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Presikhaaf
wijknieuwsaan  de bewoner(s) van dit adres

Fotografie: Hans van Dulkenraad

Wandeltocht Smaakmakers

door park Sacré Coeur
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Oefentherapie Cesar presikhaaf: Monique Donderwinkel
Te l :  0 2 6  3 6 1 4 0 0 5  w w w . o e f e n t h e r a p i e c e s a r p r e s i k h a a f . n l

Bel voor een gratis houding- en bewegingsadvies!
- Heeft U last van artrose? Door beter te bewegen en spieren sterker te maken
worden uw gewrichten minder belast. U ontdekt hoe u een goede lichaamshouding en 
gezond bewegingspatroon kunt ontwikkelen.

- Oefentherapie kan de oplossing zijn bij onder meer hoofdpijnklachten, rug-, bekken- en 
schouderklachten, osteoporose, hernia, ademhalingsklachten, spanning gerelateerde 
klachten en houdingafwijkingen. Samen maken we een plan om van uw klachten af te 
komen en weer balans in lijf en leden te vinden!

- Kunt u thuis moeilijker bewegen, bent u bang om te vallen of wordt het steeds lastiger
om zelfstandig te blijven? Oefentherapie kan een belangrijke rol spelen op het gebied van 
behoud van zelfredzaamheid.

Ik kom aan huis om uw dagelijkse bewegingen te trainen.

Wandeling 
door Presikhaaf 

(ingezonden brief)

Eind mei was het groot feest in 
Waalstaete. In de ochtend kregen de 
bewoners gebak tijdens de koffie.
’s Middags kwam “de kers op de taart”, 
een optreden van Willeke Albert. 
Zo’n 200 bewoners konden genieten 
van een mooi optreden waarbij 
heerlijk meegezongen kon worden. 

Ook werd er volop gedanst en was er 
zelfs een echte polonaise aan de gang. 
Het was een geslaagde middag, waar-
van nog lang kan worden nagenoten. 
Na haar optreden ging Willeke met 
veel bewoners op de foto, wat zeer 
gewaardeerd werd.

Dorien Spek
Wijkplatform Presikhaaf

Genietend van het mooie weer en al het 
groen om me heen wandel ik door park 
Presikhaaf. Langs weilanden met koeien, 
schapen en soms ook paarden, joggende 
mensen, families die picknicken en mensen 
die gezellig op een bankje bijkletsen. Geeft 
een goed gevoel, alsof ik op vakantie ben. 
Terwijl ik de voetgangersbrug oploop, moet 
ik even mijn aandacht erbij houden zodat 
ik niet in de hondenpoep trap. Honden 
moeten hun behoeften doen, maar hun 
baasjes zijn kennelijk vergeten zakjes mee 
te nemen om een en ander op te ruimen. Ik 
kijk over de reling en zie een winkelwagentje 
van de meest nabijgelegen supermarkt in het 
water liggen. Jammer, een kwajongensstreek 
of een “geintje” van dronken gasten? Het 
winkelcentrum trekt gelukkig weer nieuwe 
ondernemers aan, de nieuwe eigenaar 
Wereldhave heeft grootse plannen. Hopelijk 
trekt het dan ook meer publiek van buiten 
de wijk aan. Maar we zullen er met zijn 
allen wel wat aan moeten doen om de wijk 
aantrekkelijk te maken. Wat bezielt mensen 
toch om telkens weer een hoop rommel bij de 
ondergrondse containers te gooien. Luiheid, 
gemakzucht? Breng het weg naar het 
afvalstation,  je mag zes keer per jaar gratis 
grof vuil wegbrengen. Elk huishouden heeft 
een afvalpasje van de gemeente gekregen, 
maak hier dan ook gebruik van. Hetzelfde 
geldt voor het onderhoud van de woning 
en de voor- en achtertuinen. Als je allerlei 
rommel in de tuin gooit en het onkruid 
tot aan je knieën laat komen, dan trekt dit 
ongedierte aan en is het een ergernis voor je 
naaste buren of flatbewoners met uitzicht 
op alle troep. Presikhaaf is al voor een groot 
gedeelte mooi opgeknapt met nieuwbouw en 
renovaties van veel woningen. Er is veel geld 
en moeite geïnvesteerd en wij moeten dan 
ook niet achterover leunen en er zelf ook wat 
aan doen om de wijk netjes te maken en te 
houden.
Een ondanks alles toch optimistische 
wijkbewoner

Feest in Waalstaete met 
Willeke Alberti
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Vergadering 
wijkplatform 
Op woensdag 23 juni kwam het wijkplatform voor de 
derde keer dit jaar bijeen. Dit keer was de locatie 
buurtcentrum de Oosthof aan de Kinderkamp.

Na de opening door de voorzitter kreeg wijkagent Jan 
Visser samen met een collega van de surveillancedienst 
het woord. 

Twee belangrijke punten werden aangekaart, te weten 
de snelheidsovertredingen in diverse buurten en de 
autobranden van de laatste weken in Presikhaaf 3 en 
Over het Lange Water. De snelheidsovertredingen 
worden aangepakt d.m.v. snelheidscontroles en het 
plaatsen van matrixborden. De autobranden vergt extra 
inzet van de agenten op straat en de recherche. 

Het wijkplatform maakt zich zorgen over de lucht-
kwaliteit van de wijk Presikhaaf. Er is een te hoge 
concentratie aan fijnstof en stikstof (NO3). Grote 

boosdoener is het verkeer in en rond de wijk, met 
name de A12, het Lange Water en de Pleyroute. 
Peter Swart van de gemeente Arnhem ging de dialoog 
aan met het wijkplatform. Bewoners kunnen een 
belangrijke rol spelen bij het terugdringen van lucht-
verontreiniging. Er werden enkele suggesties gedaan. 
Afgesproken wordt zodra nieuwe cijfers (o.a. cijfers 
over de verbrede A12) over Presikhaaf bekend zijn, 
opnieuw met elkaar in dialoog te gaan.

Team Leefomgeving Presikhaaf deed verslag over haar 
activiteiten. 1. Als pilotteam voor het project “Van 
wijken weten” is het zijn bevindingen aan het uitrollen 
over andere wijken van Arnhem. 
2. Er komen meer sessies met bewoners, verenigingen 
en andere organisaties in de wijk. 

Er waren dit keer geen aanvragen uit het wijkbudget. 
Voor de rest werden de vaste agendapunten: notulen, 
post, rondvraag enz. afgewerkt. Het wijkplatform blijft 
de ontwikkelingen rond de winkelstrip Middachten-
singel en de sportvelden van voormalig voetbal-
vereniging AFC Arnhem op de voet volgen.

Jan Visser

Peter Swart

Metamorfose winkelstrip 
Middachtensingel
Nadat eind 2015 supermarkt de Spar haar deuren 
sloot, stond het winkelpand aan de Middachten-
singel leeg. Daar is nu verandering in gekomen.  
Door het pand in drie eenheden op te splitsen, 
kunnen medio dit jaar meerdere ondernemers 
aan de slag met een onderneming. Het zal de 
leefbaarheid van de winkelstrip ten goede komen.
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Fitgym in Presikhaaf
Sporten als je geen 20 meer bent? 
Ook dan is sporten gezond. Wie 
wil zich niet fit en vitaal voelen. 
Gelukkig biedt de gymsport 
geweldige mogelijkheden om 
lekker actief te blijven. 

In Presikhaaf kan je op dinsdag-
avond aan fitgym doen. In beide 
groepen op de dinsdagavond is 
ruimte voor nieuwe deelnemers. 
De lessen, onder deskundige leiding 
van Geert, zijn ingericht om in een 
gezellige sfeer te werken aan je 
fitheid (kracht, beweeglijkheid, 
coördinatie en uithoudingsvermogen). 
Bijkomend voordeel is dat lichame-
lijke ongemakken vaak verdwijnen 
of duidelijk verminderen.

Geert: “Iedereen kan meedoen, 
ongeacht je uithoudingsvermogen, 

lenigheid of wat dan ook. 
Onze dames zijn zich ervan bewust 
dat bewegen gezond is, maar ze 
doen ook mee omdat ze ongeloof-
lijk veel plezier hebben met elkaar 
en wie wil zich nou niet fit, vitaal 
en betrokken blijven voelen?” 

Proefles bijwonen?
Ook dat kan. Kom op dinsdag-
avond naar de gymzaal aan de 
Kinderkamp (naast de sporthal aan 
het Kermisland). 
Het nieuwe seizoen start op 30 
augustus a.s. Je bent welkom een 

kijkje te komen nemen. In de eerste 
les (19.30 tot 20.30 uur) ligt het 
tempo wat lager dan in de tweede 
groep (20.30 tot 21.30 uur). 
De keus is aan jou.

Blessures?
Heb je blessures en twijfel je of dit 
programma geschikt is, dan kan je 
via de Stichting Gezond Bewegen 
een advies van een sportarts krijgen. 
Desgewenst behoort een fitheids-
check tot de mogelijkheden.

Kosten
Een lidmaatschap is niet nodig. 
Per maand betalen (€ 18,00) is 
mogelijk, m.u.v. de vakantiemaan-
den juli en augustus.

Informatie: 
Stichting Gezond Bewegen, 
telefoon 364 54 70 
(vraag naar Lea Dupont). 

Is het een kunst 
om optimistisch 
oud te worden?
SenGeo & Kaan Specialisten in 
Welzijn zetten zich in voor een 
positievere beeldvorming over 
ouderen en zijn op zoek naar 40 
ouderen die mee zouden willen 
werken aan een project in het 
kader van Maatschappelijk 
betrokken ondernemen. 

In de huidige maatschappij wordt 
de oudere neergezet als kwetsbaar, 
er treden veranderingen op, men 
zou lichamelijke beperkingen 
krijgen, cognitief achteruit gaan, 
vereenzamen en wat niet meer. 
Wij, SenGeO en Kaan Specialist in 
Welzijn, willen het negatieve beeld 
dat over ouderen heerst doorbreken. 
Gelukkig kennen we genoeg ver-
halen en zien we die ook terug in 

de praktijk: Ouderen met een mooi 
verhaal die kijken naar de mogelijk-
heden in hun leven. De oudere van 
nu is namelijk mondig, weet wat 
goed voor hem is en wil daarnaar 
kunnen handelen. Of dat nu gaat 
om wonen, familie en vrienden, 
werken of reizen maar ook als het 
gaat om het ouder worden zélf. 
Wij willen laten zien hoe mooi, wijs 
en verrassend ouderen zijn en hoe 
belangrijk de rol is die zij nog 
steeds in onze maatschappij spelen. 
Ons doel is de échte ouderen laten 
zien en deze groep een podium 
geven door ze in hun kracht te 
zetten.

Naar deze mensen zijn wij op zoek 
om een mooi, inspirerend boekje 
uit te brengen over de ouderen 
anno 2016. 
Een boek vol met prachtige, 
positieve verhalen. Natuurlijk 
horen daar ook sfeervolle foto’s bij. 

Kortom we 
zoeken zo’n 
40 ouderen 
in de leeftijd 
van 75+ die 
positief in 
het leven 
staan en een 
mooi, 
krachtig verhaal hebben en dit met 
ons willen delen. Naast een gezel-
lige middag krijgen de deelnemers 
uiteraard een bijzonder portret van 
zichzelf en het boek cadeau. Kent 
of bent u zo’n oudere?

Meer informatie kunt u 
opvragen via:
Diana Kaan, 06-52 46 02 40 of 
Susan Blanco, 06-49 61 87 18 
of per mail: 
diana@specialistinwelzijn.nl 
of info@sengeo.nl
www.specialistinwelzijn.nl 
www.sengeo.nl
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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

Straatnamen 
nader belicht
De redactie wil in deze uitgave van Presikhaaf 
wijknieuws een aantal straatnamen op 
Presikhaaf onder de loep nemen, die ontspanning of 
verkoeling (kunnen) geven als je op of bij deze 
rivieren recreëert.

Amerstraat - De Amer is een rivier in Noord-Brabant, 
die de voortzetting vormt van de Bergsche Maas. De 
Amer begint bij Geertruidenberg waar het water van 
de Donge (vanaf het zuiden) en van het Spijker-
boor (vanaf het noorden) samenstromen met het water 
van de Bergsche Maas. 

De rivier is bijna twaalf kilometer lang en vormt de 
zuidelijke begrenzing van Nationaal Park 
De Biesbosch. De Amer mondt uit in het Hollands 
Diep. Langs de rivier vinden we de dorpen Drimme-
len en Lage Zwaluwe. In Geertruidenberg staat een 
energiecentrale die vernoemd is naar de rivier: 
Amercentrale.

IJssellaan - De lengte van de IJssel is ongeveer 125 km. 
Bij Westervoort liggen de zomerkaden zo’n 70 meter 
van elkaar, bij Kampen is dat het dubbele. Bij hoog-
water behoren ook de uiterwaarden tot het stroombed. 
De IJssel staat dan tussen de winterdijken en kan plaat-
selijk vele honderden meters breed zijn. Het maximale 
verschil tussen de hoogste en de laagste waterstand ter 
hoogte van de stad Deventer bedraagt zes meter.

Waalstraat - De Waal is een Nederlandse rivier. 
Het is de grootste arm van de Rijn, die zich ter hoogte 
van Pannerden splitst in het Pannerdensch Kanaal naar 
rechts en de Waal naar links. Het kanaal splitst zich 
weer bij Westervoort naar rechts af als de IJssel en naar 
links als de Nederrijn. De Waal is veruit de waterrijk-
ste riviertak (65% van de waterafvoer van de Rijn) en 
ook de voornaamste voor de scheepvaart. 
De totale lengte van de Waal bedraagt 82 kilometer.
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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.

Advertentie

Honigkamp 82 
telefoon 362 18 18

Advertentie

Kapsalon 
Apart

Dames- en Herenkapsalon

Slopershamer aan het werk
Verleden maand ging de slopers-
hamer door het hoofdgebouw van 
het voormalig verzorgingshuis 
De Honigkamp. Marijke Witjes 
uit de Van Nesstraat stuurde ons 
enkele foto’s van de sloop. 

Nieuwsgierig geworden, ging 
Presikhaaf wijknieuws bij haar op 
bezoek en kreeg van deze enthou-
siaste wijkbewoner mooie verhalen 
te horen uit de tijd dat verzorgings-
huizen nog gemeengoed waren.

Marijke: “Even slikken, want net 
als ik hebben veel bewoners van 
Presikhaaf herinneringen aan dit 
gebouw. Vanuit mijn achtertuin 
keek ik erop uit. 

Vroeger verzorgingshuis De Honig-
kamp en de laatste zes jaar een huis 
voor internationale studenten van 
de HAN. Ik heb nog de fusie 
meegemaakt van beide verzorgings-
huizen: De Honigkamp en 
Presikhaaf, nu Waalstaete.

In Waalstaete werken nog (oud)
collega’s, die heel wat jaren in de 
Honigkamp hebben gewerkt en 
veel bewoners van Presikhaaf 
hebben dierbare herinneringen aan 
ouders, familie of bekenden die er 
gewoond hebben en niet meer in 
hun midden zijn. 

Daarom vindt Marijke het belang-
rijk dat er in de wijkkrant aandacht 
voor is en natuurlijk heeft de 
redactie graag aan haar verzoek 
voldaan.

Binnen afzienbare tijd zullen er 
drie blokken eengezinswoningen 
met twee of drie slaapkamers 
verrijzen. Presikhaaf wijknieuws 
houdt u op de hoogte.
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Smaakmakers is een groep enthousiaste bewoners, die samen met professionals werkt 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. 

Wijk-
wandeling
Wijk-
wandelingHebt u zin om lekker te wandelen, nieuwe 

mensen te ontmoeten of de buurt te 
verkennen? 

Wilt u bovendien meer weten over thema’s als: mentaal fit, 
volkstuinen, vernieuwd park Kinderkamp of een rondleiding 
Zuivelboerderij? 
Loop dan mee met een wandeling door Presikhaaf en laat je 
informeren over de diverse thema’s. 
De laatste drie wandelingen staan gepland voor 11, 18 en 
25 augustus. Deelname is gratis. 
De start is om 13.30 uur vanaf  Buurtcentrun de Oosthof, 
Kinderkamp 9. Het is ongeveer 1,5 uur lopen (ook geschikt 
voor rollator of scootmobiel).  

Na afloop staat er een lekker kopje koffie of thee klaar.

Wandel mee in 
Presikhaaf

Parkbios-avond in Presikhaaf op 23 juli
Ook dit jaar heeft de Cultuurgroep 
Presikhaaf (CgP) in samenwerking 
met Outdoor Cinema uit Amster-
dam in juli een drietal openlucht 
bioscoopvoorstellingen in park 
Presikhaaf gepland. Inmiddels zijn 
de films The Imitation Game en 
Mustang al vertoond, maar u heeft 
nog een kans de laatste filmavond 
in het park bij te wonen. 

Op zaterdagavond 23 juli staat de 
in 2015 opgenomen film Mortdecai 
op het programma. De regie is in 
handen van David Koepp en de 
hoofdrollen worden vertolkt door 
Johnny Depp en Gwyneth Paltrow. 
Een belangrijk schilderij wordt 

gestolen dat volgens de geruchten 
een geheime code bevat die zou 
leiden naar een verloren gewaande 
bankrekening vol geld afkomstig 

van nazigoud. Een film met volop 
spanning.

De film wordt vertoond op een 
groot scherm, op het grasveld naast 
het T-Huis in park Presikhaaf. 
Het T-huis is deze avond tijdens de 
voorstelling ook geopend.
Aanvang van de filmvertoning is 
steeds rond zonsondergang. 
U dient zelf een stoel mee te nemen. 
De toegang is gratis, mede dankzij 
een subsidie van het Wijkplatform 
Presikhaaf. Als het op één van de 
vermelde avonden te slecht weer is, 
zal de voorstelling worden ver-
plaatst naar zaterdagavond 30 juli.
Een ieder is van harte uitgenodigd.
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Somalische 
maaltijd

Snoeien? 
Laat uw haag nog 
even groeien

Meer weten over hoe u met uw taxushaag levens kunt redden?
Of waar de inzamelpunten zijn? Kijk op

De actie Vergroot de Hoop gaat 
weer van start. Ook Arnhem doet 
dit jaar weer mee. In de jonge 
twijgen van de Taxus Baccata-haag 
zit baccatine. Een belangrijke 
grondstof voor het maken van 
geneesmiddelen waarmee men 
tijdens chemotherapie kanker 
bestrijdt. 

Draag uw steentje bij en houdt 
het taxussnoeisel apart. 

Wanneer: lever uw snoeisel in tot 
en met 31 augustus. 
Wat: alleen de jonge scheuten van 
de Taxus Baccata. 
Waar: inzamelbakken staan bij de 
afvalbrengstations in 
Noord (Beyerinckweg 9a) en
Zuid (De Overmaat 17)

Goed doel
Lever zoveel mogelijk taxussnoeisel 
in zodat er nog meer mensen 
geholpen kunnen worden in hun 
strijd tegen kanker. De slogan is: 

“één kuub voor één kuur”. Net als 

vorig jaar schenkt de gemeente 
Arnhem ook dit jaar de opbrengst 
van de inzameling aan een kanker-
gerelateerd doel. 
Op www.vergrootdehoop.nl leest u 
meer informatie. 

Op donderdag 
22 september kookt 
een aantal Somalische 
vrouwen uit Presikhaaf 
een heerlijke Somali-
sche 3-gangen- maaltijd voor 
bewoners uit hun wijk. Ze worden 
daarbij geholpen door de vrouwen 
uit de activiteitengroep Presikhaaf. 
Deze groep bestaat uit verschillende 
culturen en ze werken samen om 
allerlei activiteiten voor wijk-
bewoners te organiseren. 

Deze keer staat een Somalische 
avond op het programma met 
lekker eten. De vrouwen willen u 
graag kennis laten maken met hun 
cultuur en willen op deze manier 
laten zien dat ze middenin de 
Presikhaafse samenleving staan en 
graag iets voor en met andere 
wijkbewoners willen doen. Ze 
vinden het belangrijk dat mensen 
van verschillende culturen elkaar 
ontmoeten in multicultureel 
Presikhaaf. 

De maaltijd vindt 
plaats in Leerpark 
Presikhaaf, bij 
Resto van Harte, 

IJssellaan 89, en begint om 17.30 
uur en duurt tot ca. 19.30 uur. 
De zaal is open om 17.15 uur. 
De maaltijd kost € 7,00 (met 
Gelrepas € 4,00, graag laten zien, 
nummer wordt genoteerd) en is 

voor bewoners uit Presikhaaf van 
15 jaar en ouder. U kunt een kaartje 
kopen bij Halima (06-24 87 32 72) 
of bij Maryan. 

U kunt ook een kaartje kopen in 
MFC Presikhaven bij Ingrid parti-
cipatiewerk (06-52 71 07 66) of bij 
Resto van Harte. Het aantal plaat-
sen is beperkt dus wees er snel bij.
Deze avond is een samenwerkings-
activiteit van de Somalische vrou-
wen, Activiteitengroep Presikhaaf, 
Resto van Harte en Rijnstad. 

Iraakse 
kookcursus
Samen koken, samen gezellig eten 
en je medewijkbewoners leren 
kennen. 
Dat kan weer in 
MFC Presikhaven. 
Na de zomervakantie 
start er weer een 
kookcursus, dit keer 
staat Irak centraal. 
Er wordt vijf keer les gegeven van 
woensdag 21 september tot en met 
woensdag 19 oktober (van 9.00 tot 
12.00 uur).

De cursus is voor mannen en 
vrouwen uit Presikhaaf van 18 jaar 
en ouder, kinderen mogen niet 
mee. 

U kunt zich opgeven bij Ingrid 
(telefoon 06-52 71 07 66 of mail 
i.sieljes@rijnstad.nl ) of bij 
Khadeesha.

De cursus kost € 2,50 per keer. 
Er kunnen maximaal acht personen 
meedoen. Bij meer aanmeldingen 
wordt er geloot.
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Presikhaaf groeit en bloeit
We zijn een kleine club buurt-
bewoners, die Presikhaaf graag 
groener wil maken en mooier en 
daardoor wellicht ook veiliger. 
Wateroverlast, luchtvervuiling en 
hitte baren ons zorgen.

Samenwerken
Om dat te kunnen doen hebben we 
meer handen en hoofden nodig: 
professionals en hobbyisten, jong 
en oud, leken en kenners, praters 
en planners, werkenden en werk-
lozen, gemotiveerden en nog 
ongemotiveerden, doeners met en 
zonder groene vingers. Keuze 
tussen meer groen of meer tegels.
In de zomer zien we veel mooie 
tuinen, ook veel creatieve. 

Sommige tuinliefhebbers adopteren 
er zelfs een openbaar stuk grond bij. 
Een prachtig bloeiend voorbeeld 
vind je in de Ulenpaslaan. 

Er zijn ook bewoners, die gekozen 
hebben voor een betegelde tuin. 
Dat gaat om weinig onderhoud en 
gemak. Wat daar jammer aan is, is 
dat het hitte geeft en het water laat 
afstromen in plaats van opvangt. 

Een klein boompje zorgt juist voor 
koelte, beter dan een parasol. En 
een groenblijvende klimplant tegen 
de schutting geeft ook ’s winters 
een leuker aanzicht. Dit alles voor 
weinig geld en minimaal 
onderhoud. 

Oproep
Er is dus veel 
werk aan de 
winkel, want 
Presikhaaf is een 
van de grootste 
wijken van 
Arnhem, 
die ook klimaat-
bestendiger 
dient te worden. 
Gelukkig hebben we de steun van 
een gemeenteambtenaar. 
Mensen die enthousiast zijn om 
concreet mee te denken en te doen 
kunnen contact opnemen met 
hovenier Dorien Spek, 
spekdorien@gmail.com

Marion Huntjens,
tuingenieter

Kent u het Arnhemse monument Sawah Belanda?
Aan de Velperweg 158, in park 
Sacré Coeur, achter Regina Pacis, 
is in 2006 een prachtig kunstwerk 
feestelijk geopend: de Sawah 
Belanda (= Hollands rijstveld). 
Dit is een Indisch monument dat 
door beeldend kunstenaar Joyce 
Bloem in samenwerking met haar 
zus, de Indische schrijfster 
Marion Bloem, werd gerealiseerd. 

Het monument Sawah Belanda 
gedenkt de Nederlands-Indische 
mensen (ook wel Indo’s genoemd) 
die na de revolutietijd in (thans) 

Indonesië in groten getale gedwon-
gen naar Nederland zijn gekomen. 

Het monument bestaat uit een 
grote vijver met aan de achterzijde, 
midden in het park, een sawah 
(natte rijstvelden in terrasvorm) 
met zeven granieten pagina’s die 
rondom het rijstveld-landschap 
‘zweven’. 
Op de granieten platen staan 
flarden van verhalen: vertellingen 
uit de mond van Indische mensen 
zoals ze zijn opgetekend door 
Marion Bloem. 

Een belangrijke activiteit vindt 
jaarlijks plaats op 15 augustus: 
de Indië-Herdenking. 
Op 15 augustus 2016 herdenken we 
op ingetogen wijze het einde van de 
Tweede Wereldoorlog in Azië, dus 
ook in Nederlands-Indië, het 
huidige Indonesië. Op die datum 
worden bij Indiëherdenkingen in 

meerdere plaatsen in Nederland de 
slachtoffers van de Japanse bezet-
ting in Azië, zowel burgers als 
militairen, herdacht. 

Op 27 augustus 2016 vieren we op 
grootse wijze het 10-jarig bestaan 
van onze Sawah Belanda. Dit wordt 
gevierd, in samenwerking met 
‘De vrienden van Bronbeek’, met 
toespraken door de burgemeester 
van Arnhem, Marion Bloem en de 
commandant van Bronbeek, 
diverse activiteiten voor jong en 
oud, een expositie, dans en muziek, 
en natuurlijk Indisch eten. 
Komt allen! 
De komende tijd vindt u actuele 
informatie op onze website 
www.sawahbelanda.nl en op onze 
facebookpagina monument Sawah 
Belanda. 

Don Böckman, voorzitter stichting 
monument Sawah Belanda Arnhem
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Het kindcentrum is ontstaan uit 
de fusie tussen de Annie M.G. 
Schmidtschool (openbaar) en de 
OLV v. Lourdesschool (katholiek). 
Karin Albers is al anderhalf jaar 
directeur van beide scholen met 
veel allochtone kinderen. 

Op 1 juni jl. vond de officiële 
opening van het openbare 
centrum zonder religieuze voor-
keur plaats. Ook Skar Kinder-
opvang en Rijnstad Kinderwerk 
horen bij De Werf.

Voorafgaande aan de onthulling 
van het logo, vond een heuse 
persconferentie plaats, gegeven 
door vijf leerlingen. Als echte 
professionals beantwoordden 
Gixiëntely, Sannam, Hashmat, 
Sila en Reyyan de vragen.

Hashmat neemt het voortouw en 
vertelt heel enthousiast hoe hij de 
afgelopen week beleefd heeft. 

“Door de hele school heen waren 
kinderen bezig met het thema 
kunst. Tekenen, schilderen en 
bouwen van huizen en boten, 
zingen en dansen. 

Het leukste vond ik het maken van 
het lipdub-filmpje. Op muziek 
worden kinderen en de juffen en 
meesters gevolgd door de school 
heen. Dat was echt super. 
En natuurlijk het feest met veel 
activiteiten, zoals ringwerpen, 
touwtrekken, darten en blikgooien.”

Op de vraag wat er voor de kinde-
ren gaat veranderen antwoordt 
Gixiëntely: “De onderbouwgroepen 
komen allemaal te zitten in wat nu 
nog de Lourdesschool is en de 

bovenbouw zit dan in de Annie 
M.G. Schmidtschool.”

Reynam verwoordt de voordelen 
van één school als volgt. “Je leert 
veel meer kinderen kennen als je 
samen buiten speelt. Dat is echt 
veel leuker.”

Sila draagt nog een voorbeeld aan 
van samenwerking binnen de 
school. “Kinderen uit de boven-
bouwgroep, die elkaar helpen zoals 
het Tutorlezen: Kinderen van 
bijvoorbeeld groep 7 lezen samen 
met kinderen uit groep 3. Heel leuk!”

Heel bijzonder vindt Sannam de 
activiteiten na schooltijd. ”Ik ben 
zelf veel te vinden bij Push. Daar 
mag ik koken en het gemaakte ook 
zelf opeten. Soms neem ik ook wat 
mee naar huis.”

Het antwoord op onze slotvraag:  
“Was het moeilijk de naam geheim 
te houden?”, laat zich raden en is 
unaniem: “Heel moeilijk.” 

Na afloop van de persconferentie 
wordt door Juf Karin het logo 
onthuld. De Werf is een verwijzing 
naar MFC Presikhaven.

Gixiëntely Molina, Sannam Gholamsedig, Hashmat Faqiri, Sila Pasaoglu 
en Reyyan Sakarya beantwoordden de vragen enthousiast. 
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Nieuwe winkel van Terre des Hommes 
in winkelcentrum Presikhaaf 
Wellicht heeft u het al gemerkt. De Terre des 
Hommes winkel aan de Lange Wal is verhuisd. 
Na hier drie jaar gevestigd te zijn, moesten we 
noodgedwongen verhuizen omdat dit deel van het 
winkelcentrum gesloopt wordt. We hebben nu een 
mooier en groter pand in het winkelcentrum 
(v/h Dolcis), waarmee we erg blij zijn.

We verwelkomen u graag
Met een aantal vrijwilligers zijn we weken bezig 
geweest om de winkel zo goed mogelijk en mooi in te 
richten voor de opening begin juli. We verkopen 
dames-, heren- en kinderkleding, schoenen, tassen, 
lederwaren, accessoires, speelgoed, boeken, servies, 
kleine huishoudelijke artikelen. Wellicht breiden we 
ons assortiment nog verder uit. 

Afgifte goederen
We kunnen uiteraard nog spullen gebruiken. U kunt 
deze brengen in de winkel (kleine hoeveelheid) of aan 
de achterzijde (Schoutenstraat).

Waar doen we het voor
U geeft met elke aankoop en aanlevering kinderen, die 
uitgebuit worden, een betere toekomst.
De opbrengst van de winkel komt geheel ten goede 
aan de projecten van Terre des Hommes.

Wist u dat….

* Terre des Hommes Nederland dit jaar 50 jaar bestaat.

* Er al meer dan 46 Terre des Hommes winkels zijn.

* Het leuk is om onze enthousiaste vrijwilligers te       
ontmoeten die geen vergoeding krijgen voor hun 
waardevolle werk.

Blijf op de hoogte!
Volg ons op Facebook 
Bezoek ons in de winkel: Hanzestraat 211-213, 
6826 MK Arnhem - Telefoon: 361 08 32

Het project  van Terre des Hommes Arnhem is dit jaar voor 
QWARIDS  in India. QWARIDS (Quarry Workers And Rural 
Integrated Development Society) zet zich al jaren in voor kinderen 
die werkzaam zijn in steengroeves, kinderen in de seksindustrie en 
verslaafde kinderen in en rond de miljoenenstad Bangalore
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Team Leefomgeving wil 
graag met u samenwerken
Inmiddels werken de zeven medewerkers van de gemeente Arnhem 
(het team Leefomgeving) bijna een jaar in Presikhaaf. 

Waarom doen we dat? 
De gemeente gaat op een andere 
manier werken. Inwoners doen 
tegenwoordig van alles zelf en 
weten zelf ook veel. De gemeente 
wil daaraan meer ruimte geven. 
Daarom komen we in de wijk 
werken, tussen de bewoners. 
We werken flexibel door de wijk: 
bijvoorbeeld op de stadsboerderij, 
in het MFC, in de Oosthof of het 
T-huis. In de wijk, met de wijk, 
voor de wijk. 

Meer invloed wijkbewoners
Wijkbewoners krijgen meer invloed 
op het geld dat de gemeente in de 
wijk uitgeeft. Op welke manier 
bewoners meer invloed kunnen 
krijgen op wat de gemeente in de 
wijk doet, moeten we nog uitzoe-
ken. Dat willen we niet zelf beden-
ken, maar in contact met de wijk.

Tijdelijke werkgroep
We zoeken daarom bewoners en 
ondernemers die het leuk vinden 
met ons daarover na te denken. 
Hoe kunnen (groepen) bewoners 
en ondernemers in de toekomst 

meesturen op wat de gemeente in 
Presikhaaf doet? Na de zomer-
vakantie starten we met een tijde-
lijke werkgroep. We denken aan 
ongeveer vijf bijeenkomsten in de 
avonduren. Stuur een mail naar 
anne-marijn.tielen@arnhem.nl als 
u wilt meedenken. Zie 
www.presikhaafnet.nl voor meer info. 

Elke dag in de wijk
Ondertussen zijn we elke dag in de 
wijk. Voor spontane ontmoetingen 
en om aan te sluiten bij activiteiten 
of overleggen in de wijk. 
Om kennis te maken, te horen wat 
er allemaal gebeurt, waarmee we 
kunnen helpen enz.

We vinden het leuk als u contact 
met ons opneemt. Bijvoorbeeld als 
u vragen heeft, iets wilt vertellen 
over uw buurt of een idee heeft om 
het leven in uw wijk te verbeteren. 

Mirjam Dulk 06-21 17  44 55 
mirjam.dulk@arnhem.nl
Els van Outvorst 377 34 40 
els.van.outvorst@arnhem.nl
Tiny Wouters 06-15 01 37 43 
tiny.wouters@arnhem.nl
Monique de Leeuw 377 33 21 
monique.de.leeuw@arnhem.nl
Paul Beltman 06-44 15 83 44 
paul.beltman@arnhem.nl
Anne-Marijn Tielen 06-46 73 74 08 
anne-marijn.tielen@arnhem.nl
Leo Emerenciana 377 43 88 
leo.emerenciana@arnhem.nl

ZOMERPICKNICK
Op donderdag 11 augustus organi-
seert Speelkameraadjes een gezellige 
zomerpicknick voor alle kindjes van 
0-5 jaar uit de wijk en hun (groot)
ouders. Om 10.00 uur verzamelen 
we in speeltuin de Deeltuin. 

Iedereen neemt wat lekkers mee om 
te delen, liefst geen snoep of chips, 
maar wel wat druiven, kleine 
tomaatjes of een paar mini krenten-
bolletjes. Het is leuk als iedereen 
een kleedje meeneemt om op te 
zitten. 

De Deeltuin ligt aan de Korte Slag 
en is te zien vanaf het Lange Water. 
Deze speeltuin heeft een hek 
rondom, zodat de kindjes veilig 
kunnen spelen. Er zal een mevrouw 
aanwezig zijn die de meest gekke 
dieren kan maken van ballonnen!
 
Deelname is gratis, alleen wat 
lekkers meenemen om te 
delen. Vooraf aanmelden is niet 
nodig. Bij slecht weer gaat deze 
activiteit niet door. Vergeet bij 
zonnig weer niet om een petje of 
zonnebrandcrème mee te nemen.
 
Contact of vragen:
Email:  Speelkameraadjes@gmail.com
Telefoon: 06-10 34 39 43 (Helen)
 
Wanneer: donderdag 11 augustus
Waar: Speeltuin de Deeltuin, tussen 
Korte Slag / Lange Water
Tijd: van 10.00 tot 11.30 uur
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Zang, muziek en 
declamatie op 
culturele avond  
De Cultuurgroep Presikhaaf 
(CgP) heeft op vrijdagavond 
30 september a.s. om 19.30 uur 
een culturele avond met een 
gevarieerd programma georgani-
seerd in het MFC.

Hoofdmoot is een optreden van het 
muziek- en zang ensemble Si Jolie, 
bestaande uit Jorike Kroon (zang, 
piano, viool), Esther Boertien (zang 
en gitaar) en Lilian van den Berg 
(zang, gitaar en lepels, allen met 
ruime ervaring in de muziek. 

Het repertoire is niet onder één 
genre te vangen. Wat opvalt, is hun 
driestemmige zang, waarbij ze 
gebruik maken van hun eigen 
arrangementen.

Hun muziek is erg 
afwisselend, soms 
melancholisch en 
ingehouden, dan 

weer uitgelaten en opzwepend. 
Veel van hun stukken worden zelf 
geschreven of bestaand materiaal 
wordt dusdanig bewerkt tot 

“eigentijds”.

Uitgangspunt van Si Jolie is, dat het 
publiek steeds wordt meegenomen 
in een andere sfeer. Dat kan zijn 
door de taal of door de inhoud van 
de tekst, maar ook door de keuze 
van een instrument of door juist 
helemaal geen instrument te kiezen 
en a capella te zingen.

Op deze avond zal ook de van 
televisie (o.a. Omroep Gelderland) 
bekende acteur Donat Öntskul uit 
Arnhem optreden. Hij zal met zijn 
goedgevormde stem het publiek 
enkele verhalen en declamaties 

voordragen, passend bij de muziek 
van Si Jolie.

Kortom: een boeiend en kwalitatief 
programma, waarvoor een ieder 
van harte is uitgenodigd.

Kaarten à € 3,00 zijn te bestellen 
via c u l t u u rg ro e p p re s i k h a a f @ g m a i l . co m 
of te koop in de bibliotheek in het 
MFC. Ook aan de kassa zijn op 
30 september a.s. vanaf 19.00 uur 
kaarten te koop.

Nieuwe impuls voor 
De Reizende Tuin 
De meeste mensen kennen hem 
wel, die grote groene gieter op 
rupsbanden, die achter het 
winkelcentrum staat aan de 
Lange Wal. Maar wat velen niet 
weten, is dat dit het beeldmerk 
is van De Reizende Tuinen; 
tijdelijke tuinen op plekken die 
anders braak hadden gelegen. 

Er hebben er meerdere gestaan in 
Arnhem, o.a. bij de buurttuin op 
het Kazerneterrein, waar nu MFC 

Klarendal zit, en één tegenover 
Kronenburg, bij een bloemenweide 
met bankje. De meeste terreinen 
zijn inmiddels bebouwd, zo niet de 
oude locatie van het Rijn IJssel 
West. Hier waren drie woontorens 
gepland met o.a. zorgwoningen, 
maar de crisis kwam tussenbeide. 

De omwonenden sloegen de han-
den ineen en er werd onderhandeld 
met de gemeente. Uiteindelijk 
kwam er een gezamenlijk ontwerp, 
dat in de zomer van 2011 uitgevoerd 
is. Er zijn nu bloemenvelden, 
groentebedden, wilgenhutjes, 
bankjes en een barbecueplek.

Een groep buurtbewoners heeft er 
meerdere jaren met veel plezier 
getuinierd. Maar door persoonlijke 
omstandigheden heeft het meren-
deel helaas moeten stoppen. 

We zijn daarom op zoek naar 
mensen die de tuin een nieuwe 
impuls willen geven. Met een 
nieuw ontwerp waarin iedereen zijn 
eigen ei kwijt kan. 

Doen jullie mee? 
Iedereen uit Presikhaaf is welkom. 
Er is zowel plek voor een eigen 
moestuintje als voor gezamenlijke 
initiatieven. Mail naar 
dereizendetuin@gmail.com of 
bel naar 06-48 17 72 72.
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Zomer in de Oosthof 
voor kinderen
Vrijdag 22 juli vieren we het 
begin van de zomervakantie met 
de opening van de Vlinderidylle!
Kom je ook? Start 14.00 uur, 
einde 16.00 uur. Gratis toegang.

In de eerste week van de vakantie 
zijn er in de Oosthof veel leuke 
dingen te doen op woensdag, 
donderdag en vrijdag. 
De activiteiten beginnen om 13.00 
uur en zijn om 16.00 uur afgelopen. 
Ouders zijn natuurlijk ook welkom! 
Kom gezellig zitten op het terras, 
terwijl de kinderen spelen.

Woensdag 27 juli: Oud Hollandse 
kermis. Ontdek wat je op deze 
kermis allemaal kan doen.
Donderdag 28 juli: Waterpret. 
Neem je handdoek en zwemkleding 
mee, want vandaag kan je nat 
worden.
Vrijdag 29 juli: Expeditie Robin-
son dag. Kom survivallen rondom 
de Oosthof. Trek makkelijke 
kleding aan. 

Kosten: € 2,00 per dag. Kom je alle 
dagen? Haal dan een rittenkaart 
voor € 5,00.

Leuke activiteiten in de laat-
ste week van de vakantie
Dinsdag 30 augustus: 
Picknick in park Kinderkamp van 
11.30 uur tot 14.00 uur. We maken 
eerst samen lekkere hapjes en 
daarna gaan we picknicken. 
Kosten € 2,00.
Donderdag 1 september: 
Schat zoeken in park Kinderkamp 
van 13.30 uur tot 16.00 uur. Kan jij 
de schat vinden? Kosten: € 2,00.
 
Meer informatie? 
Bel, mail, of loop even binnen.
Vraag naar Michelle van Dijk of 
Robin Cornelissen.
Wijkcentrum de Oosthof, 
Kinderkamp 9, 
telefoon 361 98 73.
Mail: 
m.vandijk@rijnstad.nl 
of robin@diagonaal.nu 

Zomerprogramma voor de 
jeugd in Bibliotheek Presikhaaf
Bibliotheek Arnhem organiseert ieder jaar allerlei zomeractiviteiten 
voor de jeugd. Kinderen t/m 12 jaar kunnen deelnemen aan verschil-
lende leuke activiteiten. In de zomervakantie heeft Bibliotheek 
Arnhem een spetterend zomerprogramma.

De activiteiten in Bibliotheek 
Presikhaaf zijn:

* Vossenjacht door de bieb op  
 dinsdag 2 augustus om 14.00 uur. 

* Biebbios, elke woensdagmiddag  
 in augustus wordt een boek-
 verfilming vertoond

*  Workshop Boekbinden. 
 Wil je graag weten hoe boeken  
 gemaakt worden? Kom dan op  

 maandag 15 augustus om 13.00  
 uur langs en leer van een profes- 
 sionele boekbinder hoe dit in  
 zijn werk gaat. 

*  Kidz brei- en haakcafé. 
 Op donderdag 18 augustus is het  
 Kidz brei- en haakcafé weer in de  
 bieb.

* Digilab waarbij je met echte  
 3D-pennen de mooiste creaties  
 kan maken. Deze activiteit vindt  

 plaats op vrijdag 2 september  
 tijdens de zomermarkt en is de  
 afsluiting van het zomer-  
 programma.

Voor meer informatie en om je in 
te schrijven voor deze activiteiten, 
kijk je in onze online activiteiten-
kalender op 
www.bibliotheekarnhem.nl 

Maaltijd en muziek
Cultuurgroep Presikhaaf 
(CgP) kan terugblikken 
op een geslaagde 
muzikale avond eind mei. 

Rond 17.00 uur stroomden de 
bezoekers MFC Presikhaven bin-
nen. Er schoven 40 gasten aan tafel 
om te genieten van een smaakvolle 
maaltijd. Resto van Harte had weer 
eens de juiste ingrediënten uit de 
kast gehaald voor het samenstellen 
van een 3-gangen menu. 

Het Arnhems Trompetterkorps 
zorgde voor een plezierige, muzi-
kale omlijsting van de avond. 
Met intro’s en in twee keer een shift 
speelden ze bekende melodieën uit 
Nederland, Duitsland, Frankrijk en 
Italië. Na een gezamenlijke borrel 
keerde iedereen voldaan huiswaarts.
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Groen licht voor  

Eind maart gingen ballonnen de 
lucht in op de Kennedyschool. 
Team, kinderen en ouders konden 
deze dag feestelijk afsluiten 
omdat de Inspectie van Onder-
wijs de school weer een basis-
arrangement had toegekend.

In 2013 had de inspectie na een 
uitgebreid onderzoek besloten dat 
de school te veel tekortkomingen 
toonde en beoordeelde de school 
vervolgens als ‘zeer zwak’.  

De school had zelf ook al geconsta-
teerd dat hun onderwijs verbeterd 
moest worden en was al begonnen 
met teamscholing. De  Inspectie 
vatte dat destijds op als een positief 
signaal maar gaf ook punten aan 
die binnen twee jaren op orde 

gesteld aan goed onderwijs.
Natuurlijk zijn wij als Kennedy-
school erg blij met deze beoor-
deling maar zien we dit ook als een 
mooie start om verder uit te 
bouwen. De school werkt volgens 
het principe van de vreedzame 
school en gaat de komende jaren 
scholing volgen om ook hier te 
professionaliseren. Dit doen we 
omdat we geloven dat naast goed 
onderwijs de omgang van kinderen 
met elkaar ook van groot belang is 
om met plezier naar school te gaan. 

moesten komen. Het team heeft de 
afgelopen jaren dan ook een inten-
sief scholingstraject gevolgd waarbij 
het accent lag op het afstemmen 
van onderwijs op de hulpvraag van 
de leerlingen, het opzetten van een 
goede zorgstructuur en een goed 
taalaanbod.

Inmiddels is het rapport van de 
Inspectie beschikbaar op de site van 
de onderwijsinspectie waarin te 
lezen valt dat de school inmiddels 
voldoet aan de eisen die worden 

Agenda 
werkgroepen 
Presikhaaf

september
07-09 BO Over het  
  Lange Water
  in de Oosthof
20-09 WWP3  in MFC
28-09  Wijkplatform 
  Presikhaaf in MFC

oktober
11-10  BO Elsweide in 
  de Oosthof

De vergaderingen zijn 
openbaar en beginnen om 
19.30 uur

Vorige maand werd El Ele, “uit vier genomineerden” tot winnaar van 
de Jeugdcultuur award gekroond, een prijs voor het meest innovatieve, 
artistieke, vernieuwende, wijkgerichte jeugd participatieproject. 

Waarom de prijs: De muziekschool ligt in de wijk. Daardoor bereikt men 
veel  kinderen. De leerlingen van de muziekschool zijn van verschillende 
culturele herkomst; net zoals de bevolkings-
samenstelling van Presikhaaf. Bij het aanbod 
wordt rekening gehouden met wensen en muzi-
kale smaak van leerlingen. Muziekinstrumenten 
en muziekstijlen zijn zowel westers als niet 
westers. El Ele werkt met docenten van diverse 
culturele achtergrond, zij brengen alle soorten 
klanken bij elkaar.  

Nermin Cingöz nam dankbaar de prijs 
(cheque ad. € 750,00) in ontvangst van Toni 
Britsia jurylid en coördinator van Stichting Pas. 

EL ELE Dans en Muziekschool wint prijs
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GOEDE SLOTEN TEGEN INBRAAK VEEL 
GOEDKOPER DAN POLITIE-INZET
Het is veel effectiever en goedkoper om huizen te voorzien van goed hang- en 
sluitwerk dan extra politie in te zetten om inbraakcijfers omlaag te krijgen. 

Berekend is dat investeringen in inbraakpreventie ruim 
twee keer zo goedkoop zijn dan het opschroeven van 
de politie-inzet. Inbraakpreventie is zelfs vier keer 
goedkoper als de kosten van het vastzetten en berech-
ten van inbrekers worden meegerekend.
Het aantal woninginbraken zal fors dalen als alle 
sociale huurwoningen, goed voor dertig procent van 
alle woningen in Nederland, worden voorzien van 
goed hang- en sluitwerk. Woningcorporaties zouden 
veel meer moeten doen aan slecht beveiligde huur-
woningen in achterstandswijken. 

Prioriteit geven aan inbraken in zwakkere wijken is 
eveneens noodzakelijk, omdat daar het probleem het 
grootst is. De meeste inbraken worden hier gepleegd 
en de bewoners zullen de laatste zijn die uit zichzelf 
400 euro uitgeven aan betere sloten. Overheid en 
woningcorporaties zouden meer moeten investeren in 
inbraakpreventie. Minister Opstelten van Veiligheid en 
Justitie stelde in 2013 dat het aantal woninginbraken 
voor 2017 moet worden teruggebracht naar maximaal 
65.000 per jaar. In 2012 waren dit er nog 91.153.

Beveiligd
In de komende jaren zullen meer dan honder elf-
duizend huurwoningen beter worden beveiligd tegen 
inbraak. Bouwbedrijven, woningcorporaties en de 
minister gaan samenwerken om het aantal inbraken 
terug te dringen.
In één jaar moeten elfduizend huurwoningen voldoen 
aan de eisen voor het politiekeurmerk Veilig Wonen. 
In 2020 moeten de overige honderdduizend woningen 
dit keurmerk hebben gekregen. Voor het keurmerk 
moet een huis goede sloten hebben en verlichting bij 
de buitendeur. Verder moet vanuit de hal te zien zijn 
wie er bij de deur staat en op elke etage moeten rook-
melders hangen.

Advertentie
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Handwerken in 
buurtcentrum 
de Oosthof
In de grote zaal van buurt-
centrum de Oosthof komen enkele 
mannen en vrouwen uit de wijk 
bijeen om samen te handwerken 
zoals: breien, haken, borduren, 
mazen, punniken enz. Gewoon 
ouderwets handwerken dus. 

Ze doen dat iedere donderdag-
middag van 13.00 tot 14.30 uur. 
Het is gratis. 

Deze mooie activiteit heeft dringend 
behoefte aan mensen die het ook 
leuk vinden om samen te handwer-
ken of dat zouden willen leren. 

Kom gerust eens een kijkje nemen. 
Je bent welkom om mee te doen. Je 
moet wel zelf voor eigen materiaal 
zorgen. Koffie kost € 0,75 en 
thee € 0,50.
 Je kunt voor meer informatie 
contact opnemen met Frans 
Hermsen, telefoon 442 62 10.
Buurtcentrum de Oosthof is 
gelegen aan de Kinderkamp 9 in 
Presikhaaf-Oost.

Eten en bewegen in balans 
geeft ouderen meer kans
Op dinsdag 13 september start in 
de Bethlehemkerk op de 
Honigkamp een cursus 

‘Voeding en bewegen voor 65+’. 

De cursus bestaat uit vijf bijeen-
komsten van een uur, telkens op 
dinsdag van 10.30 tot 11.30 uur. 
Bent u ook minder fit, sneller moe 
en heeft u minder zin om te eten 
en te bewegen? Hierdoor ontstaat 
gewichtsverlies en afbraak van vet 
en spieren. Daardoor heeft u een 

grotere kans op vallen, botbreuken, 
slechte wondgenezing en langzamer 
herstel bij ziekte.
Tijdens deze cursus krijgt u infor-
matie en advies over voeding met 
voldoende eiwitten, balanstraining 
en oefeningen om thuis beter te 
bewegen. 
Voor informatie:
Sylvia van Daalen, diëtiste, 
telefoon 443 47 22
Monique Donderwinkel, oefen-
therapeute Cesar, telefoon 361 40 05

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 wij met vindingrijke, 
betrouwbare en gepassioneerde 
mensen. Vrijwilligers spelen een 
belangrijke rol in het leven van 
onze cliënten. Door hun persoon-
lijke kwaliteiten, talenten en levens-
ervaring leveren zij een geheel eigen 
bijdrage aan het welzijn van onze 
cliënten. 

Goede samenwerking tussen cliën-
ten, vrijwilligers en medewerkers 
draagt bij tot zorg die aansluit bij 
de vraag van de cliënt. 
Vrijwilligers kunnen rekenen op 
ondersteuning en scholing vanuit 
Pleyade. De belangrijkste voor-
waarde om vrijwilligerswerk te doen 
bij Pleyade is enthousiasme, betrok-
kenheid en een hart voor mensen. 
Voor de locatie Waalstaete zijn we 
op zoek naar enthousiaste vrijwil-
ligers ter ondersteuning van 
activiteiten. 

Bent u geïnteresseerd en/of wilt u 
meer informatie over het vrijwil-
ligerswerk, dan kunt u contact 
opnemen met Marion van Loo, 
Consulent Vrijwilligerswerk/
Mantelzorg tel. 06-11 78 18 07 of 
mailen naar m.vanloo@pleyade.nl 

Fotografie L. Fennema
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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
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
Thuiszorgcentrum Vreedenhoff    384 65 00
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” 088-2260000
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 SGevraagd

Restanten kaarsvet 
om nieuwe kaarsen 

van te gieten.

Marjan van Aalten, 
telefoon 361 29 35 of 

mail naar
bartbmarjanva@gmail.com

Gevraagd 
Ik woon nog niet zo lang 
in Arnhem en om beter 

bekend te raken met 
wat waar is, zoek ik 

iemand die mij te voet 
of per auto (ik ben zelf 

in het bezit van een 
45-km-auto) naar veel 

voorkomende adressen 
als: bibliotheek, 

gemeentehuis, MFC, 
vrijwilligerscentrale e.d., 

kan brengen. 

Ik ben een rustige, 
betrouwbare, beslist 
nette 59-jarige man. 

Door medische redenen 
heb ik een verstoord 

oriëntatie vermogen en 
ben moeilijk ter been. 

Verdere kennismaking 
kan op een 

gemoedelijke 
manier plaatsvinden.

Reacties graag naar: 
Hans Monteiro, Korte 

Slag 40, 6825 JT Arnhem, 
telefoon 213 18 59.

PRESIKHAAF
VRAAGT&GEEFT

Heeft u ook iets te melden 
voor deze rubriek? 
Stuur het naar
w i j kn i e u ws @ p re s i k h a a f n e t. n l
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WIJKNIEUWS
Colofon
Presikhaaf Wijknieuws is een wijkblad voor 
en door wijkbewoners van Presikhaaf. 
Verschijnt 6 maal per jaar.

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

Ondersteuning vanuit  Rijnstad:
Lies Vonk

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

Advertentiebeheer: 
wijknieuws@presikhaafnet.nl

Financieel beheer: 
Rijnstad en Presikhaaf wijknieuws

Druk: Coers & Roest Arnhem

Oplage: 7500 ex.

Informatie bezorging: 
wijknieuws@presikhaafnet.nl

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

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

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

WOORDZOEKER

BARBECUE
BRANDING
CAMERA
FEESTEN

HOTEL
LEZEN
LUCHTBED
MUGGEN

SALADES
SURFEN
WARM
ZEEWATER

ZONNEN
ZWEMMEN

S  A  L  A  D  E  S  Z  B  L

U  E  E  K  R  K  W  E  A  D

R  E  T  A  W  E  E  Z  R  E

F  R  O  P  M  O  M  O  B  B

E  E  H  M  T  N  J  A  E  T

N  E  E  B  U  A  E  D  C  H

E  N  N  S  I  G  N  Z  U  C

W  A  R  M  T  D  G  E  E  U

Z  Z  O  N  N  E  N  E  E  L

B  R  A  N  D  I  N  G  N  E

Inzenden kopij vóór
16 september 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:
10 oktober 2016

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

vóór 16 september 2016
Onder de goede inzenders wordt een cadeaubon verloot 

voor een knipbehandeling bij Kapsalon Apart.

De winnaar van de SUDOKU 
wijknieuws nummer 3

is Monique de Hullu, Engelenburgstraat

Voor de 
Nieuwsbrief  Werkgroep AGA

zie: 
www.ageena.nl
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TOTSTAND- 
KOMING 

PRESIKHAAF
WIJKNIEUWS

3

4

5
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1. De redactie heeft contact met adverteer- 
 ders, inzenders en houdt interviews. 
2. Redactie  overlegt en bespreekt 
 ingezonden en gecorrigeerde kopij.
3.  Redactie sorteert reeds opgemaakte  
 tekst tot concept krant.
4.  Drukkerij zet opgemaakte pagina´s   
 op plaat.  
5.  Het bedrukken van het papier   
 met een aantal pagina´s.

6.  Drukvel wordt gecontroleerd.
7.  De vouwmachine wordt ingesteld voor  
 de wijkkrant.
8.  Gevouwen katerns worden verzameld.
9. De katerns worden op de verzamel- 
 hechter geplaatst.
10. De katerns worden op volgorde   
 gebrocheerd en voorzien van een 
 nietje in de rug.
11.  Klaar om te halen, 
 75 vrijwilligers bezorgen
 de wijkkrant.

1

2


