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wijknieuwsaan  de bewoner(s) van dit adres

Jeu de Boules bij d
e Oosthof
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WhatsApp Buurtpreventie
Ongetwijfeld heeft u in de krant of via andere media vernomen dat het 
gebruik van een WhatsApp Buurt Preventie, een steeds populairder 
middel wordt om een buurt veiliger te maken. Het is, naast uw huis te 
voorzien van goed hang- en sluitwerk (politiekeurmerk), een goede 
methode om dieven en ander kwaadwillende af te schrikken. 

Tijdens het bewonersoverleg 
Elsweide van februari is dit onder-
werp besproken en gevolgd door 
een nader onderzoek naar voor- 
en nadelen. De nadelen zijn, bij 
juiste toepassing, te verwaarlozen. 
De politie juicht de app van 
harte toe.

Inmiddels is de app onder de naam 
Buurtapp Elsweide operationeel en 
geregistreerd bij een landelijk 
overkoepelend orgaan. In de 
toekomst worden, in overleg met 
de gemeente Arnhem, bij de drie 
ingangen van de wijk preventiebor-
den ophangen. 
De groepsapp wordt beheerd door 
één of meer beheerders.

Spelregels
1. Deelnemers hebben minimaal de  
 leeftijd van 18 jaar;

2. Deelnemers zijn woonachtig in  
 de Gemeente Arnhem;

3. WhatsApp is een burgerinitiatief.  
 De politie komt alleen in actie  
 wanneer een melding bij 112  
 gedaan wordt;

4. Gebruik de WhatsApp volgens  
 de SAAR afkorting:
 S = Signaleer
 A = Alarmeer 112
 A = App om je waarneming   
 bekend te maken aan anderen
 R = Reageer, door bijvoorbeeld  
 naar buiten te gaan en contact te  
 maken met de persoon. 
 De bedoeling is dat we de   
 plannen van de verdachte per 
 soon verstoren (“zaak stuk   
 maken”). Doe dit alleen als je dit  
 veilig kan doen zonder risico’s,  
 maak bijvoorbeeld een praatje  
 met de persoon;

5. Laat door middel van een   
 WhatsApp bericht aan elkaar  
 weten dat 112 al gebeld is! Voor 
 kom een regen van 112   
 meldingen;

6. Let op het taalgebruik. 
 Niet vloeken, schelden, discrimi- 
 neren e.d.;

7. Speel geen eigen rechter en   
 overtreedt geen regels/wetten.  
 Dus ook geen mobiele telefoon  
 vasthouden tijdens het besturen  
 van een voertuig;

8. Het versturen van foto’s van een  
 verdachte is alleen toegestaan  
 t.b.v. het verstrekken van een  
 signalement, wanneer dit voor  
 de melding noodzakelijk/van  
 meerwaarde is. Daderkenmerken  
 zoals geslacht, huidskleur, lengte  
 en gezicht kunnen ook goed  
 beschreven worden. 

 Denk bij voertuigen aan de kleur,  
 het merk, het type en het   
 kenteken;

9. Gebruik de WhatsApp groep  
 alleen waar het voor bedoeld is  
 en niet voor onderling contact/ 
 privéberichten. Misbruik kan  
 verwijdering uit de groep   
 inhouden.

Indien u na het lezen van dit 
artikel denkt, dat is ook iets voor 
onze buurt in Presikhaaf, dan 
kunt u alle informatie vinden op 
www.wabp.nl 

Charles Tolhuisen

Advertentie

In de omgeving Boksbergen-
straat zijn plannen om te starten 

met een Whats App groep. 
Enkele huishoudens aan de 

Floriszstraat hebben een combi 
van buurtcirkel 

en Whats App groep.

KAPSALON APART
HONIGKAMP 82

6826 PR ARNHEM
*Actie is geldig t/m 11 juni 2016

Je mag geen klant zijn geweest na mei 2015.
Laat ons even van te voren weten, 

dat je voor deze actie komt.
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Deelnemen aan het Bewonersoverleg 
Wijkplatform Presikhaaf DOEN!
Het wijkplatform heeft tot doel 
het verbeteren van de leefbaar-
heid in Presikhaaf.

Dat doet het wijkplatform door:
* gevraagd en ongevraagd advies  
 uit te brengen over wijkaan-
 gelegenheden aan B&W;

*  betrokkenheid en samenwerking  
 tussen bewoners, organisaties en  
 instellingen te bevorderen om  
 samenleven, veiligheid en welzijn  
 in Presikhaaf te vergroten;

*  wijkcommunicatie te bevorderen  
 door middel van o.a. de wijk- 

 krant en wijkwebsite;
* te adviseren over de besteding  
 van het wijkbudget;

* het stimuleren van wijkactivitei-
 ten en daardoor het bevorderen  
 van de participatie van bewoners.

Het wijkplatform wordt gevormd 
door (maximaal 17) bewoners uit 
Presikhaaf.

De leden komen zo’n vijf keer per 
jaar bij elkaar. Daarnaast nemen ze 
naar keuze soms deel aan tijdelijke 
(thema)werkgroepjes. 

Wat wordt verwacht 
van een platformlid:
*  wijkgericht 
 denken en ruime   
 interesse voor de   
 wijk;

* initiatiefrijk;
*  Nederlandse taal kunnen lezen 
 en spreken;

*  sociale- en communicatieve 
 vaardigheden;

*  flexibel in handelen en denken.

Voor aanmeldingsformulieren zie 
ook www.presikhaafnet.nl
Meer informatie over deelname via 
wijkplatform@presikhaafnet.nl  
of bij Lies Vonk (opbouwwerk 
Presikhaaf ), telefoon 06-15 96 52 24

Toegekende budgetaanvragen 2016
Het is voor bewoners van Presik-
haaf mogelijk om een bijdrage uit 
het wijkbudget te ontvangen bij 
het organiseren van activiteiten 
in de wijk, buurt of straat.

Onderstaand een overzicht van de 
tot april toegekende aanvragen.
Meer informatie op 
www.presikhaafnet.nl/wijkplatform
 

* Dhr. Schuurman: 
 Organisatie gezellige middag  
 Waalstaete € 2.500,00  

* S.I.K Presikhaaf:  
 Activiteiten (o.a. Koningsdag  
 2016) € 2.750,00 

* Rijnstad kinderwerk: 
 Kinder-Zomerfestival € 2.750,00  

* Ome Joop’s Tour: 
 Tour 2016 € 1.200,00  

* Jeugdland Arnhem:  
 Vakantieactiviteiten t.b.v. 
 Arnhemse kids € 3.500,00

* Sterrenwacht Presikhaeven:   
 Sterrenkijkdagen € 487,60

* Speelkameraadjes Presikhaaf:  

 Activiteiten t.b.v. 0-3 jarigen plus  
 ouders € 262,50

* Rijnstad buitenspelen:  
 Project De Mammoet en de   
 Bakfiets € 1.700,00

* Bewoners omgeving Florizsztraat:  
 Whats App buurtpreventie-
 bordjes € 600,00

* InterCulturele Werkgroep 
 Presikhaaf: 
 Kleedjesmarkt activiteit 
 Presikhaaf1 € 925,00 

* Kuntroute Presikhaaf: 
 Bijdrage Kuntsroute 2016   
 € 250,00

Wijkplatformverslag
Na iedere vergadering maakt 
de webredactie  een verslag dat 
op de website 
www.presikhaafnet.nl wordt 
geplaatst. Het is niet het 
officiële verslag (notulen), 
maar geeft een indruk van de 
vergadering.

Koninklijke 
onderscheiding voor  
Charles Tolhuisen 
Charles Tolhuisen, lid in de Orde 
van Oranje-Nassau, ontving een 
lintje vanwege zijn inzet bij TV 
Presikhaaf, waar hij sinds circa 
1986 in vele functies actief is. 
Op dit 
moment 
functioneert 
hij, samen met 
anderen als 
groundsman.
Tevens is hij 
circa 25 jaar 
voorzitter 
geweest van de 
Autohobbyclub van de Oranje 
Leeuw, de personeelsvereniging van 
de ING. 
Sinds begin dit jaar is hij mede-
initiatiefnemer van de BuurtApp 
Elsweide en daarnaast is hij mantel-
zorger voor zijn echtgenote.

De redactie feliciteert Charles met 
zijn verdiende onderscheiding.
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Voorwaarden:
-  Aanbod en vraag zijn zaken die  
 geen geld kosten.
-  Indieners vermelden contact-
 gegevens: naam, telefoon-
 num mer en/of mailadres.
-  Indieners zijn zelf verantwoorde- 
 lijk voor het verloop van de   
 contacten.
-  Advertenties of commerciële  
 activiteiten worden niet vermeld.

Wijkkrant start nieuwe rubriek
Vanaf komende wijkkrant kunt u 
uw vraag of uw wens laten plaatsen 
in de rubriek:  

Presikhaaf vraagt, 
Presikhaaf geeft.

De rubriek waarin u iets kunt 
aanbieden als: pianokruk, breiwol, 
hulp bij tuinieren enz.
Ook de rubriek waarin u iets kunt 
vragen als: verloren voorwerp, 
gebruikte hoepel,  enz. 

Stuur uw vraag/aanbod in naar wijknieuws@presikhaafnet.nl 
of  redactie Presikhaaf wijknieuws, Laan van Presikhaaf 7, 
6826  HA Arnhem. 

Subsidieregeling Burgerkracht
Als u overleg wilt om te onderzoe-
ken of het plan in aanmerking 
komt en hoe dit verder gebracht 
kan worden, kunt u ook het Wijk-
team Leefomgeving raadplegen.
U kunt contact opnemen met 
Monique de Leeuw 06-14 21 19 64
monique.de.leeuw@arnhem.nl
of Paul Beltman 06-44 15 83 44
paul.beltman@arnhem.nl
Ook als u iets anders wilt delen of 
doen kunt u contact opnemen met 
het Wijkteam Leefomgeving. 
Zij zorgen dat uw vraag of melding 
bij de juiste persoon terechtkomt.

Heeft u een goed plan of idee dat 
bijdraagt aan de leefbaarheid 
van de wijk? Denkt u dat de wijk 
er behoefte aan heeft en wordt het 
idee door meerdere mensen 
ondersteund? 
Dan heeft het zin om Burger-
krachtsubsidie aan te vragen. 

Hieronder vindt u informatie over 
hoe dat werkt.

De subsidieregeling is versoepeld 
Vanaf 1 april 2016 gelden nieuwe 
regels. Ook het aanvragen wordt 
eenvoudiger.

Wanneer komt u in aanmerking?
De activiteit of het initiatief moet u 
samen doen met minimaal twee 
andere Arnhemmers. 

U mag daarbij geholpen worden 
door een organisatie uit de wijk of 
stad. Bijvoorbeeld een ZZP-er. 
U kunt alleen een aanvraag doen 
voor activiteiten en initiatieven die 
nog plaats moeten vinden.

Kijk voor alle voorwaarden in de 
Subsidieregeling Burgerkracht op 
www.arnhem.nl/Stad&Wijken/
Subsidies organisaties (vernieuwd).

Hoeveel subsidie kunt u krijgen?
U kunt maximaal € 25.000 krijgen, 
een voorschot is mogelijk. Jaarlijks 
is totaal € 464.750 beschikbaar.

Aanvragen
U kunt vanaf 1 april 2016 een 
aanvraag indienen. 
Dat kan online via de website van 
de gemeente Arnhem 
www.arnhem.nl/ Stad&Wijken/
Subsidies organisaties.

De behandeling van uw aanvraag 
duurt maximaal 1½ maand. Wij 
informeren u schriftelijk of u in 
aanmerking komt voor subsidie.

Gezondheidsmarkt
Graag willen wij u informeren 
over de aanstaande gezondheids-
markt op zaterdag 4 juni 2016 in 
het gezondheidscentrum aan de 
Volkerakstraat 179 in Arnhem.

Op deze dag zijn de deuren van het 
gezondheidscentrum geopend van 
10.00 tot 15.00 uur. U kunt met uw 
vragen terecht bij diverse profes-
sionals. Hierbij kunt u denken aan 
advies op het werkgebied van de 

fysiotherapeut, logopedist, verlos-
kundige, diëtist, thuiszorg, de 
apotheek, de specialist compressie-
zorg, de podotherapeut. 

Ook kunt u op deze dag informatie 
inwinnen over de activiteiten die 
wijkteam Presikhaaf verricht.
Interesse? We zien u graag!
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Parade Girls en Arnhems Trompetterkorps 
schitteren tijdens Arnhem Tattoo
Van 6 t/m 9 juli vindt op het 
parkeerterrein van de Rijnhal de 
Arnhem Tattoo/Taptoe Arnhem 
plaats waarin een prominente rol 
is weggelegd voor twee verenigin-
gen uit onze wijk. 

Speciaal voor deze gelegenheid 
vormen de Parade Girls en het 
Arnhems Trompetterkorps samen 
met Showband Mystique de 
zogeheten Combinatieband. 
Zij zullen maar liefst negen 
gezamenlijke optredens verzorgen 
waaronder de streetparade op 

zaterdagmiddag 9 juli in de 
binnenstad.

Tijdens de taptoe vertegenwoor-
digen de muziekkorpsen de 
Arnhemse Marchingbands en 
zullen zij te zien zijn in een deel-
nemersveld bestaande uit (militaire)
korpsen uit de hele wereld waar-
onder Oostenrijk, Wit Rusland, 
Abu Dhabi, Moldavië en Italië.

Op vrijdag 15 april jl. vond de 
eerste repetitie van de muziekver-
enigingen plaats en is een geluids-
band opgenomen voor de Parade 
Girls in muziekgebouw Quattro 
Musica aan de Honigkamp. 

De muzikanten waren bijzonder 
enthousiast en het is te zien dat 
iedereen er zin in heeft en erop 
gebrand is een prestatie van 
formaat neer te zetten waarop 

Arnhem trots kan zijn. 
De gezamenlijk te spelen werken 
zijn onder andere Rolling in the 
Deep, waarop de Parade Girls hun 
show zullen laten zien, daarnaast 
zullen Victory Day en Alliance of 
the Free door de muziekverenigin-
gen ten gehore worden gebracht. 

Als je informatie wilt, kijk dan op 
de websites en facebookpagina’s van 
de Parade Girls en het Arnhems 
Trompetterkorps. 
Om jou te herkennen en te kunnen 
verwelkomen als gast tijdens de 
druk bezochte (korps)repetities, 
mail dan naar:  
info@arnhemstrompetterkorps.nl  
of voor de Parade Girls naar 
r.luppes@chello.nl 

Informatiebijeenkomst in MFC 
Presikhaven op dinsdagmorgen 
31 mei a.s. voor ouders over 
Tandverzorging en Tanden poet-
sen voor kinderen van 2-12 jaar.

Tijdens deze ochtend behandelen 
we de volgende onderwerpen:
* De tandarts voor kinderen is   
 gratis!
* Hoe laat je je kind aan de tand- 
 arts wennen?
* Hoe zorg je dat je kind geen   
 gaatjes krijgt?
* Hoe leer je je kind goed poetsen?
* Wanneer ga je naar de tandarts?
* Betaalt de zorgverzekering alles?
* EHBO voor tanden.

Mondzorg voor kinderen van 2-12 jaar
Informatiebijeenkomst voor ouders 

En natuurlijk alle vragen die u stelt!

Het is heel belangrijk om met je 
kind vanaf 2 jaar naar de tandarts 
te gaan. Het blijkt dat niet voor 
iedereen duidelijk is dat de tandarts 
voor het kind wordt vergoed door 
de zorgverzekering.
Natuurlijk wordt er alleen in het 
mondje gekeken zodat uw kindje 
went aan de tandarts en u krijgt 
hulp bij vragen over poetsen, eten 
en drinken.

Mondzorg voor kinderen behandelt 
alleen kinderen en we willen u heel 
graag helpen om kinderen te laten 
opgroeien zonder gaatjes. Daar zal 

het ook zeker over gaan 
deze ochtend. Graag tot 
dan!

Locatie: MFC Presikhaven,  
 Laan van Presikhaaf 7
Datum: dinsdag 31 mei van 9.00  
 tot 11.00 uur 
De ochtend is gratis, geef je even 
op als je komt via 
i.sieljes@rijnstad.nl of bel voor info 
naar 06-52 71 07 66
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Perfect Pilates bij Budo Sport, 
ook voor mannen!
Presikhaaf wijknieuws kreeg een 
uitnodiging van pilates docent 
Tom Lenting voor het bijwonen 
van een les en informatie over 
Pilates. Nieuwsgierig geworden 
ging de redactie in gesprek.

We ontmoetten een gepassioneerde 
Pilates-docent, die in 2007 zelf in 
contact kwam met de sport. 
Hoewel afgestudeerd neerlandicus 
geeft hij al weer twee jaar op 
dinsdagavond les bij Budo Sport. 
Tom heeft hiervoor de nodige 
opleidingen gedaan in IJsselstein.  

Tom: “Pilates is een 
lesvorm waarbij rug-, 
buik-, bil- en bekken-
bodemspieren centraal 
staan. Ik gebruik de term ‘Power-
house’ voor het “gebied” rond het 
middel. Sterke buikspieren zorgen 
ervoor dat de rug zoveel mogelijk 
gespaard wordt. 
Ademhalingstechnieken, balans 
tussen kracht, souplesse en 
lichaamsbeheersing worden 
getraind. Dat merk je vooral aan je 
billen, buik en benen die strakker 
worden, aan je rug die sterker 
wordt en aan je houding die snel 
verbetert. 
Opperste concentratie is belangrijk. 
Daarom klinkt op de achtergrond 
rustige muziek. Pilates heeft als 
uitgangspunt een goede houding. 

Van daaruit wordt gewerkt aan de 
ontwikkeling van een sterker 
lichaam. 

Veel mensen met rugklachten 
worden door de fysiotherapeut naar 
ons doorgestuurd. Opvallend is wel 
dat het merendeel van de sporters 
vrouw is. Ik wil daarom een oproep 
doen aan de mannen om een les bij 
te wonen, vooral als je rug- en/of 
nekklachten hebt.” 

Wil je meer weten, bel dan naar 
363 76 02 of 364 66 57, mail naar 
info@budosportarnhem.nl, of 
neem een kijkje op de website 
www.budosportarnhem.nl

D-Day, Dames Dag 
in de Oosthof
16 juli zal in de Oosthof een heuse 
dames dag georganiseerd worden. 
Er kan onder andere gedanst en 
geshopt worden. Je kunt deel-
nemen aan diverse demonstraties 
en genieten van heerlijke culi-
naire hapjes uit verschillende 
culturen.

Dames Dag begint in de middag 
vanaf 15.00 uur en eindigt om 21.00 
uur.

In het kort een deel van ons 
programma: 
• Sport massage
• Henna tattoos
• Modeshow
• Haarstijlen
• Live muziek
• Hoge hakken race 
• Demonstratie kinder-EHBO
• Gratis verloting
• Medium

Ook verkoop van hobbymatige 
artikelen, make-up, sieraden, 
kleding en huisdecoratie. 
Kortom de dag voor jou. Tot 
D-Day (kinderopvang aanwezig).
Voor meer informatie: 
marja1973@hotmail.com
Locatie: de Oosthof, Kinderkamp 9.

28 mei -  Bingo vanaf 20.00 uur
11 juni -   Presikhaaf Got Talent  
 i.s.m. Diagonaal*
Kinderen t/m 14 jaar kunnen hun 
talent laten zien. Kan jij bijvoor-
beeld zingen, een instrument 
bespelen, goochelen, vette voetbal-
trucs, dansen of iets heel anders, 
dan kun je je hiervoor opgeven. 
Er is een jury, die jouw act gaat 
beoordelen. 
Houd onze website, de brievenbus 
of het prikbord van jouw school in 
de gaten voor meer informatie en 
hoe je je kunt inschrijven.

*Onder voorbehoud van wijzigingen.
www.sikpresikhaaf.com
sik.presikhaafoost@live.nl
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Pleinfeest
Woensdag 1 juni 2016 van 15.00 uur tot 17.00 uur 

Wie? Voor iedereen van 0 tot 100 jaar! 

Waar? Op het plein van 
MFC Presikhaven

Zit je op de Annie M.G. Schmidt-
school of Lourdesschool, dan is je 
spelletjeskaart gratis (anders € 1,00).

Activiteiten Waalstaete 

Muziekmiddagen op donderdag 
12 mei, 9 en 23 juni 
12 mei: optreden Volksdansgroep 
‘Vodace’. 
9 juni: optreden ‘Marie-Christien’ 
23 juni: optreden ‘One Step Today’ 
Tijd: 14.30 – 16.00 uur in het 
Atrium.
Kosten € 2,00 voor deelname en 
€ 1,05 voor koffie/thee. Ook hapje/
drankje te koop.  

Visverkoop op woensdag 18 mei en 
15 juni. Tijd: van 10.00 – 12.00 uur 
in het Atrium. Tegen kostprijs.

Bingo met lotenverkoop op 
donderdag 19 mei en 16 juni
Tijd: van 14.30 – 16.00 uur in het 
Atrium. Kosten € 3,00 per kaart en 
€ 0,50 per lot. € 1,05 voor koffie/
thee. Ook hapje/drankje te koop.

Bloemschikken op maandag 
23 mei en 27 juni
Tijd: van 14.00 – 15.30 uur in het 
Atrium. Kosten € 3,00 per bakje en 
€ 1,05 voor koffie/thee.

Soosavond op donderdag 26 mei, 
2 juni en 30 juni. 
Tijd: van 18.30 – 20.00 uur op het 
terras van het restaurant. 
Kosten € 2,00 voor deelname en
€ 1,05 voor koffie/thee en € 1,00 
voor drankje.

Modeverkoop door 
‘Quality Fashion’ op donderdag 
2 juni. 
Tijd: van 14.00 – 16.00 uur in het 
Atrium.

‘Avond Wandel Twee daagse’ 
op maandag 20 juni en dinsdag 21 juni 
Twee dagen lang wordt met onze bewoners een afstand van vijf 
kilometer gelopen in de wijk. We vertrekken vanuit Waalstaete. 
Bewoners uit Presikhaaf kunnen ook meelopen en zich voor 
donderdag 2 juni bij ons aanmelden via 751 72 56 (telefoonnummer 
dagbesteding)  of nummer 751 72 86. 
Kosten van deelname voor beide dagen € 2,00 (volwassenen) en 
€ 1,00 (kinderen). Dit is inclusief medaille, maar exclusief koffie/thee, 
hapje en drankje. Graag op beide avonden om 18.00 uur aanwezig 
zijn. De tweede avond wordt feestelijk afgesloten. 

Sterrenwacht 
Presikheaven in 
Bibliotheek 
Presikhaaf
Zaterdag 4 juni van 14.30 tot 
15.30 uur toont Sterrenwacht 
Presikheaven in de bibliotheek op 
Presikhaaf welke sterrenbeelden 
en planeten deze maand aan de 
avondhemel te zien zullen zijn. 

Sterrenwacht Presikheaven, met 
medewerking van de Jongerenwerk-
groep voor Sterrenkunde van de 
afdeling Arnhem, maakt gebruik 
van een computergestuurd 
planetarium. 
Ook nieuwtjes 
uit de ruimte-
vaart en sterren-
kunde worden 
besproken en 
vragen op dit 
gebied worden 
beantwoord.
Bibliotheek 
Presikhaaf 
bevindt zich in MFC Presikhaven, 
Laan van Presikhaaf 7. 
De toegang is gratis en aanmelden 
is niet nodig. Meer informatie op: 
www.bibliotheekarnhem.nl/agenda
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Knijpt u mee, grijpt u mee… want:

Een schoon Presikhaaf = 

GAAF!!
In een schoon bed slaap je lekkerder, in een opgeruimd huis woon 
je fijner en in een schone wijk leef je prettiger!
Presikhaaf kan schoner.  Helpt u als Presikhaafer mee om het 
zwerfvuil in uw Presikhaaf een HALT toe te roepen?
Grijp dan uw kans door in uw eigen woonomgeving en in uw 
eigen tijd zwerfvuil te prikken.

De afgelopen jaren heeft het wijkplatform al heel wat knijpers 
uitgedeeld aan scholen, wijkorganisaties en wijkbewoners en u 
kunt vanaf vandaag ook deelnemen aan deze goede actie voor een 
schoon Presikhaaf.

Aanmelden voor een knijper en/of informatie te verkrijgen via 
wijkplatform@presikhaafnet.nl
of opbouwwerk Presikhaaf, telefoon 06-15 96 52 24.

Wijkkrant bezorging 
iets voor u !!
Zo’n 75 wijkbewoners zorgen dat u zes keer per jaar 
Presikhaaf wijknieuws ontvangt.
Het rondbrengen van het wijknieuws gebeurt op 
vrijwillige basis. Het aantal krantjes en straten bepaalt u als bezorger zelf.

In enkele straten van onderstaande 
gebieden vindt geen bezorging 
plaats:

Gebied Winkelcentrum 
Presikhaaf

Gebied tussen Van Borselenstraat 
en Keulse Slag

Gebied (Portaal) tussen 
Bethaniënstraat, Van Speykstraat 

en Carstenszstraat

Meer informatie/aanmelden kan bij 
opbouwwerk Presikhaaf, 
telefoon 06 15 06 52 24 of 
mail l.vonk@rijnstad.nl

Bakclub de 
Slagroom-
spuit
Heb jij zin om met andere 
Presikhaafers een zoete bakgroep 
te starten op zaterdagochtend in 
MFC Presikhaven? Dan kun je je 
nu aanmelden.

Het is de bedoeling om samen te 
bakken, van elkaar te leren en je 
eigen inbreng te hebben in de 
kookclub. Het is dus geen kookles 
maar een bakclub voor en door 
Presikhaafers; je bakt je favoriete 
recept en leert dat aan anderen. 
Je bepaalt met z’n allen wie welke 
keer aan de beurt is, legt geld in en 
maakt er een gezellige ochtend van. 
Na afloop ruim je gezamenlijk de 
keuken weer op. 

Als je geen ervaring hebt maar je 
wilt leren bakken of je vindt het 
gewoon leuk om mee te doen, ben 
je ook van harte welkom. Je kunt 
ook na de startdatum gewoon 
aansluiten en meedoen.

Zo maak je met z’n allen bakclub 
de Slagroomspuit!

Start: 
zaterdagochtend 28 mei 
van 10.00 – 12.00 uur.

Kosten: 3 euro per keer.

Aanmelden bij Frederik Schotte, 
telefoon 362 88 40 of 
frederik1950@hotmail.com

Wil je eerst meer informatie over de 
bakclub, bel dan ook met Frederik.
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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

Vrijwilliger voor 
(startende) 
Een startende buurtcirkel binnen 
Presikhaaf zoekt een vrijwilliger 
met “goede buur” kwaliteiten. Een vrijwilliger die 
woont in de wijk en buurtbewoners wil ondersteunen 
om wegwijs te raken in de wijk.

Wat is een buurtcirkel?
Een buurtcirkel is een groep mensen die wonen in de 
wijk en elkaar regelmatig ontmoeten, door gezamenlijk 
te eten of sociale activiteiten te ondernemen, tot het 
ondersteunen van elkaar (van alledaagse klusjes tot het 
meegaan naar een formele instantie). 

Dit lijkt vanzelfsprekend maar dat is het voor de deel-
nemers van de buurtcirkel vaak niet. De deelnemers 
hebben vanwege een psychische kwetsbaarheid vaak een 
klein netwerk, hebben moeite om de weg te vinden in 
de wijk of ervaren drempels om deel te nemen aan 
wijkactiviteiten. Om dit te doorbreken zetten ze de stap 
om aan een buurtcirkel deel te nemen. 
Zie ook voor meer informatie www.buurtcirkel.nl.

Wat doet de vrijwilliger?
De vrijwilliger fungeert als deelnemer van de buurtcirkel. 
Hij/zij doet mee met activiteiten en stimuleert deel-
nemers om elkaar op te zoeken, vragen aan elkaar te 
stellen, activiteiten te ondernemen. Het uitgangspunt is 
dat de buurtcirkel van de deelnemers zelf is, dus de 

vrijwilliger stimuleert en prikkelt, geeft desnoods het 
goede voorbeeld, maar neemt niet over.

Hoe wordt de vrijwilliger ondersteund?
De buurtcirkel wordt ondersteund door een buurtcir-
kelcoach vanuit de RIBW AVV. Deze buurtcirkelcoach 
ondersteunt het proces van de buurtcirkel waar nodig 
(werving deelnemers, individuele gesprekken met 
deelnemers, levert bijdrage aan groepsbijeenkomsten) 
en ondersteunt ook de vrijwilliger.

Ben jij een vrijwilliger die...
S woont in Presikhaaf;
S de wijk goed kent;
S contactueel en communicatief vaardig is;
S de overtuiging heeft dat elke ‘buur’ zijn eigen   
 plek verdient in de wijk;
S niet snel overneemt, maar juist goed is in het 
 enthousiasmeren van anderen?
Dan gaan we graag met je in gesprek.

Wij bieden…
S ondersteuning door de buurtcirkelcoach;
S faciliteiten waardoor je je rol van vrijwilliger   
 optimaal kan invullen;
S reis- en onkostenvergoeding.

Heb je interesse of nog vragen, neem dan vooral 
contact op met de buurtcirkelcoach van de 
RIBW AVV: Maxime Bisschop, 
m.bisschop@ribwavv.nl of bel 06-31 65 98 19
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In de Kwartiertafel 
doet iedereen mee
In de kwartiertafel zitten bewoners en professionals 
maandelijks bij elkaar met een duidelijk doel: 

‘hoe kunnen we voor bewoners met een beperking 
of kwetsbaarheid een steun betekenen in hun 
aansluiting in de wijk, in het meedoen en erbij 
horen?’

Het klinkt eenvoudig! Meedoen en erbij horen: je doet 
toch gewoon mee aan een cursus, je gaat naar een 
activiteit of doet vrijwilligerswerk. Maar met een 
lichamelijke handicap, psychische problemen, verstan-
delijke beperking, weinig contacten of sociaal 
isolement zijn dat drempels die het je moeilijk maken 
om mee te doen. 

Contacten, meedoen, ergens bij horen, leuke bezig-
heden, het zijn allemaal dingen in het leven die ‘de 
mens goed doet’. Daarom willen we in de kwartiertafel 
de mogelijkheden vergroten voor mensen die deze stap 
niet uit zichzelf maken. Dit doen we door bestaande 
activiteiten goed in beeld te krijgen en daarbij aan te 
sluiten en soms door nieuwe activiteiten te starten. 

Door bij activiteiten een gastvrije sfeer te stimuleren en 
door nadruk te hebben op talenten en mogelijkheden 
van bewoners. We organiseren contactmomenten en 
bijvoorbeeld ‘buurtmaatjes’. Ook maken we vrijwilli-
gerswerk toegankelijker voor bewoners met een beper-
king of kwetsbaarheid. Zo willen we wijkbewoners 
vertrouwd laten raken met de grote verscheidenheid in 

de wijk. Diversiteit is rijkdom en zo werken we aan 
een wijk die gastvrij is en waar iedereen meedoet.

Veel partijen uit Presikhaaf nemen deel aan de kwar-
tiertafel: Burenhulporganisatie ‘Voor Elkaar’, RIBW, 
Resto van Harte, Siza, Sociaal wijkteam, Diagonaal/
Goede Buur, SWOA, Philadelphia, Buurtcirkel, 
Participatiewerk Rijnstad, Oase, Stipp-ggz, Wijkteam 
Leefomgeving. 

Daarnaast nodigen we ook andere partners uit de wijk 
uit die iets over hun activiteiten en werkzaamheden 
willen vertellen.

U kunt als bewoner ook helpen om het meedoen en 
aansluiten voor iedereen mogelijk te maken. Neem 
dan contact op met Alex Smits, a.smits@rijnstad.nl 
of 06-23 90 47 26. Overigens betekent ‘kwartier 
maken’ verbindingen leggen.

Bridgers gezocht
In de Weldam, Middachtensingel 39, wordt elke 
woensdagavond vanaf 19.00 uur gezellig gebridged.
Wij zouden graag het clubje wat willen uitbreiden met 
nieuwe spelers. Ben je geïnteresseerd, kom langs.

Ter geruststelling, wij spelen niet met 
het mes op tafel, dat laten wij thuis.

Vriendelijke groeten, 
tot woensdagavond.In vergadering onder voorzitterschap van Alex Smits
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S t r a a t n a m e n 
n a d e r  b e l i c h t 
De redactie wil in deze wijkkrant de Doorwerth-
laan, Verwoldelaan en Middachtensingel onder de 
loep nemen. 

Kasteel Doorwerth 
De oorsprong van de burcht ligt in de 13e eeuw. In de 
loop van de 15e eeuw werd het complex vergroot, 
waardoor vier vleugels rond een binnenplein ontston-
den. Na enige moderniseringen kreeg de hoofdburcht 
omstreeks 1560 min of meer zijn huidige aanzien.

In de daarop volgende eeuwen hebben diverse adellijke 
families het slot bewoond. Ondanks herstelwerkzaam-
heden was het eind 19e eeuw opnieuw ernstig vervallen. 
Er vond een grondige restauratie plaats, maar de 
verwoestingen van de slag rond Arnhem in 1944 lieten 
het kasteel echter achter als totale ruïne. 

De restauratie in de jaren vijftig werd in1983 afgerond. 
Doorwerth is nu weer een indrukwekkend kasteel met 
voorburcht op het snijvlak van Rijn en Veluwe. 

Huis Verwolde
Het huidige huis Verwolde in Laren is in 1776 
gebouwd als herenhuis op de plaats van een middel-
eeuwse voorganger. 
Verwolde was oorspronkelijk in handen van de Heren 
van Keppel. Toen de familie in mannelijke lijn uitstierf, 
erfde het huis aan andere families. Aan het begin van 
de zestiende eeuw werd het bijna volledig verwoest bij 
een belegering en afgebroken. Op dezelfde plek verrees 
een nieuw gebouw, een rechthoekige hoofdburcht met 
een poortgebouw. Nadat het door de Spaanse troepen 

was verwoest, werd het deels hersteld en kreeg vooral 
een agrarische functie. In 1776 werd op het landgoed 
een huis gebouwd. De familie van de bouwer bleef 
eigenaar tot in de twintigste eeuw.

Kasteel Middachten
Kasteel Middachten wordt voor het eerst genoemd in 
1190. Aan het begin van de 14e eeuw droeg Everardus 
van Middachten de bezitting over aan Reinald Graaf 
van Gelre, maar kreeg het vervolgens in leen terug.

Bijzonder is dat Middachten nooit is verkocht. Het is 
vererfd in zowel mannelijke als vrouwelijke lijn: de 
geslachten Middachten, Steere, Raesfelt, Reede, 
Bentinck en nu Ortenburg. Naast het kasteel met zijn 
voorburcht en tuinen omvat het landgoed ook bossen 
en boerderijen.

In 1673 werd het kasteel grotendeels verwoest. Godard 
van Reede liet de burcht verbouwen waarbij Paleis het 
Loo de inspiratiebron vormde. De binnenplaats werd 
omgebouwd tot een  trappenhal. Na deze verbouwing 
is het kasteel niet meer wezenlijk veranderd. Wel is het 
interieur gerestaureerd en werd de indeling van het 
onderhuis meerdere keren aan de eisen van de tijd 
aangepast.
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Inloopspreekuren e-books 
lenen bij de Bibliotheek 
Iedereen die e-books wil lenen bij 
de bibliotheek en vragen heeft, 
is welkom bij onze gratis 
e-bookspreekuren. 

De inloopspreekuren vinden in juni 
wekelijks plaats in de vestigingen 
Presikhaaf, Rozet en Kronenburg.

Met een bibliotheekabonnement 
kun je kiezen uit meer dan 10.000 
e-booktitels (literaire romans, 
thrillers, kinderboeken, non-fictie 
en poëzie). 

Veel informatie is te vinden op onze 
website www.bibliotheekarnhem.nl, 
maar heb je toch nog vragen? 
Tijdens de e-book inloopspreekuren 
beantwoorden wij ze graag. 

Neem hiervoor je e-reader en 
laptop of tablet mee. Indien je nog 
geen e-book account hebt aange-
maakt, vergeet dan niet je lenerspas 
mee te nemen.

Data en tijden:
* Bibliotheek Presikhaaf: 
 iedere woensdag in juni van 
 11.00 tot 12.00 uur

* Bibliotheek Kronenburg: 
 iedere dinsdag in juni van 
 14.00 tot 15.00 uur

* Bibliotheek Rozet: iedere vrijdag  
 in juni van 14.00 tot 15.00 uur

De toegang is gratis en aanmelden 
van tevoren is niet nodig. 
De beschikbare tijd is afhankelijk 
van het aantal vragenstellers.

Agenda werkgroepen 
Presikhaaf
Juni
07-06 BO Elsweide in
 in de Oosthof
07-06 WWP3  in MFC
22-06 Wijkplatform Presikhaaf 
 in MFC
De vergaderingen zijn openbaar en 
beginnen om 19.30 uur

Boekenuurtjes in SWOA-locaties
De Bibliotheek organiseert iedere 
maand gezellige boekenuurtjes in 
locaties van Stichting Welzijn 
Ouderen Arnhem (SWOA). 

Tijdens de (gratis toegankelijke) 
boekenuurtjes neemt een biblio-
theekmedewerker een mooie 
selectie nieuwe boeken mee en 
vertelt daarover. 
De boeken kunnen (door leden) 

direct geleend worden. 
Andere bibliotheekmaterialen 
kunnen ook direct gereserveerd en 
later opgehaald worden. 

De SWOA-locaties zijn sinds begin 
dit jaar namelijk ook officiële 
afhaallocaties van de Bibliotheek. 
Nog geen lid van de Bibliotheek? 
Ook dat kan ter plekke direct 
geregeld worden. Het boekenuurtje 
is voor iedereen die zich graag laat 
inspireren door nieuwe leestips of 
vragen heeft met betrekking tot de 
Bibliotheek. Van tevoren aanmel-
den is niet nodig.

Het boekenuurtje vindt elke  eerste 
vrijdag van de maand plaats. 
De eerstvolgende is vrijdag 3 juni in 
SWOA de Weldam (Middachten-
singel 39) van 9.30 tot 10.30 uur.

Speelkameraadjes 
Presikhaaf 
organiseert 
knutselmiddag
Voor wie? 
Peuters van 2,5 tot 4 jaar

Waar? 
MFC Presikhaven, 
Laan van Presikhaaf 7

Wanneer?  
16 juni 2016 van 13.00 tot 14.00 uur

Kosten?
€ 1,00 per peuter

Opgeven vóór 10 juni 2016 via 
speelkameraadjes@gmail.com 
of bel Angelique, 06-19 71 82 27.
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Zonne-energie voor de halve prijs 
in duurzaam Presikhaaf
Zo steek je nog eens wat op. Ik was met de Gelderse 
dorpenvereniging naar de Klimakommune Saerbeck in 
Duitsland. In de bus vertelden de reisgenoten over een 
nieuwe vorm van schone en goedkope energie: 
de Postcode-Roos. En ik dacht direct: 

“Dat gaan we ook opzetten in Presikhaaf!”

Postcode-Roos
Dit is een groep bewoners (huurders en/of huis-
eigenaren), die in één postcodegebied wonen: dus voor 
onze wijk 6825 of 6826. De bewoners vormen een 
vereniging (hoeft niet via de notaris) omdat ze samen 
zonnepanelen willen neerleggen op een groot dak, 
ergens in de buurt. De groep betaalt vijftien jaar lang 
geen energiebelasting over de elektriciteit en dat 
scheelt meer dan de helft van de prijs. 

Binnen tien jaar heb je de investering eruit. En 
natuurlijk veel sneller als we ergens subsidie vandaan 
halen, want onze Provincie Gelderland bijvoorbeeld 
heeft hiervoor een speciaal potje.

Hulp
Woningbouwcorporatie Volkshuisvesting wil eraan 
meedoen en dat geldt ook voor de gemeente. Zij gaan 
inventariseren welke daken en gebouwen in de wijk er 

het meest geschikt voor zijn. De lokale energiecoöpera-
tie Rijn en IJssel wil ons helpen om zulke verenigingen 
op te zetten. Zij worden dus ook allemaal uitgenodigd 
voor een informatiebijeenkomst.

Bijeenkomst op 2 juni
Alle bewoners met belangstelling voor schone energie 
en een iets dikkere portemonnee nodig ik bij deze uit 
voor donderdagavond 2 juni 19.30 uur (inloop vanaf 
19.00 uur) in de grote zaal van MFC Presikhaven, 
Laan van Presikhaaf 7. Graag hoor ik vooraf (voor 
koffie/thee) via jaaphuurman@hotmail.com of 
telefoon 06-24 24 01 11 wie er komt. 

Jaap Huurman

In 6825 liggen al veel zonnepanelen, zie Zuivelboerderij IJsseloord
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Nu ook in Arnhem!
Nieuw!
•  De beste mondzorg voor kinderen van 

2-18 jaar uit Arnhem en omgeving

•  In samenwerking met AKMA (Academische Kliniek 
voor Mondzorg te Arnhem, samenwerkingsverband 
Tandheelkunde Radboudumc en HAN)

Meld je aan en maak kans op een elektrische tandenborstel (kijk voor de actievoorwaardenop de website)

Locatie 
JTV mondzorgvoorkids / Campus HAN
Ruitenberglaan 26, 6826 CC Arnhem. T (026) 202 50 05

Tandartsen speciaal voor kinderen.
Meer aandacht. Meer kennis. Een gezond gebit.

Burenhulp 
Voor Elkaar 
Je vindt ze overal in Arnhem: 
actieve mensen die zich inzetten 
voor anderen. Zij geven invulling 
aan de participatiesamenleving 
waarin burgers samen zorgen dat 
mensen in hun omgeving zich 
beter en makkelijk kunnen 
redden. Vergeet die moeilijke 
naam, maar niet het idee 
erachter: omkijken naar elkaar. 
In onze wijk bestaat het initia-
tief: Burenhulp Voor Elkaar.

Burenhulp Voor Elkaar 
helpt iedereen
Elkaar ontmoeten en helpen, je 
verhaal kwijt kunnen, samen eten. 
Zomaar een greep uit enkele initia-
tieven van de stichting Burenhulp 
Voor Elkaar uit Presikhaaf. 

Deze stichting bestaat uit vrijwil-
ligers die wijkbewoners helpen met 
verschillende hulpvragen. 
Dat kan variëren van kapotte 
spullen repareren, invullen van 
formulieren, klussen aan huis, 

installeren alarmsysteem tot een 
ritje naar en begeleiding in het 
ziekenhuis. 

Genieten
Margarite Benschop (74) zit er al 
vanaf het begin bij. Ze verheugt 
zich altijd op de vrijdagochtend. 

“Ik hou van gezelligheid en van 
contacten met buurtgenoten. 

Advertentie

fotografie: Mariëtte Hendriks

Margarite Benschop: 
,,Elkaar ontmoeten en leren kennen”           

Vooral de maandelijkse maaltijden 
met kok Allong Cheng zijn puur 
genieten. Ik zit ook één keer per 
maand in een kookclubje met zes 
mensen. We betalen en doen samen 
de boodschappen. 
Niks is leuker om samen te schillen, 
te hakken en te snijden. Je leert 
vooral erg veel van elkaar. En ze 
zijn hier dol op mijn couscous.”

Ontmoeten
De burenhulp is ooit begonnen met 
een telefooncirkel. Bewoners van 
een 55-plusflat wilden elkaar wat 
meer in het oog houden.  In de 
loop der jaren bleef de behoefte 
bestaan om elkaar te ontmoeten. 
Toen er plotseling ruimte vrij kwam 
in het pand aan de Vrij Neder-
landstraat 61,  is zes jaar geleden de 
stichting Burenhulp Voor Elkaar 
opgericht.

Meer informatie
Bij de Stichting Burenhulp Voor 
Elkaar is iedereen elke vrijdag-
ochtend en zaterdagochtend van 
10.30 uur tot 13.00 uur welkom  in 
voornoemd pand. 

Voor meer informatie kunt u 
mailen naar 
presikhaafvoorelkaar@gmail.com. 
of bellen naar 443 03 97.
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“OPLICHTERS AAN DE DEUR” 
OOK IN PRESIKHAAF
De bekende babbeltruc
Helaas zijn het vaak ouderen die slachtoffer worden 
van babbeltrucs. De wijkagenten van Presikhaaf maken 
zich daar zorgen over. Oplichters en dieven proberen u 
van alles op de mouw te spelden met maar een doel: 
bij u binnenkomen en u iets afhandig maken. Het kan 
zijn dat u voelt dat er iets niet in de haak is, maar het 
onbeleefd vindt om zo iemand niet te woord te staan 
of binnen te laten. Toch …. laat nooit onbekenden 
binnen, hoe onaardig u dit ook vindt. 

De mooiste smoesjes
Oplichters zijn er in alle soorten en maten: van vrien-
delijk ogend tot vertrouwenwekkend, van man tot 
vrouw en van jong tot oud. Kortom: u kunt ze niet 
vooraf herkennen. Ze kunnen bij u aanbellen en zich 
voorstellen als medewerkers van de thuiszorg of ener-
giebedrijf of als nieuwe buur. Ze kunnen u om hulp 
vragen, bijvoorbeeld geld voor benzine of een taxi, 
maar het kan ook zijn dat ze u iets willen aanbieden. 
Over deze smoesjes hebben ze goed nagedacht en 
daarom klinken ze ook vaak geloofwaardig. Laat u 
echter niet foppen, want ze willen maar één ding en 
dat is bij u binnenkomen. Eenmaal binnen zorgt de 
dader -  soms zijn het er meer - dat u wordt afgeleid en 
wanneer hij of zij weer weg is, ontdekt u dat uw 
bankpas, geld of sieraden verdwenen zijn.

Wat kunt u het beste doen• Kijk voor u uw deur open doet, eerst wie heeft   
 aangebeld. Kent u de  
 persoon niet en   
 vertrouwt u het niet?  
 Vraag dan eerst wie het  
 is en wat hij of zijkomt  
 doen. Vertrouwt u het  
 nog niet? Bel dan 112.• Zorg dat u de deur op  
 een kier kunt zetten met  
 een  kierstandhouder. 
 Of laat een deurspion in  
 de deur zetten. Zo kunt  
 u zien wie er voor de  
 deur staat zonder uw deur open te doen.

• Vraag altijd naar een legitimatiebewijs. Ook als   
 iemand zegt van de gemeente, een bedrijf of instel-  
 ling te zijn. Heeft iemand geen legitimatiebewijs bij  
 zich, maak dan een nieuwe afspraak. 
 Vertrouwt u het   
 niet? Bel dan 112.• Laat nooit mensen   
 uw huis binnen.   
 Om aan buit te   
 komen, maken   
 sommige dieven   
 gebruik van geweld.  
 Raak dan niet in paniek. Blijf altijd rustig en   
 probeer met praten de man of vrouw naar    
 buiten te krijgen. Kijk goed naar de man of vrouw   
 en probeer te onthouden hoe hij of zij er uit ziet.   
 Zijn ze de deur uit, kijk door het raam waar ze  
 heen lopen. Bel direct 112 en vertel uw verhaal.• Loop nooit met iemand mee naar buiten. Vaak   
 komen dieven met z’n tweeën. De ene persoon   
 maakt een praatje met u, terwijl de andere uw huis  
 binnensluipt om uw spullen te stelen.• Doe uw achterdeur op slot als u alleen thuis bent.   
 Soms komt iemand via de achterdeur uw huis   
 binnen om uw spullen te stelen.

Heeft u vragen
Bel dan gerust de politie en vraag naar uw wijkagent, 
telefoonnummer 0900-8844.
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Windenergie moet aan het elek-
triciteitsnet gekoppeld worden en 
dat is niet zo eenvoudig als het 
lijkt. Als de windsnelheid 
toeneemt of vermindert, stijgt of 
daalt de productie van windenergie. 

Die extreme variabiliteit van wind-
energie is geen probleem voor een 
paar windturbines, maar dat ver-
andert als de bijdrage van wind-
energie aan de totale elektriciteits-
productie tussen de 5 en 10% komt 
te liggen. 

De bijdrage van windenergie aan de 
totale elektriciteitsproductie kan 
variëren van 0,2% tot 38%. 

De gevolgen kunnen zijn dat hele 
windparken moeten worden stilge-
legd omdat het zo hard waait dat 
het hoogspanningsnet het aanbod 
van windenergie niet kan verwerken. 

Teveel wind is dus een probleem, 
maar dat geldt ook voor te weinig 
wind want u en ik willen wel 
leveringszekerheid. En dus moet er 
voor elke windenergie ook de 
conventionele kolencentrales klaar 
staan, om direct in te springen als 
de wind wegvalt. 
Investeringen in, en kosten van 
windenergie komen nooit in plaats 
van investeringen in, en kosten van 
energie uit de kolencentrales, het 

Windenergie en het 
elektriciteitsnet

komt er altijd bovenop. Dat geldt 
dus ook voor de CO2 die gaat 
zitten in het bouwen van wind-
turbines en windparken: ook dat 
komt niet in plaats van de CO2 die 
anders zou gaan zitten in de bouw 
van kolencentrales, maar komt er 
bovenop.

In de volgende nieuwsbrief wordt 
ingegaan of nog meer aspecten een 
rol spelen. 

Het gehele artikel kunt u lezen op 
www.ageena.nl en u kunt ook op 
dit artikel reageren op 
ageena@hetnet.nl.

De nieuwe naam is bekend!
Het is bijna zover: 
Annie M.G. Schmidtschool, 
Lourdesschool, kinderwerk 
Rijnstad en kinderopvang Skar 
in MFC Presikhaven krijgen een 
nieuwe naam. 

De afgelopen jaren zijn deze part-
ners bezig geweest om toe te wer-
ken naar een kindcentrum. 
In het kindcentrum werkt iedereen 
intensief samen om de ontwikke-
ling van een kind zo goed mogelijk 
te laten doorlopen. Deze door-
gaande lijn is belangrijk om een 

stevige basis te leggen voor de 
toekomst. Voor kinderen is het 
bijvoorbeeld prettig om de juffrouw 
van de peutergroep ook weer in het 
basisonderwijs te zien rondlopen. 
Met de vorming van het kindcen-
trum kunnen we veel meer samen 
doen voor de kinderen.

De afgelopen jaren is de basis voor 
dit kindcentrum gelegd. 
De Annie M.G. Schmidtschool en 
Lourdesschool gaan per 1 augustus 
verder als één school. 

Peuterwerk Rijnstad is per 1 januari 
2016 al samengegaan met kinderop-
vang Skar. Samen met kinderwerk 
Rijnstad vormen zij de partners van 
het kindcentrum. En natuurlijk 
hoort daar een nieuwe naam bij. 
Kinderen, ouders, wijkbewoners, 
medewerkers: iedereen heeft sugges-

ties gedaan wat deze nieuwe naam 
moet worden. In het geheim is er 
door een speciaal actieteam een 
keus gemaakt en zijn alle voorberei-
dingen gedaan. Op 23 mei is het 
eindelijk zover en wordt de nieuwe 
naam bekend gemaakt. Dan weten 
we hoe het kindcentrum in MFC 
Presikhaaf gaat heten. De onthul-
ling is tegelijk ook het startsein 
voor 1,5 week van kunst en cultuur-
workshops rondom de naam voor 
alle kinderen in het kindcentrum. 
Van dans, theater, graffiti, fotogra-
fie: alles in het teken van de nieuwe 
naam. Met als afsluiter op 1 juni het 
pleinfeest. Op deze middag wordt 
de start van het kindcentrum 
groots gevierd en wordt om 
16.00 uur het nieuwe logo van het 
kindcentrum onthuld. 
U bent van harte uitgenodigd 
hierbij aanwezig te zijn!
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Mijn Droomwijk
Hoe zou de wijk waarin je woont eruit zien als jij 
de baas zou zijn? Met deze vraag zijn zes kinderen 
aan de slag gegaan. In vier bijeenkomsten hebben 
zij een maquette gemaakt van hun droomwijk. 

Tijdens de laatste bijeenkomst hebben we de maquet-
tes tentoongesteld in wijkcentrum de Oosthof. 
De kinderen hebben allemaal beschreven wat er in hun 
droomwijk te zien is.

Zoë: “Ik heb een voetbalveld gemaakt, omdat ik het 
leuk vind om te voetballen. En daarnaast zie je mijn 
hut, iedereen mag erin. Ik heb ook een mooi huis 
gemaakt. Er is ook een mooie auto.” 
Ilia: “Ik sta voor mijn huis en ik heb een auto. Ik heb 
een eigen voetbalveld. Er is een kantoor en die bestaat 
al 100 jaar.” 

Anissa: “Er is veel natuur, omdat ik van natuur houd. 
Ik heb een auto. Ik heb een park voor allemaal soorten 
dieren en mensen. Er zijn bloemen, er is gras. Het is er 
mooi en je kunt er spelen.” 
Eden: “In mijn droomwijk heb ik een park. In dat 
park is een speeltuin, omdat ik van spelen houd. Ik 
heb een vijver omdat ik van vissen houd.” 

Jayda: “Je ziet een voorzieningshuis en een 
gewoon huis. Met een park en een weg met 
aan de linkerkant voorzieningen. Aan de 
rechterkant het park en in het midden een 
huis.” 
Tiffany: “Naast mijn huis is een klimrek om de ramen 
te wassen. Er is een walvis in het water waar ik op kan 
rijden. Ik heb een trampoline omdat ik het leuk vind 
om te springen.” 

Het project “mijn droomwijk” is georganiseerd door 
Rijnstad Kinderwerk Presikhaaf, locatie wijkcentrum 
de Oosthof.

Achterste rij van links naar rechts: Ilia, Eden, Anissa. 
Op de onderste rij: Tiffany, Jayda, Zoë.

Jeu de Boules
Elke woensdagmiddag speelt een 
vaste groep bewoners Jeu de Boules 
bij Buurtcentrum de Oosthof. 

Wilt u ook eens spelen op een 
ander tijdstip? 
Informeer bij de Oosthof, daar 
kunt u de speelballen lenen.

Nederlandse taalles 
in MFC Presikhaven

U kunt zich aanmelden voor de 
taallessen van Rijn IJssel in MFC 
Presikhaven, er zijn nog enkele 
plekken vrij voor wijkbewoners 
uit Presikhaaf. U kunt zich 
aanmelden als u niet inburgering 
plichtig bent. 

Er is nog plek in de taalgroep met 
en zonder stage. Wij helpen u met 
zoeken naar een stageplek.

Als u twijfelt over uw niveau meldt 
u dan toch aan. U wordt opgeroe-
pen voor een intake door Rijn IJssel 
waarbij zij gaan kijken wat uw 
niveau is en bij welke groep u het 
beste aan kunt sluiten.

Geef u op door een mailtje te 
sturen naar i.sieljes@rijnstad.nl 
telefoon 06-52 71 07 66.  
U kunt zich ook rechtstreeks 
aanmelden in MFC Presikhaven bij 
Ingrid Sieljes van Rijnstad.
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Smaakmakers is een groep enthousiaste bewoners, die samen met professionals werken aan een gezonde wijk. 
Wil je meer weten over de wandelingen van de Smaakmakers? 
Neem contact op met E. Bloemendaal (telefoon 361 01 33) of  W. Jansen (telelefoon 361 17 11). Zij organiseren 
deze wandelingen samen met Indigo, Buurtbedrijf Diagonaal, Resto van Harte en Sportbedrijf Arnhem. 

Wandel mee in 
Presikhaaf
Heeft u zin om lekker te wandelen, nieuwe mensen te 
ontmoeten of de buurt te verkennen?

Wilt u bovendien meer weten over thema’s als: 
contacten in de buurt, park Sacre Coeur, 
gezond bewegen en rondleiding Stadsboerderij? 
Loop dan mee met een wandeling in Presikhaaf en laat je 
informeren over de diverse thema’s.

Dit seizoen staan twee series van drie wandelingen op het 
programma. De eerste serie staat gepland voor 16, 23 en 
30 juni. Over de tweede serie wordt u nog geïnformeerd in 
de volgende aflevering van Presikhaaf wijknieuws. 
Deelname is gratis. De start is om 13.30 uur vanaf het MFC, 
Laan van Presikhaaf 7. De route gaat door de buurten van 
Presikhaaf. Het is ongeveer 1,5 uur lopen (ook geschikt voor 
rollator of scootmobiel). 

Na afloop staat een lekker kopje koffie of thee klaar.

Wijk-
wandeling
Wijk-
wandeling
Wijk-
wandeling

Sri Lankaans ontbijt in 
MFC Presikhaven
Op woensdag 13 juli kunt u van 
09.15 tot ca. 10.30 deelnemen aan 
een Sri Lankaans ontbijt in het 
MFC. Door middel van dit gezel-
lige ontbijt kunt u kennis  maken 
met de Sri Lankaans cultuur, met 

een aantal heerlijke traditionele 
zelfgemaakte gerechten, maar 
vooral….. met elkaar! 

Het ontbijt zal worden bereid en 
verzorgd door een aantal Sri 
Lankaanse wijkbewoonsters die 
samen in de activiteitengroep van 
het MCF zitten en u graag van hun 
traditionele gerechten willen laten 
proeven.

Er zijn 75 kaartjes beschikbaar voor 
het ontbijt. U kunt een kaartje 
kopen ad € 3,00 bij Ingrid van het 

participatie-/opbouwwerk in MFC 
Presikhaven of bij het beheer/balie  
in het MFC, Laan van Presikhaaf 7. 

U kunt ook een kaartje reserveren 
(i.sieljes@rijnstad.nl,) maar dat 
moet u dan wel vooraf komen 
afhalen.

Voor meer informatie kunt u 
contact opnemen met Ingrid Sieljes, 
telefoon 06-52 71 07 66 of 
mail i.sieljes@rijnstad.nl
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Colofon
Presikhaaf Wijknieuws is een wijkblad voor 
en door wijkbewoners van Presikhaaf. 
Verschijnt 6 maal per jaar.

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

Ondersteuning vanuit  Rijnstad:
Lies Vonk

Website: www.presikhaafnet.nl 
Ria van Leuven, Hans van Dulkenraad,
Wim Jansen (technische ondersteuning).

Advertentiebeheer: 
wijknieuws@presikhaafnet.nl

Financieel beheer: 
Rijnstad en Presikhaaf wijknieuws.

Druk: Coers & Roest Arnhem

Oplage: 7500 ex.

Informatie bezorging: 
wijknieuws@presikhaafnet.nl

Redactie-adres: 
Laan van Presikhaaf 7
6826 HA Arnhem
telefoon 362 84 47

Presikhaaf wijknieuws wordt mogelijk 
gemaakt door financiële ondersteuning van 
het wijkplatform.

Ingezonden brieven en artikelen zijn welkom 
en vallen onder verantwoordelijkheid van de 
schrijver. De redactie behoudt zich het recht 
voor stukken in te korten of te weigeren 
zonder opgaaf van reden.

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

vóór 24 juni 2016
Onder de goede inzenders wordt een cadeaubon verloot ter 

waarde van  € 20,00, te besteden bij Kapsalon Apart.

S U D O K U

Inzenden kopij vóór
24 juni 2016

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:
18 juli 2016

De winnaar van de KRUISWOORDPUZZEL 
uit wijknieuws nummer 2

is Nel Boot, Kamphuizenlaan
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Een
initiatief 
van
Motel
Spatie

Met kunstenaars 
uit binnen- en 
buitenland!
O.a. Mexico 
en Duitsland

Graffi ty & streetart & 
pannenkoeken & 
circus & optredens & 
buurtkroket & 
trompetterkorps 
en veel meer!

Alle leeftijden welkom!
Voor de ouders gezellig 
koffi e & thee & 
 picknickbanken.


