 
in zijn eigen kracht.

Mocht u meer informatie willen 
over  “Goede Buur” kom gerust 
eens langs bij Diagonaal in de 
Oosthof en vraag naar de medewer-
kers van “Goede Buur”. 
Zij helpen u graag verder.

U kunt ons ook telefonisch 
bereiken via telefoon 361 98 73 
of mail naar 
goedebuur@leerbedrijfdiagonaal.nl

Hobbyen in het MFC
Misschien is het u wel bekend dat we 
wekelijks in het MFC een prachtige hobby 
beoefenen: houtsnijden en/of stenen beelden 
maken. Elke dinsdagmorgen van 9.00 tot 
12.00 uur komen enkele enthousiaste 
mannen bijeen in MFC Presikhaven. Heeft u 
interesse in deze prachtige – laagdrempelige 
– activiteit, kom dan gerust eens kijken op 
een dinsdagmorgen. We willen u graag laten 
meegenieten van onze hobby. Er kunnen nog 
best enkele mannen aanschuiven. 
U  kunt contact opnemen met Theo Bekker, 
telefoon 06-55 02 74 23 of mail naar 
theo-bekker@hotmail.com
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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

Wijkplatformleden gezocht
Wil jij deelnemen aan het 
Bewonersoverleg Wijkplatform Presikhaaf? 
Er is ruimte voor nieuwe leden. 
De gemeente Arnhem wil zeggen-
schap en betrokkenheid van alle 
Arnhemse bewoners bij de eigen 
leef- en woonomgeving bevorde-
ren. Om dat op wijkniveau te 
kunnen aanjagen, is in alle 
wijken van Arnhem een overleg-
vorm van bewoners ingesteld. 
In Presikhaaf heet dit Bewoners-
overleg Wijkplatform Presikhaaf. 

Taken Wijkplatform 
t Gevraagd en ongevraagd advies 
geven (met bijbehorend draagvlak) 
aan het college van B&W  en aan 
andere betrokken organisaties over 
fysieke, sociale en economische 
aangelegenheden van de eigen wijk.

t Bevorderen van betrokkenheid 
en afstemming tussen bewoners, 

gemeente en diverse instellingen 
om de leefbaarheid, veiligheid en 
welzijn in Presikhaaf te vergroten.

t Het stimuleren van wijkactivi-
teiten, het ondersteunen van 
burgerparticipatie.

t Het bevorderen van de wijk-
communicatie door middel van 
wijkkrant en wijkwebsite.

t Actieve betrokkenheid bij de 
voortgang van het WijkActieplan 
Presikhaaf.

t Uitbrengen van zwaarwegend 
advies over de besteding van het 
wijkbudget.

Het bewonersoverleg komt onge-
veer zes keer per jaar bijeen.
Zo nodig worden daarnaast op 
onderwerp “werkgroepen” ingesteld.

Wat verwachten we van de leden 
van het Wijkplatform?
t Wijkgericht denken en ruime       
       interesse (voor de wijk)
t Initiatiefrijk
t De Nederlandse taal kunnen     
       lezen en spreken
t Sociale en communicatieve        
       vaardigheden
t Flexibel in denken en handelen

Heeft u tijd en zin om u in te 
zetten voor uw wijk Presikhaaf 
en/of wilt u meer informatie,
neem dan contact op met  
Lies Vonk 
(opbouwwerk Presikhaaf ), 
telefoon 06-15 96 52 24, 
mail l.vonk@rijnstad

WIJKPLATFORM PRESIKHAAF
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Speelkameraadjes Presikhaaf 
organiseert weer een leuke High 
Tea voor alle dreumesen en 
peuters in de wijk op 
donderdag 7 januari. 

Eerst gaan we gezellig samen 
smullen en daarna komt Clown Pet 
een waanzinnig leuke voorstelling 
geven. Uiteraard blijven de papa’s 
en de mama’s er de hele tijd gezellig 
bij. De kosten zijn slechts € 2,50 
per kind.
Het is noodzakelijk je vóór 
4 januari op te geven voor deze 
activiteit. Dit kan via 
speelkameraadjes@gmail.com of 
door te bellen naar Déanne: 
06-23 80 61 64. 
We zijn graag vooraf op de hoogte 
van dieetwensen, zoals allergieën.

Wanneer: Donderdag 7 januari
Tijd:  We starten om 10.00 uur  
 en we sluiten af rond  
 11.30 uur.
Kosten:  € 2,50 per kind.
Waar:  MFC Presikhaven, 
 Laan van Presikhaaf 7.

Somalisch ontbijt 
in MFC Presikhaven
Op donderdag 4 februari kunt u 
van 9.15 tot ca. 10.30 uur een 
Somalisch ontbijt nuttigen in 
MFC Presikhaven.  Het gaat 
hierbij om gezellig samen ontbij-
ten, ontmoeting en kennismaking 
met de Somalische cultuur. 

In Presikhaaf wonen veel Somaliërs 
die graag andere Presikhaafers met 
hun cultuur willen laten kennis 
maken. Voorafgaand aan het ont-
bijt geeft de heer Hussein Salad 

Mohamed, school-
contactwerker in 
Arnhem, een presen-
tatie over Somalië en 

de Somalische cultuur. 
Het ontbijt wordt verzorgd door de 
Somalische dames uit de activitei-
tengroep, die in het MFC actief is.
Er zijn 50 kaartjes beschikbaar voor 
het ontbijt. U kunt een kaartje 
kopen ad. € 2,50 bij het beheer in 
het MFC of bij het participatie-/
opbouwwerk in MFC Presikhaven, 
Laan van Presikhaaf 7. 
Verdere informatie is te verkrijgen 
bij i.sieljes@rijnstad.nl

Agenda werkgroepen 
Presikhaaf
Januari 
20-01 BewonersOverleg  
 Over het Lange Water 19.30 uur De Oosthof

Februari 
03-01 Wijkplatform Presikhaaf 19.30 uur MFC
15-02 WWP2 19.30 uur MFC 

Zoekt vrijwilligers 
Pleyade behoort tot één van de 
belangrijkste organisaties in de 
ouderenzorg in de regio. 
Om invulling te geven aan onze 
missie “Koester het contact” werken 
we met vindingrijke, betrouwbare 
en gepassioneerde mensen. 

Vrijwilligers spelen een belangrijke 
rol in het leven van onze cliënten. 
Door hun persoonlijke kwaliteiten, 
talenten en levenservaring leveren 
de vrijwilligers een geheel eigen 
bijdrage aan het welzijn van onze 
cliënten. 

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/
Mantelzorg, telefoon 06-11 78 18 07 
of mailen naar m.vanloo@pleyade.nl
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Muzikale Kerstmarkt in muziek
gebouw Quattro Musica

Voor de tweede keer op rij wordt 
deze super gezellige kerstmarkt 
gehouden. 

Vorig jaar was de markt een door-
slaand succes en konden de bezoe-
kers genieten van gezellige 

kraampjes op de 
parkeerplaats van het 
muziekgebouw. Ook 
nu is er voldoende te 
genieten. 

Onder het genot van 
een kopje koffie of 
chocomel kan je 
slenteren langs de 
kramen en op gezette 
tijden zal het kerst-
ensemble van het 

Arnhems Trompetterkorps mini-
concerten geven met onder andere 
Jingle Bells, Rudolph the red nosed 
reindeer. 
Bezoek de Muzikale Kerstmarkt op 
zaterdag 19 december tussen 16.00 
en 20.00 uur. Adres: Honigkamp 2.

Trompetterkorps. De eerste vijf 
lessen zijn gratis en je leert dan al 
een beetje notenlezen en mag je 
instrumenten uitproberen! 

Tijdens de Sinterklaasintocht op 
zaterdag 14 november jl. waren 
‘de groten’ van het korps aanwezig 
aan de Rijnkade en in de 
binnenstad. 
Hoe prachtig zou het zijn als er 
volgend jaar een heus jeugdkorps 
meeloopt waarbij de jongens en 
meisjes een stoere cap en trainings-
pak dragen én een eigen logo voor 
hun club hebben. Deze drie kanjers 
gaan ervoor!

Voor informatie over het senioren-
korps en de MusicKids, kijk op de 
Facebookpagina en website: 
www.arnhemstrompetterkorps.nl 

Vette pret @ MusicKids 
Eerder dit jaar startte in park 
Presikhaaf de campagne om 
kinderen enthousiast te maken 
voor slagwerk en blaasmuziek. 

Tijdens het Kinder Kunsmake 
Festival konden kinderen naar 
hartenlust muziekinstrumenten 
uitproberen. Vooral de enorme 
sousafoon was een schot in de roos! 
Werkelijk alle kinderen kregen 
geluid uit deze grote toeter maar 
ook de grote trom kon zich verheu-
gen op grote belangstelling. 

Dat de MusicKids veel plezier 
hebben tijdens hun lessen is goed te 
zien op de foto. Op de kornet 
wordt met grote passie gerepeteerd 
en de eerst gespeelde notenbalk was 
al na een paar weken een feit! 
Bij het maken van de foto zeiden 

de Kids dat ze nog wel minstens 10, 
20, nee…maar liefst 50 kinderen 
extra wilden hebben om muziek 
mee te maken. 

Om één van de MusicKids te 
worden kan je iedere dinsdagavond 
terecht bij het Arnhems 

Dit zijn ze dan: drie stoere mannen, 
de eerste MusicKids van het 
Arnhems Trompetterkorps!

Zwemles voor 
vrouwen
Stichting Diagonaal organiseert 
zwemles voor vrouwen in 
zwembad “De Grote Koppel”.

Er is weer plaats voor nieuwe 
deelneemsters. 
Je leert voor het basiszwemdiploma, 
maar kunt ook verder gaan voor de 
diploma’s A, B en C. 
De lessen worden gegeven door 
vrouwelijke lesgevers op iedere 
vrijdagmiddag  in het speciale 
doelgroepen bad van De Grote 
Koppel. Er zijn twee lesgroepen. 
De lestijden zijn van 13.00 tot 13.45 
uur en van 13.45 tot 14.30 uur. 
De kosten zijn € 40,00 voor tien 
lessen (met Gelrepas € 25,00 voor 
tien lessen).
Je kunt je opgeven bij stichting 
Diagonaal, telefoon 363 45 33, 
mail info@leerbedrijfdiagonaal.nl
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We zitten weer in de donkere, 
natte, koude winterse dagen van 
het jaar. Nog even en het is weer 
kerst. 

Dit jaar ga ik samen met Guidy 
(een goede vriendin) diverse kerst-
markten af met handgemaakte 
producten. Lekker knutselend in de 
kerstsfeer komen! Samen hebben 
we een leuk en divers assortiment 
gemaakt met o.a. versierde kerst-
stukken, houten kerstdecoratie voor 
in en om de kerstboom en 
kokedamas (plant) in kerstsfeer. 

Zondag 20 december naast T-Huis en Stadsboerderij
Alles is zelfgemaakt, duurzaam en 
van natuurlijke producten. 

We reizen met onze kraam de hele 
regio door, maar op zondag 
20 december staan we ook op onze 
thuisbasis! 
Als bewoner van Presikhaaf is het 
dubbel zo leuk om een bijdrage te 
leveren aan de kerstsfeer in de wijk. 

Op deze markt staan we 
natuurlijk niet alleen. 
Er zullen genoeg leuke 
kraampjes zijn met ook 

heerlijk eten en drinken. De 
kerstmarkt is van 11.00- 17.00 uur 
te vinden naast het T-Huis en de 
Stadsboederij. 

Dorien Spek en Guidy Willekens 
nodigen u uit samen met hen te 
genieten van de kerstsfeer op deze 
markt.

De Oosthof 
zoekt 
gastheer/gastvrouw
Zit bij u gastvrijheid in het bloed? 
Heeft u veel gevoel voor gezellig-
heid en sfeer? 

Buurthuis de Oosthof is op zoek naar een gast-
vrouw of gastheer. Heeft u interesse of kent u 
iemand met mogelijke interesse, laat het ons 
weten. Kom voor een impressie gerust langs in de 
Oosthof, Kinderkamp 9. U kunt voor vragen 
natuurlijk ook bellen (telefoon 361 98 73) of 

mailen naar info@leerbedrijfdiagonaal.nl (t.a.v. gastheer/gastvrouw). 
Deze functie is op vrijwillige basis.
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Van 10 tot 14 november vierde de 
winkel van Terre des Hommes 
Arnhem in Presikhaaf haar 
driejarig bestaan. Er waren 
verschillende acties en elke klant 
kreeg een presentje. 

Hommes Nederland een 
cheque ter waarde van 
€ 35.000 voor het project 

van het afgelopen jaar: Cambodja. 

Tevens werd het nieuwe project 
voor dit jaar bekend gemaakt: 
QWARIDS in India. 

QWARIDS (Quarry Workers And 
Rural Integrated Development 
Society) zet zich al jaren in voor 
kinderen werkzaam in steengroeves, 
kinderen in de seksindustrie en 
verslaafde kinderen in en rond de 
miljoenenstad Bangalore. Met uw 
aankopen steunt u weer ons nieuwe 
project. 

Kom de komende weken eens langs 
in de winkel van Terre des 
Hommes aan de Lange Wal 65 in 
Presikhaaf. We hebben veel feeste-
lijke kleding, mooie kerstspullen en 
cadeautjes, en nog veel meer. 

Maaltijd en voorstelling
Vrijdag 16 oktober heerste er een gezellige drukte bij 
MFC Presikhaven. Ongeveer 80 gasten schoven aan 
tafel om te genieten van een Hollandse maaltijd. 

De Cultuurgroep Presikhaaf had voor deze culturele 
avond een maaltijd plus theater op het programma 
staan. Resto van Harte nam het koken en serveren van 
de maaltijden voor haar rekening. Theatergroep Cactus 

zorgde met de 
voorstelling 
Hallo Holland 
voor een waar 
kijk- en 
luisterbeleving. 

In korte scènes 
speelden twee 
acteurs situaties 
na van nieuwkomers in Nederland. Hoe ervaart een 
nieuwkomer Nederland? De gebruiken? Omgangs-
vormen? Welke beeldvorming en stereotypen leven er? 
Hoe kunnen de verschillende culturen samenleven? 

Kortom: een actueel thema werd met mime en weinig 
woorden, luchtig, grappig en herkenbaar voor het 
voetlicht gebracht. 
Het publiek was enthousiast en beloonde het theater-
stuk met luid applaus. 
Na een afsluitende borrel kon ieder-
een terugblikken op een geslaagde 
avond. Maaltijd en voorstelling vielen 
in de smaak. 

drie jaar in Presikhaaf

Op donderdag 12 november ont-
ving de regiomanager van Terre des 

Oproep
Mocht u het nog niet weten, we 
kunnen nog steeds veel kleding, 
sieraden, schoenen, boeken, kleine 
huishoudelijke artikelen en speel-
goed gebruiken. Dus als u uw kast 
opruimt of uitgekeken bent op 
spullen: Denk aan ons! 
We kunnen uw spullen goed 
gebruiken. Ze krijgen een tweede 
leven en u steunt met de opbrengst 
kinderen in ontwikkelingslanden. 

We werken met uitsluitend vrijwil-
ligers zodat de opbrengst zoveel 
mogelijk rechtstreeks naar het 
project gaat. 
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Verslag wijkplatformvergadering 
Het Bewonersoverleg wijkplatform Presikhaaf kwam op 18 november bij elkaar.
Jan Meffert (Rijnstad) heeft het wijkplatform een presentatie gegeven van wat 
kinderwerk in Presikhaaf inhoudt. Het kinderwerk organiseert de door de scholen 
gefinancierde naschoolse cursusprogramma’s  zoals koken, muziek, hockey. Daarnaast 
biedt het kinderwerk wekelijks en in de vakanties tal van activiteiten in het MFC 
en buiten in de wijk aan. De activiteiten staan open voor alle kinderen uit heel Presikhaaf. 
Voor bijzondere activiteiten wordt vaak extra geld aangevraagd bij het wijkplatform.

Stand van zaken pilot 
“Van wijken weten”

De vier ambtenaren/verkenners, die 
in Presikhaaf sinds september actief 
zijn, hebben assistentie van nog vier 
collega’s gekregen. 

Onder de naam Wijkteam Leef-
omgeving zijn zij medio november 
aan de slag gegaan met het verder 
uitrollen van het project “Van 
wijken weten”. Dus, niet op 
kantoor werken, maar in de wijk 
samen met bewoners.

Wijkkrant en website  
De kosten voor wijkkrant en 
wijkwebsite zijn in 2015 netjes 
binnen het budget gebleven. Het 
wijkplatform heeft de begroting 
2016 goedgekeurd, zodat wijkkrant 
en website ook in 2016 kunnen 
worden uitgebracht. 
 

WijkActiePlan 2016-2018 
De drie wijkbijeenkomsten in 
oktober zijn door wijkbewoners 
zeer matig bezocht.

Er is wel voldoende ingebracht om 
voor de periode 2016-2018 tot 
negen actiepunten te komen. Het 
wijkplatform heeft ingestemd met 
dit wijkactieplan.

Besluitvorming budgetaanvragen     
De Cultuurgroep Presikhaaf, organisator van cultuuravonden in MFC 
Presikhaven en openluchtbioscoop in park Presikhaaf, heeft ook voor 2016 
budget toegewezen gekregen. 
                
Budgettoekenningen vanaf juni 2015
Bewoners    busreis ouderen   € 500,00
VV de Eendracht   lustrum/wijkfeest   € 500,00
Bewoners    excursie praatgroep   € 120,00
VVE Stoere Houtman   filter fontein    € 961,65
EHBO Presikhaaf   opleiden trainer   € 6.850,00
Wijkplatform    bloembakken en banieren 5 jr.  € 21.250,00
Bewoners    lockmachine naailes Oosthof   € 350,00
ElEle dans/muziekschool  bijdrage koffie/thee uitzet  € 500,00 
Bewoners    Cultuurgroep programma 2016 € 9.550,00
Kinderwerk Rijnstad   popband cursussen   € 1.950,00

Afscheid wijkplatformleden
Conform de spelregels zijn wijkplatformleden na twee jaar aftredend. 
Vier leden hebben aangegeven niet voor een nieuwe periode te gaan. 
Er is ruimte voor nieuwe leden.

Iedere bewoner van Presikhaaf kan zich beschikbaar stellen. Wijkregisseur 
Saskia Moester vertrekt per 1 januari om in Holthuizen, Vredenburg 
Kronenburg, Rijkerswoerd (HVKR) aan de slag te gaan. Op een later 
moment zal op passende wijze van allen afscheid worden genomen.

wijkplatform 2014
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Plaatsing filter in fontein 
De Houtmanstraat

Begin november is een filter geplaatst bij de vijver-
pomp aan de De Houtmanstraat. De fontein was al 
eerder opgeknapt met behulp van het bewonersbudget 
(Vogelaargelden) en wordt door actieve buurtbewoners 
onderhouden. Waterplanten en vuil zorgden voor 
verstoppingen zodat een extra filter nodig was. 

Het wijkplatform Presikhaaf heeft in de vergadering 
van september de aanvraag voor een bijdrage gehono-
reerd. Onder toezicht van buurtbewoner Bram Derix 
is het filter geplaatst  en kan heel Presikhaaf weer 
genieten van een goed werkende fontein. 

foto’s: Hans van Dulkenraad

Oliebollen en appelflappen
Nog een paar weken en dan staan de feestdagen weer voor de deur.
Ook dit jaar, voor de vierde keer op rij, gaat onze voetbalvereniging 
Eendracht Arnhem op 30 en 31 december weer haar heerlijke vers-
gebakken oliebollen en appelflappen verkopen.

De afgelopen jaren was dat, mede dankzij de buurtbewoners, een groot 
succes. We hopen dat u ook dit jaar weer in groten getale wilt genieten van 
onze ambachtelijk gebakken lekkernijen.

Hieronder vind u alvast de prijzen van onze lekkernijen:
Oliebol  € 0,65  10 voor € 5,50
Krentenbol  € 0,65  10 voor € 5,50
Appelbeignets € 1,40   5 voor € 6,00
Appelflap (ouderwetse)  € 0,85   5 voor € 4,00
U kunt uw bestellingen doorgeven via het volgende emailadres: 
oliebollen@eendrachtarnhem.nl
Natuurlijk kunt u op beide dagen gezellig bij ons langs komen. 
Ons clubgebouw is gevestigd aan de Doorwerthlaan, nummer 6.

We wensen u alvast fijne 
kerstdagen en hopen u te 
zien op 30 en/of 31 december
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Politiepost Presikhaaf 
Wijkagenten presenteren zich
Sinds enkele maanden heeft 
Presikhaaf twee nieuwe wijkagen-
ten: Suzan Husken en Jan Visser. 
Naast Richard Buyl, al drie jaar 
werkzaam in de wijk, ‘bemensen’ 
zij de politiepost in het MFC.

Presikhaaf wijknieuws ging bij hen 
op spreekuur en kreeg naast 
algemene informatie een aantal tips 
mee om inbrekers buiten de deur te 
houden en oplichting te voorkomen.

Suzan, Richard en Jan hebben ieder 
hun eigen gebied waarvoor zij 
verantwoordelijk zijn, maar samen 
doen zij heel Presikhaaf. 
Op donderdag kan men in de 
politiepost van 18.00 tot 20.00 uur 
(m.u.v. de schoolvakanties) met 
vragen bij hen terecht. 

Suzan: 
“We merken dat men tijdens het 
spreekuur soms aangifte wil doen. 
Dit vergt altijd veel tijd. Beter kan 
men voor het maken van een 
afspraak contact opnemen met het 
algemene nummer 0900-8844. 
Dan wordt er tijd vrijgemaakt en 
kan men de informatie kwijt.” 

Richard: 
“Ook via de website www.politie.nl 
kunnen  niet dringende zaken 
worden gemeld: verzekeringswerk, 
buurtoverlast, hardrijdende auto’s 
door de straat. Zaken dus die meer 
in de adviessfeer liggen. Natuurlijk 
bel je bij spoed naar 112.”

Jan: 
“Het project WAAKS van de 
gemeente Arnhem wil zorgen voor 
een veiliger wijk. Daartoe zijn twee 
Handhavers actief in Presikhaaf. 
Aan hen, Hennie Driessen of 
Jeroen Jacobs, kan men bijvoor-
beeld vernielingen, gedumpte 
rommel etc. melden via 0900-1809.

De winkeliers van Winkelcentrum 
Presikhaaf hebben hun eigen 
beveiliging. Voor aangiftes hebben 
zij aparte formulieren. De bevei-
liging belt altijd wel de politie.”

De wijkagenten vinden persoonlijk 
contact met de bewoners belangrijk. 
Zij zijn niet alleen bereikbaar via 
email, maar ook via Twitter zoals 
Richard: @R_Buyl en 
Suzan: @suzan_husken. 

Vlnr. 
Richard Buyl, Jan Visser, Suzan Husken

Laatstgenoemde is momenteel wat 
minder op straat te zien vanwege 
haar zwangerschap. 

De redactie is van plan een aantal 
van de ontvangen tips regelmatig in 
de wijkkrant te vermelden. 
Zie hiervoor pagina 18.

suzan.husken@politie.nl 
(Over het Lange Water, Elsweide, 
IJsseloord II)

jan.visser3@politie.nl 
(Presikhaaf 3, Winkelcentrum en 
Park Presikhaaf, IJsseloord I)

richard.buyl@politie.nl 
(Presikhaaf 1 en 2, Leerpark 
Presikhaaf )

App voor een betere buurt
De gemeente Arnhem is aange-
sloten bij de mobiele telefoon-
applicatie BuitenBeter. 
Met de app BuitenBeter meld je 
een probleem snel bij de gemeente, 
meteen op de plek èn het moment 
dat jij het signaleert.

Zie je een probleem buiten op 
straat of in de buurt? Die ene 
lantaarnpaal is nog steeds stuk? 
Een kapot bushokje, vuilniszakken 

ergens gedumpt, een 
fietspad met enorme 
gaten of vuurwerk-
schades rond de 
jaarwisseling? 
Laat het snel en simpel weten met 
BuitenBeter.

Deze app helpt je om problemen, 
irritaties en verbeteringen bekend 
te maken bij de gemeente. 
Binnen vier stappen heb je snel de 

locatie en het probleem met een 
foto gemeld. Als het nodig is vraagt 
de gemeente je om extra duidelijk-
heid en, indien mogelijk, wordt het 
zo snel mogelijk opgelost.

Stap 1: Maak een foto
Stap 2: Leg de locatie vast
Stap 3: Omschrijf het probleem  
 (minimaal de locatie en één  
 ander kenmerk)
Stap 4: Verzend de melding 

Bron: buitenbeter.nl
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Culturele 
avonden in 
MFC Presikhaven 
De Cultuurgroep Presikhaaf organiseert ook in 2016 
weer een aantal culturele avonden. Op vrijdag-
avond 29 januari zal de eerste worden gehouden. 

Hoewel er nog volop wordt gewerkt aan de precieze 
invulling van het programma, is al wel bekend dat dit 
een avond vol muziek zal worden. Nadere informatie 
zal binnenkort op de website www.presikhaafnet.nl 
worden geplaatst. De avond begint om 19.30 uur. 

Kaarten à € 3,00 zijn te koop bij bibliotheek Presikhaaf 
of via alettegerritsen@gmail.com 
U bent nu al van harte uitgenodigd.

Najaarsmarkt
Activiteiten-
centrum succes
Op de laatste vrijdag van november opende Activitei-
tencentrum Arnhem haar deuren voor de jaarlijkse 
markt. Dit keer was het thema “PASSIE”. Mensen met 
een verstandelijke beperking binnen Elver hebben het 
hele jaar kleurrijke, themagerichte en ambachtelijke 
producten gemaakt die gretig aftrek vonden. 

Naast de verkoop van producten kon men voor een 
lekkere versnapering in de kantine terecht. Enkele 
deelnemers zorgden voor het nodige vermaak: men 
kon genieten van een zangoptreden en een heuse 
modeshow. Er werden diverse wijkbewoners in het 
activiteitencentrum aan de Vlamoven 22-24 gespot.
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Kerstbingo
Op zaterdag 19 december a.s. wordt onze kerstbingo 
gehouden. De toegang is gratis en iedereen is van harte welkom.

De bingo is in de Dr. W. Dreesschool, Kinderkamp 7, 
aanvang 20.00 uur (zaal open vanaf 19.30 uur).
De eerste kop koffie of thee met een snee kerstbrood is gratis. 
Tussen de rondes door worden er lekkere hapjes geserveerd.

De eerste prijs per ronde is een levensmiddelenmand t.w.v. € 20,00.
De laatste ronde is een superronde met als prijs een levensmiddelenmand 
t.w.v. € 50,00.

Bestuur en vrijwilligers van de S.I.K. 
wensen u prettige feestdagen en 

een voorspoedig 2016!

Ko f f i e g r o e p 
d e  O ve r k a n t
In de jaren 80 en daarna was er in 
buurthuis de Overkant een hechte 
koffiegroep. We deelden lief en leed 
met elkaar. 

Als de kinderen naar de lagere 
school en peuterzaal waren 
gebracht, gingen we door naar de 
Overkant om een bakkie te doen. 
Vaak was het zo gezellig, dat we zo 
lang bleven dat we erna de kinde-
ren weer van school konden halen. 

Op de vrijdag zaten we ook vaak te 
knutselen, bijvoorbeeld met Kerst 
en Pasen. Ook gingen we een keer 
per jaar iets leuks doen: naar de 
Efteling, dagje Amsterdam of een 
avondje gezellig uit eten. 

Velen zijn op Presikhaaf gebleven 
en weer anderen zijn ergens anders 
gaan wonen.
Zij, die in Presikhaaf zijn gebleven, 
kwamen elkaar nog wel eens tegen 
en besloten een reünie te organise-
ren. Via, via en social media heb-
ben we er veel teruggevonden. 

Op 25 september jl. zaten we - na 
zoveel jaren - weer bij elkaar. 
Door van Wolveren, die toen de 
beheerder was van de Overkant, 
was er ook bij. 
Iedereen had wat lekkers gemaakt 
en het was heel gezellig en leuk. 
We hadden elkaar heel wat te 
vertellen. Dit gaat zeker nog een 
vervolg krijgen!

Ans Witjes

Muziek 
op Schoot 
Speelkameraadjes Presikhaaf 
heeft in samenwerking met 
Rijnstad een heel leuke cursus 
voor kleine kinderen naar 
Presikhaaf gehaald: Muziek op 
Schoot! Een cursus waarbij de 
kinderen (vanaf 18 maanden tot 
4 jaar) samen met papa of mama 
aan de slag gaan met geluiden en 
muziek. 

Er wordt samen gezongen, gedanst 
en natuurlijk met diverse instru-
mentjes geoefend. Soms spelen we 
heel zacht en dan maken we weer 
veel geluid! Samen wordt er een 
echt ‘orkest’ van gemaakt. 
Extra informatie is te lezen op onze 
Facebookpagina Speelkameraadjes 
Presikhaaf.

De cursus 
omvat vier 
lessen van 
45 minuten. 
Na elke les is er 
nog tijd voor 
samen spelen en 
een glaasje ranja 
en koffie of thee 
voor de ouders. 
Er is plek voor maximaal veertien 
kinderen, dus meld je gauw aan. 

Deze cursus kost € 8,00 per kind 
voor het complete pakket van vier 
lessen. Je kunt je tot 13 januari 
aanmelden via 
speelkameraadjes@gmail.com of bij 
Déanne, telefoon 06-23 80 61 64.

Cursusdata: 
18 en 25 januari, 1 en 8 februari.
Tijd:  10.00 tot 11.00 uur
Waar: MFC Presikhaven, 
 Laan van Presikhaaf 7.
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Goed doel Speelstoet en de Hogeschool Arnhem 
Nijmegen organiseren samen een gratis speelmiddag 
voor alle kinderen tot en met 13 jaar uit de regio 
Arnhem. Een middag vol activiteiten en plezier!

Speelstoet en studenten van de Hogeschool Arnhem 
Nijmegen hebben samen de handen ineengeslagen om 
het bereik van Speelstoet te vergroten. Speelstoet wil 
kinderen uit gezinnen met een lager inkomen voorzien 
van speelgoed. 
Op 19 december a.s. wordt een speelmiddag georgani-
seerd voor alle kinderen uit de regio in MFC Presikha-
ven. De middag staat in het teken van plezier voor alle 
kinderen en het vergroten van de naamsbekendheid 
van Speelstoet.

De speelmiddag heeft als thema ‘De Disneyreis: een 
reis vol fantasie’. De kinderen worden meegenomen 
langs de ijswereld van Frozen, de jungle van The Jungle 
Book en de woestijn rond het rijk van Aladdin. 

De speelmiddag is voor iedereen tot en met 13 jaar. 
Vanaf 13.00 uur kunnen kinderen met hun ouders 
terecht voor een middag vol spelletjes, activiteiten en 
een hapje en een drankje. 

Speelstoet organiseert speelmiddag 
in MFC Presikhaven

Naast alle activiteiten is de mogelijkheid voor gezinnen 
om zich aan te melden voor Speelstoet. Voor meer 
informatie kunt u terecht op www.speelstoet.nl of op 
www.facebook.com/highfiveevenementenbureau

WAAKS voor een veilig Presikhaaf
Mensen met honden lopen door hun straat en woonwijk en zien daardoor heel veel.
Waaks is een campagne van de gemeente en politie. Tijdens de campagne worden honden-
bezitters gevraagd opvallende en verdachte zaken, die zij zien als ze de hond uitlaten, te melden 
bij de politie zoals onbekende auto’s die op ongebruikelijke plekken in de wijk geparkeerd staan, 
straatverlichting die het niet doet of afval naast de ondergrondse containers.. 

Op 10 okt. jl. is de campagne “Waaks!” van gemeente en politie in Presikhaaf gestart. 
Er zijn al 30 hondenbezitters in Presikhaaf, die zich hebben aangesloten bij WAAKS.

Heeft u een hond en wilt u ook een veilig Presikhaaf?
Sluit u aan bij WAAKS; u kunt zich melden bij wijkagent of wijkboa (0900-1809).
U ontvangt dan informatie, een opschrijfboekje en zaklampje.

Omdat hondenpoepbelasting een paar jaar terug is afgeschaft, moeten hondenbezitters zelf de 
hondenpoep opruimen. Het zaklampje, dat u krijgt, is tevens een houder voor 
hondenpoepzakjes.
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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

Tips uit de 
politiepost
t Er zijn momenteel weer oplich-
ters actief die zich vooral bij ouderen 
voordoen als iemand van de thuis-
zorg. Vraag altijd om een legitimatie 
en breng als extra beveiliging een 
kierstandhouder aan op de 
buitendeur. 

t Houd, ook als u even weg bent, 
de ramen tot en met de 1e etage 
gesloten. Denk niet: “Daar komen 
inbrekers toch niet binnen”. 

t De donkere dagen zijn weer 
aangebroken. Doe bij schemer uw 
lampen al aan. Als u niet thuis bent, 
laat uw buren dit dan doen of plaats 
een tijdschakelaar. Vergeet niet een 
lamp aan de voor- en achterzijde van 
het huis in te schakelen. Inbrekers 
zijn niet dol op licht en doen hun 
werk graag in het donker.

t Als u een bepaalde persoon of 
situatie niet vertrouwt, schroom niet 
en neem contact op met de politie, 
bel 0900-8844.
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De volgende editie komt uit op:
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vóór 22 januari 2016
Onder de goede inzenders wordt een cadeaubon verloot 

voor een knipbehandeling bij Kapsalon Apart.

Oplossing 
wijknieuws nummer 5

EEN SPANNENDE FILM OP TV



P R E S I K HA A F

20

Bouw 294 studentenwooneenheden 
van start
Grootste kantoortransformatie buiten de Randstad
Op 26 november jl. hebben SSHN en Giesbers Ontwikkelen en 
Bouwen het startsein gegeven voor de grootste kantoortransformatie 
buiten de Randstad. Met het plaatsen van hun handafdruk in cement 
markeerden gedeputeerde van de Provincie Gelderland Josan Meijers, 
wethouder van de gemeente Arnhem Gerrie Elfrink en directeur-
bestuurder van SSHN Kees Stunnenberg de eerste handeling. 
De tegel met handafdrukken krijgt straks een plek in de centrale hal 
van de vernieuwde toren.

SSHN, de studentenhuisvester in Nijmegen en 
Arnhem, heeft het voormalige kantoor van Rijkswater-
staat aan het Gildemeestersplein 1 in Arnhem aange-
kocht. In de toren, gelegen in de wijk Presikhaaf, gaat 
Giesbers wooneenheden voor 294 studenten realiseren. 
Het betreft de transformatie van een kantoorgebouw 
van ruim 14.000 m2 naar een woongebouw met 
studentenwooneenheden in verschillende woontypen: 
zelfstandige wooneenheden, groepswoningen en 
woonruimte voor mindervaliden. 

SSHN speelt hiermee in op de wens van de HAN en 
de gemeente Arnhem voor meer kwaliteit in het 
aanbod van studentenhuisvesting in Arnhem. SSHN 
en Giesbers hebben de ambitie om een duurzaam en 
kwalitatief onderscheidend gebouw te realiseren; er 
wordt flexi bel gebouwd met een energielabel A+ en 
tegen lage overheadkosten. Dat is uitsluitend te 
realiseren door in dit in tensieve traject nauw samen te 
werken voor het beste resultaat. Met de transformatie 

komt er een einde aan de jarenlange leegstand en krijgt 
het gebouw weer een eigentijdse uitstraling. Deze 
huisvestingsoplossing geeft ook een positieve impuls 
aan de wijk Presikhaaf en aan de positie van Arnhem 
als kennisstad. De transformatie duurt 12 maanden. 
SSHN verwacht dat studenten begin 2017 hun intrek 
kunnen nemen in het gebouw. 

Over SSHN 
SSHN is studentenhuisvester in Nijmegen en Arnhem 
en staat voor voldoende, goede en betaalbare huis-
vesting voor studerende jongeren. SSHN beheert 
25 wooncomplexen en 80 stadspanden met in totaal 
ca. 6.500 wooneenheden. Sinds 2014 is SSHN actief in 
Arnhem met een tweetal complexen die verhuurd 
worden aan ruim 140 internationale studenten van de 
HAN. Studenten die kans willen maken op een 
woning aan het Gildemeestersplein, kunnen zich 
inschrijven als woningzoekende bij SSHN op 
www.sshn.nl.

Over Giesbers Ontwikkelen en Bouwen
Giesbers heeft in Arnhem al diverse oudere panden en 
wijken nieuw leven ingeblazen of een andere functie 
gegeven, zoals Arnhems Buiten, Saksen Weimar, de 
Römerselaan en de Bergstraat. Zo zijn waardevolle 
gebouwen behouden gebleven met als doel om niet 
alleen hun levensduur te verlengen, maar ze tevens te 
laten winnen aan functionaliteit en waarde. 
Daarnaast heeft Giesbers diverse studentenhuisves-
tingsprojecten op haar naam staan, zoals eerder voor 
SSHN de Orion aan de Sperwerstraat in Nijmegen en 
verder Rijnveste in Wageningen en studentenhuisves-
ting en zorgeenheden op Kenniscampus Ede. 


