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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.

Budgetcheck 
helpt schulden 
voorkomen

StraatBBQ  in het zonnetje

Mensen kunnen te maken krijgen 
met een inkomensdaling wanneer 
ze bijvoorbeeld werkloos worden, 
gaan scheiden of hun partner 
verliezen. Deze ingrijpende gebeur-
tenissen hebben vaak grote gevol-
gen voor het budgetplaatje. 
Wanneer dit niet goed opgevangen 
wordt, liggen schulden op de loer. 
Via het project Budgetcheck biedt 
Rijnstad inwoners van Arnhem 
advies om financiële problemen te 
voorkomen.

Doel en werkwijze
Doel van dit project is om schulden 
te voorkomen. Medewerkers van 
Rijnstad bieden inwoners van 
Arnhem één of twee persoonlijke 
gesprekken aan. Allereerst wordt 
het inkomen beoordeeld. Krijgt de 
inwoner wel alle voorzieningen 
waar die recht op heeft? Zo nodig 
vindt ondersteuning plaats bij het 
aanvragen hiervan. Vervolgens 
ondersteunt de medewerker de 
inwoner bij het maken van een 
budgetoverzicht en geeft een 
budgetadvies. Indien meer hulp 
nodig is, vindt verwijzing naar het 
sociale wijkteam plaats.

Aanmelden
Inwoners kunnen zichzelf aanmel-
den, maar ook wijkcoaches, mede-
werkers van de sociale dienst, het 
UWV en andere hulpverleners 
kunnen inwoners 
direct digitaal aan-
melden voor Budget-
check via het aan-
meldformulier op 
www.rijnstad.nl/
budgetcheck

Afgelopen 16 juli was het zover. 
De straatBBQ van de Moersber-
genlaan.Vorig jaar met noodweer 
en uitgeweken naar 
TV Presikhaaf, dit jaar was het 
fantastisch weer! Met goede op- 
komst - een kleine 30 bewoners - 
hebben we een heerlijke avond 
gehad. De dames Clémence en 
Sylvia hebben de inkopen gedaan 
en heerlijke salades bereid. 
Rob en Henny hebben de straat 
gezellig versierd met zitjes en 
vlaggenlijnen. 

De avond werd geopend met een 
succes van vorig jaar: ouderwetse 
bowl, die gretig aftrek vond. 
Uiteraard was er ook weer een 
spannende quiz die gewonnen 
werd door mevrouw Van Wijk 
van nummer 3. 

Rob had weer met veel liefde en 
passie zorg gedragen voor het 
bereiden van sappige spiesjes en 
zalig vlees. 
Na een ijsje en kop koffie ging 
iedereen in de late uurtjes gevoed 
en voldaan naar huis.



3

WIJKNIEUWS
Basiscursus 
haren 
knippen 
Van woensdagochtend 9 novem-
ber tot en met woensdagochtend 
21 december wordt in MFC 
Presikhaven van 9.30 uur tot 
11.15 uur een cursus haren knip-
pen gegeven. 

Deze cursus 
is bedoeld 
voor ouders 
met een 
kleine 
portemon-
nee die geld 
willen 
besparen 
door zelf de 
haren van 
hun kinde-
ren te leren 
knippen. In de cursus leer je een 
aantal basisvaardigheden zoals 
recht knippen, pony knippen, 
laagjes knippen en werken met een 
tondeuse.

Je werkt met twee personen aan een 
kapperskop. De kapperskop hoef je 
niet zelf aan te schaffen maar zit bij 
het cursusgeld in. Je moet wel zelf 
een knipschaar meenemen.

Opgeven kan bij Ingrid (participa-
tiewerk Presikhaaf ), telefoon 
06-52 71 07 66. De lessen kosten 
€ 2,50 per keer, graag vooraf het 
hele bedrag betalen.

Inschrijven kan tot 28 oktober a.s. 
Er kunnen maximaal 10 personen 
meedoen. Als er meer inschrijvin-
gen zijn, wordt er geloot. 

wijkcommunicatie
wat gaat goed, 
wat kan beter

Als redactie (allen vrijwilligers) zorgen we ervoor dat de 
wijkkrant “Presikhaaf wijknieuws” zes keer per jaar verschijnt. 

We informeren wijkbewoners over activiteiten, bijeenkomsten 
en geven achtergrondinformatie over andere zaken die 

interessant zijn voor de bewoners van Presikhaaf. 
Daarnaast verzorgen we de communicatie richting 

wijkbewoners via de wijkwebsite en Twitter.
We hebben er allemaal belang bij dat de 

wijkcommunicatie op een goede manier verloopt. 

Daarom organiseert de redactie een brainstormavond 
op maandag 31 oktober a.s. 

De avond begint om 19.30 uur en vindt plaats in 
MFC Presikhaven, Laan van Presikhaaf 7.

De invulling van de brainstormavond is dan ook gericht 
op kennismaken met elkaar en het uitwisselen van suggesties 

en ideeën om de communicatie naar de bewoners 
van Presikhaaf via o.a. wijkkrant en wijkwebsite 

te verbeteren en te versterken. 

Wilt u hierbij aanwezig zijn, meld u dan aan vóór 
20 oktober a.s. en laat even weten 

met hoeveel personen u komt.

Aanmelden kan via de mail wijknieuws@presikhaafnet.nl 
of via Rijnstad opbouwwerk Presikhaaf
 (Lies Vonk, telefoon nr. 06-15 96 52 24).
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Opvolgers gezocht voor buurtklusjes 
in en rond Houtmanstraat
Sinds Jaap met zijn huishouden 
in deze straat woont, brengt hij 

- samen met twee buren in hun 
eigen ‘blok’ - zes keer per jaar 
Presikhaaf wijknieuws rond.

Ook “prikt” hij (de vakanties 
daargelaten) sinds de oplevering 
van het buurtparkje wekelijks het 
zwerfvuil van de straat en leegt hij 
de vier prullenbakken in het parkje, 
want daarop staat: “Deze afvalbak 
wordt door bewoners geleegd“.

Bij dat laatste is hij een half jaar 
lang geholpen door een buurvrouw 

uit de Juinbolstraat en veel langer, 
af en toe door Luc van de 
Lange Wal. Maar omdat deze 

“prikker” het steeds drukker krijgt 
met werk in Almere zoekt hij 
opvolger(s) voor deze klusjes.

“Voor alle duidelijkheid, je doet het 
niet voor niets, want je komt er nog 
eens uit en ontmoet andere mensen 
uit de buurt,” vertelt Jaap. 

“Bovendien hoorde ik een tijdje 
geleden van een verhuizende buuf, 
dat haar makelaar had voorgere-
kend dat hun woning gemiddeld 

€ 10.000,00 meer waard zou zijn, 
als de buurt er netjes bijligt........”
Daarom vraagt Jaap, 

“wie heeft er met enige regelmaat 
een beetje tijd over?”
Met degene, die reageert naar 
jaaphuurman@hotmail.com, wil hij 
graag proefrondjes lopen voor 

“prikken, legen en bezorgen”.

“deze afvalbak wordt door 
bewoners geleegd“ 

De Compaan is een eenvoudige 
tablet die speciaal is ontwikkeld 
voor ouderen. Ervaring met com-
puters is niet nodig; iedereen kan 
met de Compaan overweg. 
De eerste Companen zijn inmid-
dels met veel enthousiasme in 
gebruik genomen. 

Ouderen kunnen met de Compaan 
onder andere berichten sturen, 
foto’s en video’s van de kleinkinde-
ren ontvangen, beeldbellen en 
spelletjes spelen. 

biedt thuiszorgcliënten 
een Compaan

Bij Pleyade wordt steeds minder op 
papier en steeds meer met digitale 
hulpmiddelen gewerkt. 
De Compaan past helemaal in deze 
trend.

Jaarconcert 
Arnhems Fanfare 
Orkest
Na hun zeer succesvolle muzikale 
medewerking aan de nacht van de 
Eusebius, een multimediale herden-
king van de slag om Arnhem in de 
Eusebiuskerk, is het AFO op dit 

moment al weer 
hard aan het 
studeren voor 
het naderende 
jaarconcert met 
spetterende 
muziekstukken 
zoals Rules 
Brittania, de

avonturen van Baron van Munch-
hausen, Spanish Dance, een solo 
voor altsaxofoon en een speciaal 
voor het orkest geschreven mars. 
Deze en nog meer muziekstukken 
zullen worden uitgevoerd onder de 
zeer deskundige leiding van 
dirigent Peter Smits.

Het concert wordt op 29 oktober 
gehouden bij wijnhandel 
Robbers & van den Hoogen aan de 
Velperweg 23 in Arnhem. 
Aanvang 20.00 uur en de toegang 
is, zoals altijd, gratis.

Voor meer informatie kunt u bellen 
met voorzitter Bert Schouten, 
telefoon 06-53 50 21 24.
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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

3e Financieel Café 
in Arnhem 
van start
Vanaf september kun je op drie plekken in Arnhem 
terecht met vragen over jouw administratie, het 
invullen van formulieren en vragen over regelingen 
en wetgeving. 

Op dinsdag 6 september start het derde Financieel 
Café in de Bibliotheek Presikhaaf (Laan v. Presikhaaf 7 
in Arnhem). Elke dinsdag van 12.00 - 14.00 uur staan 
de opgeleide vrijwilligers van het Café voor je klaar.     

Het Café is een laagdrempelige en ongedwongen 
inloop voor mensen die ondersteuning willen bij 
zakelijke  brieven, formulieren of bij hun administra-
tie in het algemeen. De vrijwilligers van het Café 
kunnen helpen bij het lezen van brieven, adviseren 
over het ordenen van de administratie en geven 
financiële tips. 

Eventueel verwijzen ze mensen ook door naar andere 
organisaties of schuldhulpverlening. Het Financieel 
Café is een samenwerkingsproject van Humanitas, 
SWOA, EVS EcoVrede en Diaconie Arnhem. 

Locaties Financieel Café 
Het Financieel Café is iedere maandag van 
12.00 - 14.00 uur te bezoeken in MFC Klarendal, 
Kazerneplein 2, iedere dinsdag van 12.00 - 14.00 uur 
in de Bibliotheek Presikhaaf, Laan van Presikhaaf 7 
en iedere woensdag van 12.00 - 14.00 uur in het 
Bruishuis, Akkerwindestraat 1-019.

In het Financieel Café kun je al je vragen stellen over brieven, 
formulieren en het ordenen van je administratie. 
Fotograaf: SWOA 

Agenda 
werkgroepen Presikhaaf
November
23-11 BO Over het Lange Water De Oosthof
29-11 WWP3   MFC
30-11 Wijkplatform Presikhaaf MFC

De vergaderingen zijn openbaar en beginnen om 19.30 uur



P R E S I K HA A F

6

Zomerpicknick
In augustus hebben we de zomerpicknick gehad van 
werkgroep Speelkameraadjes Presikhaaf. 
Het weer zat helaas wat tegen, maar het was deson-
danks erg gezellig. Clown Petra was aanwezig om 
ballondieren te maken, er werd geschminkt en gesmik-
keld van de meegebrachte hapjes zoals worst, ananas 
en poffertjes.

Workshop kabouterdans 
De werkgroep Speelkameraadjes Presikhaaf 
organiseert in het MFC, Laan van 
Presikhaaf 7, een workshop dansen 
bestaande uit twee lessen voor 
jonge kinderen tussen de twee en 
vier jaar oud. 

Dansdocente Mareike komt op vrijdag 
4 en 11 november van 9.30 uur tot 10.15 uur dansles 
geven aan peuters en hun papa, mama, oma, opa of 
andere begeleider. Samen met jou maakt je peuter 
kennis met ritmes, danspasjes en natuurlijk andere 
peuters hier in de wijk. 

Vooraf aanmelden is noodzakelijk
Er is plek voor ongeveer twaalf kindjes. 
Voor vragen en opgave kunt u contact opnemen met 
Helen, telefoon  06-10 34 39 43 of 
speelkameraadjes@gmail.com
De kosten zijn € 2,00 per kind.

Zwarte Pieten lezen 
voor aan de kleinsten
Zaterdag 26 november komen 
Zwarte Pieten van 10.30 uur tot 
ongeveer 11.30 uur een verhaaltje 
voorlezen aan de allerkleinste 
Sinterklaasfans. 

Dit gebeurt in de Bibliotheek 
Presikhaaf, Laan van Presikhaaf 7. 
Niet alleen wordt er voorgelezen, 
maar ook gezongen en natuurlijk 
eten we samen pepernootjes en 
krijgen de kindjes een cadeautje. 
Let op: deze activiteit is speciaal 
voor kinderen tot en met 4 jaar. 

De kosten zijn € 2,50 per kind, 
vooraf te voldoen. Dit is de bij-
drage voor het cadeautje dat de 
kinderen van de Pieten krijgen.

Opgave is noodzakelijk, 
graag vóór 20 november a.s. via 
speelkameraadjes@gmail.com of bij 

Helen, telefoon 06-10 34 39 43. 
Vermeld daarbij de naam, het 
geslacht en de leeftijd van uw 
deelnemende kind(eren).
De bijdrage is € 2,50 per kind 
(inclusief cadeautje).

Doe mee en neem 
deel aan het 
Bewonersoverleg 
Wijkplatform 
Presikhaaf!

Wilt u meepraten en een rol 
spelen bij het verbeteren van 
de leefbaarheid in uw wijk 
Presikhaaf. Meldt u dan aan of 
kom een keer kijken.

De vergaderingen van het 
wijkplatform zijn openbaar; 
de eerstvolgende is op 
16 november.

Meer informatie of 
aanmelden kan via 
wijkplatform@presikhaafnet.nl 
of via opbouwwerk Presikhaaf 
(MFC Presikhaven), telefoon 
06-15 96 52 24 bij Lies Vonk.
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Toneel voor jong en oud  
tijdens culturele avond

Op vrijdagavond 25 november a.s. 
wordt de laatste culturele avond 
van dit jaar gehouden. In het 
MFC treedt deze avond de thea-
tergroep JongStut uit Utrecht op. 

JongStut speelt haar gedurfde 
voorstelling 3 2 1… IK KOM! 
Zes jonge meiden delen op speelse 
wijze hun persoonlijke verhalen 
over liefde, seksualiteit en alles wat 

daarbij komt kijken. Onverschrok-
ken zoeken ze naar hun wensen en 
grenzen. Ze zetten hun vrouwelijk-
heid in om taboes te bespreken, 
harten te breken en vooral niets te 
faken.

De voorstelling 3 2 1… IK KOM! is 
echter niet alleen voor jongeren 
bedoeld. Ook (groot)ouders zullen 
zeker de thema’s, die aan bod 

komen, herkennen. Om die reden 
is het een zeer geschikte avond om 
met uw (klein)kinderen vanaf 
ongeveer 12 jaar naar deze voorstel-
ling te komen kijken. 

De culturele avonden worden 
georganiseerd door de Cultuur-
groep Presikhaaf (CgP). Deze 
voorstelling begint om 19.30 uur. 
Na afloop is er gelegenheid om 
onder het genot van een hapje en 
drankje nog wat na te praten. Daar 
zullen ook de actrices van JongStut 
bij aansluiten.

Kaarten voor deze voorstelling zijn 
te koop in de bibliotheek in het 
MFC, via het e-mailadres 
cultuurgroeppresikhaaf@gmail.com 
of op de avond zelf aan de kassa. 
De kaartjes kosten € 3,00 (incl. een 
consumptie).

Graag tot 25 november a.s. 
U/jij bent van harte welkom. 

Muziek- en danslessen bij EL ELE 
Wereld Dans- en Muziekschool
Met de start van het nieuwe 
schooljaar kunnen leerlingen zich 
weer inschrijven voor muziek- en 
danslessen.

EL ELE Wereld Dans en Muziek-
school bestaat dit jaar 35 jaar. Vanaf 
begin 2011 is EL ELE gevestigd in 
Presikhaaf. De school verzorgt 
lessen voor kinderen, jongeren en 
volwassenen. 
Naast diverse danslessen, o.a. klas-
siek ballet, streetdance en wereld-
dans, heeft de school een grote 
diversiteit in muzieklessen. 

Leerlingen kunnen muzieklessen 
volgen in o.a. piano, viool, dwars-
fluit, cello, harp, keyboard, klarinet, 

gitaar, diverse percussie, ney, saz, 
ud en zanglessen. Voor de meeste 
lessen kan je gelijk instromen. 

Er zijn individuele en groepslessen.
De school heeft verschillende 
kortingsmogelijkheden met Gelre-
Pas en het Jeugdcultuurfonds. 
Met zo een groot en divers aanbod 
is er vast wel iets wat jou aan-
spreekt. Kom gerust langs, dan 
kijken we samen wat het beste bij 
jou past.

EL ELE is de winnaar van het 
Jeugdcultuur Award 2016. 
Een prijs voor het meest innova-
tieve, artistieke, vernieuwende, 
wijkgerichte jeugdparticipatieproject.

   Wereld Dans- en  
  Muziekschool
Bethaniënstraat 242
Telefoon 848 41 82
www.elele.nl, e-mail: info@elele.nl



P R E S I K HA A F

8

Advertentie

Officiële opening 
Terre des Hommeswinkel
Het is u wellicht niet ontgaan. 
Het is druk in de nieuwe winkel 
van Terre des Hommes.
We zijn zeer verheugd dat veel 
nieuwe, maar ook oude klanten, 
ons weten te vinden in het winkel-
centrum, vooral nu de nieuwe 
najaarscollectie in de winkel hangt. 

Tijd voor een feestje!
Op 8 november vieren we ons 
vierjarig bestaan en wordt de 
winkel officieel geopend.
Er zijn verschillende activiteiten 
waaronder een veiling.

Bekende Nederlanders zoals de 3Js  
(Jan, Jan en Jaap) uit Volendam 
hebben eigen kleding gedoneerd. 
Zij zijn ambassadeurs voor Terre 
des Hommes en hebben onlangs 
nog een vluchtelingenkamp  in 
Libanon bezocht. Natuurlijk 
komen meer voorwerpen en 
artikelen onder de hamer van de 
veilingmeester. 

Traditiegetrouw maken we het 
nieuwe project bekend. Vanaf eind 

oktober kunt u hiervoor meestem-
men in de winkel. 

Wist u dat we afgelopen jaar ruim 
40.000 euro aan het project 
Bangalore in India hebben afge-
dragen? Dit alles kon alleen gereali-
seerd worden door uw inbreng en 
aankopen. Uiteraard zijn er in de 
feestweek van 8 tot 12 november 
nog allerlei aanbiedingen.
Kom dus langs en laat u verrassen.

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

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

Blijf op de hoogte!
v	Volg ons op Facebook 
v	Bezoek ons in de winkel 
 Hanzestraat 211-213 (6826 MK)
v	Telefoon 361 08 32

Activiteiten* 
Stichting Initiatiefgroep Kinderkamp

29 oktober
Halloween voor kinderen

19 november
Sinterklaasfeest
17 december

kerstbingo voor 
volwassenen

*Onder voorbehoud van wijzigingen

Voor meer informatie: 
www.sikpresikhaaf.com
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Eendracht 100 jaar oud 
meer dan 50 jaar op Presikhaaf

Voetbalvereniging Eendracht aan de Doorwerthlaan 
ligt in sportpark Over het Lange Water. 
Op 1 september werd de voetbalclub 100 jaar. 
Van 1923 tot 1964 speelde de vereniging op 
sportpark ’t Cranevelt, waarna er naar de wijk 
Presikhaaf werd verhuisd.

De activiteiten in het kader van het jubileum hebben 
inmiddels plaatsgevonden. Zo hield de vereniging op 
1 september een officiële receptie voor genodigden. 

Namens de gemeente Arnhem was wethouder Leisink 
aanwezig. Ook waren er afvaardigingen van KNVB en 

De cursus voeding en beweging is medio september 
van start gegaan. De deelnemers waren erg enthou-
siast en onder de indruk van de metingen, vooral de 
handknijpkracht was nieuw en spannend.

De handknijpkracht is een maat voor functionaliteit 
en voedingstoestand en een indicatie voor de spier-
massa. Naast de metingen kregen de deelnemers, de 
jongste 71 en de oudste 85, praktische handvaten om 
aan de voeding te werken middels het voedings-
dagboek.

Na een half uur voeding ging de Cesar therapeut met 
de deelnemers aan de slag en werd er uitgelegd wat een 
Cesar therapeut doet. Er werd over valpreventie 
gesproken en bruikbare tips voor thuis gegeven. 
Daarnaast werd er natuurlijk flink geoefend.

Wijkteam Presikhaaf 

Arnhemse Sport Federatie. 
De leden vierden hun feestje in 
zaal Wieleman op zaterdag 3 
september.

Ter gelegenheid van het 100 jarig 
bestaan had de vereniging ook 
een reünie georganiseerd. Deze 
werd op zaterdag 1 oktober jl. 
gehouden in de kantine aan de 
Doorwerthlaan en werd goed bezocht. Veel sportieve 
verhalen en anekdotes passeerden dan ook de revue.

Eendracht heeft een jubileumboek uitgebracht. 
Het boek  is te bestellen op de website van de club 
www.eendrachtarnhem.nl Wil je meer lezen over het 
jubileum, kijk dan op deze website.

Lukt het niet om invulling te geven aan uw dagen? 
Vindt u het moeilijk om met uw geld uit te komen? 
Vindt u het soms lastig uw kind op te voeden? Heeft u 
een aanpassing in uw huis nodig? Heeft u professionele 
hulp voor uzelf, uw partner of uw gezin nodig? Het 
wijkteam denkt met u mee bij uw ondersteuningsvraag. 

Voor inwoners die nog niet bekend zijn bij het wijk-
team. U kunt ons vinden in het MFC op de derde 
verdieping. Uw kunt binnenlopen om een afspraak te 
maken of u kunt een afspraak maken op de website. 
Voor meer informatie kunt u kijken op zodoenweheti-
narnhem.nl of bellen naar 088-2260000. 

Heeft u als eens contact gehad met het wijkteam en 
heeft u opnieuw een vraag, dan kunt u rechtstreeks 
contact opnemen met uw coach. 

Zorg en ondersteuning dichtbij!

Voeding en beweging
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12  Aan de bak mei 2016      

Het hoe, wat en waarom van afval scheiden 

in Arnhem in 10 veelgestelde vragen.

Afval scheiden
              in Arnhem 

zó werkt het!

3

4

5

6

7

WAAROM MOETEN WE ONS AFVAL 
SCHEIDEN? 
Kort gezegd: omdat de gemeente 
Arnhem afval ziet als grondstof. Al het 
afval dat thuis wordt gescheiden, kan 
worden hergebruikt. Kijk op pagina 8 
en 9 maar eens wat er van afval wordt 
gemaakt. De slogan van de gemeente 
ten aanzien van afval is daarom: Afval? 
Laten we er wat van maken. Als we geen 
afval scheiden, moeten we ons afval ver-
branden. Dat is duur en niet goed voor 
het milieu. Bovendien raken wereldwijd 
grondstoffen en fossiele brandstoffen 
op. Daarom zetten we in op recycling.

DE MEESTE MENSEN SCHEIDEN 
HUN AFVAL AL. KAN HET NOG 
BETER?
Ja. Uit sorteerproeven is gebleken dat 
het huishoudelijk restafval nog veel 
herbruikbare stoffen bevat, zoals 
groente-, fruit- en tuinafval, papier en 
karton, plastic verpakkingen, metalen 
verpakkingen en drankkartons (PMD). 
Van een weggooi-maatschappij gaan 
we naar een circulaire economie. De 
landelijke ambitie is dat in 2020 75% 
van het huishoudelijk afval wordt her-
gebruikt en dat elke inwoner niet meer 
dan 130 kg restafval heeft per jaar. Als 
gemeente Arnhem sluiten we ons daar 
graag bij aan.

HOE GAAN WE DIE DOELEN 
HALEN?
De gemeente heeft gekozen voor een 
nieuw systeem om afval in te zamelen: 
Omgekeerd Inzamelen. Gebleken is dat 
door de invoering van Omgekeerd 
Inzamelen veel meer afval wordt

gescheiden (kijk op www.arnhem.nl/
oiprofs onder ‘De Resultaten’, ‘hoeveel-
heden afval’). Groot voordeel is ook dat 
je nu je restafval kunt wegbrengen op 
het moment dat het jou uitkomt.
  
GELDT OMGEKEERD INZAMELEN 
VOOR IEDEREEN IN ARNHEM?
Ja. Op basis van de positieve resul-
taten van een proef in 2014 heeft de 
gemeenteraad in juni 2015 besloten 
Omgekeerd Inzamelen in heel Arnhem 
in te voeren. Dat gebeurt in de periode 
2016 tot en met 2018.

BETEKENT DIT: HOE BETER IK MIJN 
AFVAL SCHEIDT, HOE MINDER IK 
BETAAL?
Iedereen in Arnhem betaalt hetzelfde 
bedrag voor de afvalinzameling en 
-verwerking via de afvalstoffenhef-
fing: eenpersoonshuishoudens betalen 
181,68 euro, meerpersoonshuishoudens 
betalen 245,16 euro. Hier komen geen 
extra kosten bij voor het gebruik van de 
ondergrondse containers of het legen 
van de minicontainers. De gemeente 
investeert nu om in de hele stad Omge-
keerd Inzamelen te kunnen invoeren, en 
heeft nu dus hoge kosten. De gemeente 
verwacht dat dit systeem op termijn 
gaat helpen de kosten voor afvalver-
werking en -inzameling in de hand te 
houden. In een later stadium volgt de 
discussie met de gemeenteraad over 
eventuele invoering van een systeem op 
basis van ‘de vervuiler betaalt’.
    
WAT ZIJN DE GEVOLGEN VOOR 
VERENIGINGEN DIE NU HET PAPIER 
INZAMELEN?

Bij het inzamelen van oud papier blijven 
verenigingen een rol spelen. Zij legen 
de minicontainers met papier in plaats 
van, zoals vroeger, de losse stapels en 
doosjes in de inzamelwagen mee te 
nemen. Vanzelfsprekend ontvangen 
zij daar een vergoeding voor. Maar er 
verandert ook wel iets voor de vereni-
gingen. De inzameling van papier bij 
de hoogbouw vindt namelijk plaats met 
behulp van ondergrondse containers en 
deze worden geleegd door SUEZ. 

MOET IK VER LOPEN NAAR DE 
ONDERGRONDSE CONTAINER 
VOOR RESTAFVAL?
Dat valt mee. De loopafstand bedraagt 
meestal 100 tot 150 meter. De gemeen-
te heeft wel een vangnet gecreëerd 
voor huishoudens die het restafval echt 
niet zelf kunnen (laten) wegbrengen 
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Aan de bak mei 2016  13   

Afval scheiden
              in Arnhem 

vraag & antwoord •  

VRAGEN?

•	 Heeft	u	vragen	of	meldingen	over	de	afvalinzameling	in	uw		 	
 wijk? Bel SUEZ, tel. (026) 446 04 90. SUEZ (nieuwe naam
  van Sita) voert in opdracht van de gemeente de afvalinzameling  
 uit en beheert de afvalbrengstations in Arnhem.
•	 Heeft	u	vragen	over	Omgekeerd	Inzamelen?	Mail	deze	via	
 omgekeerdinzamelen@arnhem.nl of kijk op www.arnhem.nl/
 omgekeerdinzamelen
•	 Of	neem	contact	op	met	het	Klant	Contact	Centrum	van	de			
 gemeente Arnhem tel. 0900 1809.

 Laagbouw

•	PMD,	papier	en	GFT-afval	wordt	bij	u	aan		

 de straat opgehaald.

•	het	restafval	gooit	u	weg	in	een	

 ondergrondse container bij u in de buurt.

•	u	opent	de	container	voor	restafval	met	

 uw afvalpas 

oude situatie

nieuwe situatie

Hoogbouw

•	PMD,	papier	en	restafval	gooit	u	in		 	

 ondergrondse containers bij u in de buurt

•	u	kunt	voor	uw	GFT-afval	de	citybin	

 aanvragen bij SUEZ, tel. (026) 446 04 90. 

 De citybin wordt voor u aan de straat geleegd.

•	u	opent	de	container	voor	restafval	met	

 uw afvalpas 

oude situatie

nieuwe situatie

HOE WERKT OMGEKEERD INZAMELEN PRECIES?8

9

10naar een container in de buurt. 
Via wijkteams en coaches wordt
ondersteuning dichtbij huis georgani-
seerd (zie ook pagina 18). De ervaring 
leert echter dat het vangnet niet vaak 
nodig is: blijkbaar worden er oplos-
singen gevonden met hulp van buren, 
vrienden, familieleden of verzorgers.

WAT IS EEN ZWERFVUILKLEP?
Door het invoeren van Omgekeerd 
Inzamelen worden er veel nieuwe 
ondergrondse containers voor restafval 
geplaatst. Deze containers zijn stan-
daard voorzien van een zwerfvuilklep. 
Hier kan klein afval in. Om deze klep 
te openen, is geen afvalpas nodig. 
Containers die al waren geplaatst voor 
de invoering van Omgekeerd Inzamelen, 
hebben niet allemaal zo’n klepje. 
Suggesties voor bestaande containers 
waar een zwerfvuilklepje op zou moeten, 
kunnen gemaild naar afval@arnhem.nl.

HOE GAAN JULLIE OM MET AFVAL 
DAT NAAST DE CONTAINER STAAT?
Bij de invoering van Omgekeerd 
Inzamelen zijn afvalcoaches actief in 
de wijken. Zij letten extra op verkeerd 
‘afval-aanbiedgedrag’ en geven voor-
lichting over afvalzaken. Als het nodig 
is, roepen afvalcoaches de hulp in van 
collega’s van de afdeling Handhaving. 
In heel Arnhem mogen zij boetes 
uitschrijven wanneer er afval naast de 
container staat, maar zij houden wel 
rekening met een wenperiode voor 
bewoners in wijken waar Omgekeerd 
Inzamelen recent is ingevoerd.
  

IK KAN MIJN AFVAL WEL SCHEI-
DEN, MAAR DE GEMEENTE GOOIT 
TOCH ALLES WEER OP ÉÉN HOOP?
Nee. De gemeente heeft contracten 
met meerdere afvalverwerkers en heeft 
de verantwoordelijkheid om de juiste 
afvalstromen bij de juiste afvalverwerker

af te leveren. De inzamelbakken en 
inzamelwagens hebben daarom soms 
verschillende compartimenten, bijvoor-
beeld bij de glasbakken en glasinzamel-
wagens. Dit is aan de buitenkant niet 
te zien en dat kan zorgen voor 
verwarring.

oude situatie
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Dit artikel is met 
goedkeuring van de 
gemeente Arnhem 

geplaatst en afkomstig uit 
de brochure ,,aan de BAK``

 geschreven door 
Met Kop en Staart  

(Maaike Kuyvenhoven
 en Laura Thuis).
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Advertentie

Honigkamp 82 
telefoon 362 18 18

Advertentie

Kom langs of bel 
voor een afspraak. 

U kunt vrij parkeren 
voor de deur!!!

www.kapsalonapart.nl

Kapsalon 
Apart

Dames- en Herenkapsalon

Geslaagd 50-jarig jubileumfeest 
Tennisvereniging Presikhaaf 
De vereniging, die ooit begon met 
een houten keet als clubhuis en 
een paar banen, vierde op 
10 september haar 50-jarig 
bestaan. Leden, oud-leden en 
genodigden konden op deze 
zonovergoten zaterdag genieten 
van een gevarieerd programma  
met tennisclinic, receptie, 
barbecue en feest.  

Henny Lubbers, plv. voorzitter, 
nam het woord tijdens de receptie. 
Hij vond het bijzonder dat hij naast 
leden en oud-leden, ook ereleden 
en oprichters van het eerste uur 
kon verwelkomen. “Ons feest heeft 
zo ook het karakter van een reünie,” 
zei hij. Hij  sprak zijn optimisme 
uit over de toekomst omdat nu ook 
jongere leden het bestuurlijk kader 
willen gaan vormen. 

Met zijn woorden “Ons motto is 
nu eenmaal de gezelligste vereni-
ging van Arnhem te zijn,” wilde 

iedereen graag het glas heffen op de 
toekomst van TVP. De pas aange-
treden wethouder Ritsema en een 
afgevaardigde van de KNLTB 
maakten ook hun opwachting. 
De KNLTB had een bijzonder 
cadeau meegenomen: de jubileum-
vlag die de KNLTB aan haar 
jubilerende verenigingen aanbiedt. 

Tennissen voor jong 
en oud en op elk niveau
Clubhuis en tennispark liggen in 
Elsweide (buurt van Presikhaaf ). 
De houten keet en een paar banen 
maakten door de jaren heen plaats 
voor een clubhuis en in totaal tien 
gravelbanen, de helft daarvan 
verwarmd en acht verlicht. 
Op competitieniveau is TVP geen 
onbekende en ook de jeugdspelers 
laten hun kwaliteiten zien.

Informatie over TVP
Bij TVP kan men in zomer en 
winter tennissen. Lid worden kan 

het hele jaar door. Tennisleraren 
van Tennisschool Stephan Mulder 
(TSSM) zijn dagelijks op het park 
te vinden. Zij verzorgen de lessen 
voor de leden. 
Op de website www.tvpresikhaaf.nl 
is alle informatie van de vereniging 
te vinden. 

Voor nadere informatie:
Dhr. Henny Lubbers¸
telefoon 06-50 69 28 92 

Foto: Natascha Jansen, TVP

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.
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Uw Nederlands verbeteren 
Wat zijn de mogelijkheden? 
Inschrijven voor Nederlandse 
taalles door Rijn IJssel kan het 
hele jaar door! 
Als u zich aanmeldt, wordt u 
opgeroepen. Dan wordt gekeken 
wat uw taalniveau is en in welke 
groep u geplaatst wordt. 

Aanmelden
U kunt zich aanmelden in MFC 
Presikhaven bij participatiemede-
werker Ingrid Sieljes, 
telefoon 06-52 71 07 66 of via 
e-mail i.sieljes@rijnstad.nl 

Geef uw naam, adres, geboorte-
datum, Burgerservicenummer en 
telefoonnummer door. 
U kunt ook langskomen in MFC 
Presikhaven bij het kantoor van 
opbouwwerk/participatiewerk en u 
ter plekke inschrijven.

Wie mogen meedoen?
√ Volwassenen (mannen en 
 vrouwen) vanaf 18 jaar die niet  
 (meer) inburgeringsplichtig zijn.
√ U woont in Presikhaaf 
 (of Arnhemse Broek).

Andere taallessen in Presikhaaf:
Naast de taallessen van Rijn IJssel 
zijn er in Presikhaaf verschillende 
mogelijkheden om uw taal te 
verbeteren.

Op dinsdagochtend van 9.30-12.00 
uur  wordt in wijkcentrum de 
Oosthof, Kinderkamp 9, 
Nederlandse taalles gegeven door 
Yasmin, een vrijwilligster. 
Beter leren praten, lezen en 

schrijven, woordjes. Kosten € 0,50, 
excl. koffie en thee.

Op woensdagochtend 
van 9.30-12.00 uur geeft Liesbeth, 
een vrijwilligster taalles in Oase,  
Bethaniënstraat 1-3. Beter leren 
spreken, schrijven, praten. 
Open inloop, gratis.

Op donderdagmiddag 
van 13.00-14.30 uur Praatgroep in 
MFC Presikhaven, 2e verdieping, 
leslokaal. Door spel beter leren 
praten en durven praten. De groep 
wordt geleid door twee vrijwillig-
sters, Janny en Greeth. 
Toegang gratis, open inloop. 
U kunt zo meedoen. 

Taalhuis, iedere vierde maandag van 
de maand 13.15-14.00 uur in biblio-
theek Presikhaaf, Laan van Presik-
haaf 7. Lezen, schrijven, spreken, 
computers en internet gebruiken. 
Open inloop, u wordt geholpen 
door een vrijwilliger.

Meer weten over taal en taalles? 
Bel met Ingrid Sieljes, participatie-
werk Presikhaaf 06-52 71 07 66. 

Sporten in je 
eigen buurt
Wie heeft er zin om te sporten?
Op dinsdagmiddag van 13.00 uur 
tot 13.45 uur is er damesgym/
seniorengym in de Oosthof, 
Kinderkamp 9. 

We sporten met een gezellige groep 
dames (ook belangrijk) en werken 
aan lenigheid, kracht en balans. 
De kosten voor deze lessen bedra-
gen € 12,00 per twee maanden.
Heb je zin om mee te doen of eerst 
een keer te kijken, dan ben je van 
harte welkom!

Na de les is er gelegenheid om een 
kopje thee of koffie te drinken.

Op maandag- en donderdagavond 
van 20.00 uur tot 21.00 uur is er 
aerobic voor volwassenen in MFC 
Presikhaven, Laan van Presikhaaf 7 
(boven in het speellokaal). 
De kosten voor deze lessen zijn 
€ 25,00 per twee maanden.

In deze lessen werken we aan 
kracht, uithoudingsvermogen en 
souplesse. We maken gebruik van 
dynabands, steps en gewichten. 
Op maandagavond sporten er twee 
mannen mee (meer mannen zijn 

welkom!) Wil je op beide avonden 
meedoen, dan betaal je € 37,50 voor 
twee maanden.

Je bent van harte welkom om een 
keer te kijken. Wil je een keer 
meedoen, dan graag handdoek en 
sportschoenen meenemen.
Voor meer informatie, telefoon 
363 45 33 (Millie van de Rotte).
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Dreesschool met tablets!
Onderzoek van de Radboud 
Universiteit wijst uit: 
werken met Snappet leidt tot 
betere leerresultaten!

De Dreesschool is 12 september 
gestart met een nieuw en bewezen 
goed onderwijsconcept: Snappet!
Voor taal, begrijpend lezen, woor-
denschat, rekenen en spelling 
werken we van groep 4 t/m 8 op 

tablets; de enige basisschool in 
Arnhem die dit biedt.

De tablets geven de kinderen 
oefeningen op hun eigen niveau en 
dagen ze uit om beter te worden. 
Ze zien meteen wat goed gaat en 
waar ze moeten oefenen. Leerkrach-
ten zien in één keer hoe de groep 
de oefeningen maakt. Iedere les 
begint met een krachtige instructie. 
De tablet geeft geen instructie. 
Die blijft de leerkracht geven.

Ervaringen van leerkrachten die 
met Snappet werken:

Leerresultaat
Johan ziet aan de Cito-scores dat 
zijn leerlingen in bijna alle vakken 
vooruit gaan. Vooral woordenschat, 
lezen en begrijpend lezen. Bij deze 
vakken is de Cito-vaardigheidsgroei 
meer dan het landelijk gemiddelde. 
Dat komt door de opdrachten die 

Snappet aanbiedt: 
“De leerlingen 
oefenen intensie-
ver. Ook voor 
spelling is er 
vooruitgang geboekt.”

Ontwikkeling
Leerkrachten van De Paperclip: 
Prachtig dat je tijdens de les kunt 
zien waar kinderen vastlopen. 

Tijdens de les volgt meester Huub 
via het dashboard op zijn tablet hoe 
de leerlingen het doen. 

“Als een leerling na drie fouten niet 
om uitleg vraagt, moet hij mij 
uitleggen wat er aan de hand is. 

Als de hele groep problemen heeft, 
geef ik extra instructie. Soms open 
ik het lesrapport om terug te kijken 
met een leerling.”

Nieuwsgierig geworden? Kom 
gerust kijken!

Team Dreesschool.

Straatnamen
nader belicht
In de vorige uitgaven van 
Presikhaaf wijknieuws werden 
voor deze rubriek enkele straat-
namen van zeehelden, kastelen en 
rivieren nader belicht. 
In deze uitgave besteden we 
aandacht aan de straten rondom 
winkelcentrum Presikhaaf.

Hanzestraat
Een hanze (groep) was een samen-
werkingsverband van handelaren en 
steden tijdens de middeleeuwen. 

Door samenwerking probeerden ze 
hun handel te beschermen of uit te 
breiden.

Gildemeesterplein
Een gilde is de naam van een groep 
mensen die hetzelfde beroep 
uitoefenden. De gildemeester was 
de bestuurder van deze groep.

Kramersgildeplein
Kramers zijn handelaren die hun 
eigen gilde hadden: 
het Kramersgilde.

Langenbachstraat
H. Langenbach was in 1805 knecht 
van het Kramersgilde. 
De hierboven genoemde straat 
draagt zijn naam.

Gamerslagplein, Hisveltplein, 
Cloekplein, Schoutenstraat
H. van de Gamerslag, E.G. van 

Hisvelt, G. Cloek en J. Schouten 
waren boekhouder van het 
Kramersgilde. 
Gamerslag vervulde deze functie 
van 1636 tot 1639, Hisvelt van 1639 
tot 1643, Cloek van 1682 tot 1688 en 
Schouten van 1700 tot 1704. 
Naar deze personen zijn boven-
genoemde straten vernoemd.
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Kindcentrum De Werf: 
Alles onder één dak!
Het nieuwe schooljaar is feestelijk 
van start gegaan op Kindcentrum 
De Werf. Met alle jonge inwoners 
van het MFC hebben we op het 
plein het schooljaar geopend 
rondom het thema samen. 

Want samen kunnen we meer. 
En dat meer is terug te zien bij 
concrete projecten als ons muziek-
programma en onze plusgroep. 
Daarnaast zijn we dit jaar gestart 
met de 3½ groep en extra aandacht 
voor beweging. 

3½ groep
Nieuw in Presikhaaf: De 3½ groep! 
Kinderen die bijna naar groep 1 
gaan op De Werf, mogen alvast 

kennis maken met de school. 
In een kleine groep wennen zij aan 
de ruimtes, routines en de juffen. 
Dit doen ze samen met een leidster 
van de opvang en een leerkracht 
van school. Zo wordt naar school 
gaan minder spannend en leren zij 
al belangrijke vaardig-
heden voor op school. 
De 3½ groep is elke 
vrijdagmiddag voor 
kinderen die ingeschre-
ven staan op De Werf. 

Doorgaande lijn 
bewegen
Bewegen is belangrijk. 
Dit betekent dat wordt 
ingezet op goede bewe-

gingslessen door vakleerkrachten, 
zowel bij de opvang als op school. 
Maar daar stopt het niet. 
Met de doorgaande lijn beweging 
worden de sportactiviteiten ook 
doorgezet in de pauze en na 
schooltijd. Mede door actieve 
samenwerking met sportvereni-
gingen is er zo een aanbod passend 
voor ieder kind: of het nu om 
ondersteuning gaat of om extra 
uitdaging voor de sportfanaten. 

Terugblik wijkprijswinnaars 2015
Vanaf het schooljaar 2015/2016 
wordt door 20 talentvolle en 
gedreven jongeren uit Arnhem 
huiswerkbegeleiding gegeven aan 
leerlingen van groep 7 en groep 8 
van De Werf (voormalig Annie 
M.G. Schmidtschool en O.L.V. 
Lourdesschool). 

De huiswerkbegeleiding wordt elke 
dinsdag van 15.00 tot 16.00 uur 
gegeven. Om het succes van de 
huiswerkbegeleiding te vieren waar 
oudere jongeren en jongere leerlin-
gen elkaar treffen, was er in juli 
feest, waar o.a. Ron König 
(wethouder van economische zaken, 
diversiteit, emancipatie en onder-
wijs), het stimuleringsfonds van de 
Rabobank, de stichting Diagonaal 
en nog veel anderen aanwezig 
waren.
Het was een leuke afsluiting van het 

schooljaar. De kinderen hebben aan 
allerlei activiteiten meegedaan en 
hebben als kers op de taart een 
aantal vragen aan de wethouder 
mogen stellen. 

Vooralsnog blijft dit project voor 
minimaal drie jaar lopen in MFC 
Presikhaven. 
Initiatiefnemers Melvin Kolf en 
Nabil el Malki zijn enorm blij dat 
de jongeren de erkenning krijgen 
voor hun inzet aan een betere 
samenleving waarin we elkaar 
helpen een stap hogerop te komen.

Financiën & 
Formulieren
Zoekt u hulp bij het op orde 
brengen van uw administratie?
Wilt u weten welke regelingen en 
voorzieningen voor u gelden?
Heeft u vragen over toeslagen, 
het voorkomen van schulden of 
dreigt er beslag gelegd te worden? 

Sociaal Raadslieden bieden hulp bij 
problemen met regels en instanties.

Open inloopspreekuur op maandag- 
en woensdagmorgen van 9.00 tot 
11.00 uur in MFC Presikhaven. 
U vindt ons naast de 
balie in de hal van het 
gebouw.

Financiën & 
Formulieren is onder-
deel van Rijnstad
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Duurzaam Presikhaaf krijgt 
Zonenergie voor half geld
Op 2 juni organiseerde ik met de 
Rijn IJssel Energie Coöperatie een 
bijeenkomst over ‘Postcode Roos’. 
Deze avond trok zo’n tien Presik-
hafers en leverde veel vragen op. 

Coöperatieman George Lagerberg 
en ik komen donderdagavond 
20 oktober met antwoorden. Wie 
zich opgeeft, krijgt die toegestuurd.

Postcode-Roos 
Een geheugensteuntje: de kern van 
de Roos is een groep huurders en/
of  huiseigenaren in één postcode-
gebied: dus voor Presikhaaf 6825 
of 6826. 
De groep gaat samen zonnepanelen 
leggen op een groot dak, ergens in 
de buurt. 
Met omliggende postcodegebieden 

betalen deze mensen vijftien jaar 
geen energiebelasting over de 
elektriciteit en dat scheelt de helft 
van de prijs. Na tien jaar hebben 
we de investering er uit. Natuurlijk 
sneller als we subsidie krijgen. 
Daarvoor heeft onze Provincie 
Gelderland bijvoorbeeld een potje. 
Je kunt zonnepanelen huren of 
kopen.

Hulp
Er zijn al Presikhafers met zonne-
panelen. We gaan donderdag 
20 oktober van hun ervaringen 
horen. Samenwerking zoeken we 
met Zuivelboerderij IJsseloord, 
want hier kunnen we ook zonne-
panelen kwijt. En met de leden-
kaart van de Coöperatie kun je bij 
diezelfde Zuivelboerderij weer 

kortingen krijgen. Zo snijdt het 
duurzame mes aan meer kanten!

Bewoners met belangstelling voor 
schone energie en voor een dikkere 
portemonnee nodig ik uit voor 
donderdagavond 20 oktober om 
19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur) 
in het MFC, Laan van Presikhaaf 7. 
Wie zich via mij opgeeft 
jaaphuurman@hotmail.com krijgt 
onze presentatie direct.

Jaap Huurman, 6826 PJ

In postcodegebied 6825 liggen al een 
hoop zonnepanelen, namelijk op 
dezelfde Zuivelboerderij IJsseloord

Busreisje naar de markt in 
Gelsenkirchen/Duitsland
Op zaterdag 22 oktober organi-
seert de activiteitengroep 
Presikhaaf weer een busuitje. 
Dit keer gaat de reis naar de 
markt bij de Veltins Arena in 
Gelsenkirchen/Duitsland. 

U kunt als u meer wilt weten over 
deze markt zelf de markt googelen. 
De busreis is voor mannen en 
vrouwen uit Presikhaaf van 18 jaar 
en ouder. Als u in een andere wijk 

woont, mag u niet mee, bij twijfel 
vragen we om een legitimatiebewijs. 
Een kaartje voor de busreis kost 
€ 10,00.

Belangrijke informatie!
De bus vertrekt ‘s ochtends vanaf 
de parkeerplaats op de hoek 
Honigkamp – Laan van Presikhaaf, 
achter MFC Presikhaven. De bus 
vertrekt om 8.00 uur. Als u later 
komt dan 8.00 uur is de bus ver-
trokken. Op laatkomers wordt niet 
gewacht! Vanaf 7.30 uur staat de 
bus klaar en kunt u instappen. 

Programma
U bent rond 10.00 uur op de markt 
en kunt daar zelf rondlopen en 
shoppen. De markt stopt om 14.00 

uur. In de buurt van de markt is op 
loopafstand een winkelcentrum 
waar u naar hartenlust verder kunt 
winkelen. Natuurlijk bent u vrij om 
te doen wat u wilt. 
Vanaf 16.30 uur staat de bus weer 
op de plek waar u uitgestapt bent. 
Om 17.00 uur vertrekt de bus. 
Ook hiervoor geldt dat de bus niet 
wacht! Kom dus op tijd. 
Rond 18.45 uur bent u weer in 
Presikhaaf. 

Kaartverkoop
Kaartjes ad. € 10,00 zijn te koop in 
het MFC bij het participatiewerk 
van Rijnstad, 1e verdieping. 
U kunt ook mailen en een kaartje 
reserveren. U moet het dan wel van 
te voren komen afhalen en betalen. 
U kunt hiervoor mailen met 
i.sieljes@rijnstad.nl of bellen naar 
06-52 71 07 66.
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Advertentie

Ome Joop’s Tour Uw leven in 
een boek
Stichting Welzijn Ouderen 
Arnhem (SWOA) biedt ouderen 
in Arnhem de mogelijkheid 
om, samen met een vrijwilliger 
(schrijver), via een levensboek 
hun eigen levensverhaal te vertellen. Aan de 
hand van interviews zal de schrijver uw levensverhaal, 
geïllustreerd met foto’s en eventueel andere afbeeldin-
gen beschrijven. Een vrijwillig grafische vormgever zal 
het ontwerp van het boek verzorgen. 

Wilt u ook een levensboek of meer informatie? Stuur 
dan een mail naar levensboeken@swoa.nl of bel naar 
SWOA 327 22 66. 

Achtergrondinformatie
SWOA
Wel zijn, is lekker in je vel zitten. Doen wat je leuk 
vindt, geeft energie en balans in je leven. SWOA 
stimuleert mensen te ontdekken wat ze nog wél kun-
nen en hun talenten te gebruiken. Zelf zoveel mogelijk 
uit het leven halen. Dát is waarvoor SWOA staat. 

Mensen kloppen om verschillende redenen bij SWOA 
aan. Minder alleen zijn, meer bewegen, andere mensen 
leren kennen, naar buiten kunnen, uitstapjes maken, 
zich nuttig maken voor de samenleving, creatief bezig 
zijn en meer in evenwicht komen.Bridgeclub “De Weldam”

25 juli 2016 was het weer zover, 158 kinderen gingen 
vanuit het stadhuis op weg voor een geweldige 
fietsvakantie.

Als je bij de start al merkt hoeveel werk er door de vele 
vrijwilligers al gedaan is, besef je ook wat een gewel-
dige prestatie door bestuur en vrijwilligers, ook tijdens 
de Tour geleverd wordt. Tijdens deze tour zijn vier 
kinderen door heimwee naar huis gegaan. Dit komt 
ieder jaar voor en volgens Ome Joop is het geen 
schande. “Het kan iedereen overkomen,” vertelde hij 
voor het vertrek. De overgebleven 154 kinderen 
kwamen tijdens stromende regen terug, blij, moe, 
maar heel voldaan! 
Ook door Wijkplatform Presikhaaf werd een bijdrage 
toegezegd. Dit geld is het zeer zeker waard, want zoiets 
moois  dat vooral kinderen uit minder gefortuneerde 
gezinnen plezier geeft, discipline bijbrengt en saam-
horigheid, moet blijven bestaan!

Wij zijn een gezellige, niet bij de bond aangesloten, 
bridgeclub waar in de maanden september tot en met 
mei in competitieverband op de dinsdagavonden kan 
worden gebridged van 19.00 uur tot 22.00 uur. 

We spelen in het gebouw van de Weldam aan de 
Middachtensingel 39. Er worden zes rondes van vier 
spellen gespeeld.

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

U kunt zich per mail aanmelden via Joop Rozekrans: 
joopton@12move.nl
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Nieuwsbrief Werkgroep AGA
Biomassacentrale op Kleefse Waard

Als het aan de provincie Gelderland en de gemeente 
Arnhem ligt wordt op de Kleefse Waard een 
biomassacentrale gebouwd. 
Op het terrein is al veel zware milieuvervuilende 
industrie, maar een bestemmingsplan waarin dit 
allemaal wordt toegestaan, ontbreekt.

Nuon is in september 2012 gestopt met de plannen voor 
een biomassacentrale op de Kleefse Waard omdat er te 
veel onzekerheden waren over vergunningen en het 
verkrijgen van subsidie. Veolia heeft nu de draad weer 
opgepakt. Gedeputeerde Staten van Gelderland heeft 
inmiddels al een vergunning in het kader van de Natuur-
beschermingswet 1998 afgegeven. De procedure daarvan 
loopt nog. De vergunning voor de bouw van de bio-
massacentrale en een opslag voor houtsnippers is 
aangevraagd.

Stichting AGA/Presikhaaf heeft bij 
Gedeputeerde Staten van Gelder-
land haar zorg uitgesproken over 
de nadelige effecten van deze ontwikkeling voor Presik-
haaf, ons woongebied dat grenst aan Industrieterrein 
Arnhem Noord waar de Kleefse Waard deel van uit maakt. 
Deze nadelige effecten kunnen opgeteld worden bij de 
steeds maar groter wordende optelsom van milieuveront-
reiniging rondom Presikhaaf door al aanwezige zware 
industrie in Arnhem en Westervoort, het steeds maar 
toenemende verkeer op de Pleyroute en A12 en alles wat 
vanuit het Ruhrgebied komt aanwaaien. Stichting AGA/
Presikhaaf heeft gevraagd het voornemen tot oprichten 
van een biomassacentrale in de context van dit grotere 
geheel te onderzoeken. Kijk hiervoor op www.ageena.nl 

Bestemmingsplan
In 2012 heeft de Raad van State het bestemmingsplan 
voor de Kleefse Waard en Koningspley-Noord vernietigd. 
Er is sindsdien geen nieuw bestemmingsplan gemaakt 
Geruchten gaan dat er in oktober weer een bestemmings-
plan in procedure gaat. Dat is dan wel nadat verschillende 
bedrijven in hogere milieucategorieën (zware industrie) de 
mogelijkheid hebben gehad hun productiecapaciteit uit te 
breiden op basis van een stokoud bestemmingsplan uit 
1963 zonder rechtsgeldigheid. Bestemmingsplannen 
dienen namelijk elke 10 jaar geactualiseerd te worden. 
Het paard wordt hier dus letterlijk achter de wagen 
gespannen met alle consequenties van dien voor de 
kwaliteit van onze leefomgeving.

Steunt u de standpunten van Werkgroep AGA en wilt u 
zich daarvoor inzetten? Of heeft u vragen? 
Laat het ons weten. Dat kan via ageena@hetnet.nl of 
via www.ageena.nl

Principeschets biomassa gestookte verbrandingsketel
Uit Toelichting bouw en gebruik ketel 14 IPKW, Veolia

Naailes in de Oosthof In buurtcentrum de Oosthof wordt iedere 
maandag- en dinsdagochtend naailes gegeven door twee enthousiaste vrijwilligsters. Op dit moment zijn er weer 
plekken vrij voor wijkbewoners uit Presikhaaf die graag willen leren naaien. U wordt hierin goed begeleid door 
de vrijwilligsters. De naailes is op deze ochtenden van 9.30 uur tot 11.30 uur. Buurtcentrum de Oosthof vindt u 
aan de Kinderkamp 9 in Presikhaaf-Oost. U kunt zich opgeven voor de naailes op maandag bij Ingrid, telefoon 
06-52 71 07 66 of voor de naailes op dinsdag bij Samra, telefoon 06-84 51 47 45.

U kunt ook gewoon langskomen op beide ochtenden om kennis te maken en te kijken of er plaats is!
De naailes kost € 2,00 per keer. Er wordt vooraf, per maand afgerekend.
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Presikhaaf Wijknieuws is een wijkblad voor 
en door wijkbewoners van Presikhaaf. 
Verschijnt 6 maal per jaar.

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

Ondersteuning vanuit  Rijnstad:
Lies Vonk

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

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 18 november 2016
Onder de goede inzenders wordt een cadeaubon verloot ter 

waarde van  € 20,00, te besteden bij Kapsalon Apart.
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Inzenden kopij vóór
18 november 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:
12 december 2016

De winnaar van de WOORDZOEKER
(,,lekker pootje baden in de zee”)

uit wijknieuws nummer 4
is Nanda van Cronenberg-Valk, Rechterenstraat 
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