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Informatiebijeenkomst 
WIJ en onze gemeente
De leden van InterCulturele 
Werkgroep Presikhaaf organise-
ren een informatiebijeenkomst.  
Daarin wordt op een eenvoudige 
manier uitgelegd wat het verband 
is tussen wijkbewoner zijn, 
politiek, belasting betalen en de 
gemeente.
 
Wanneer: donderdag 26 januari  
 2017
Tijd:  van 9.30 uur tot 11.30 uur
Plaats:  MFC Presikhaven.

De volgende vragen komen aan de 
orde:
√ Wie is de gemeente?
√ Wat is het verschil tussen 
 “het College en de Raad”
√ Hoe betaalt de gemeente alles  
 wat zij doet?

√ Wie bepaalt waarvoor het geld  
 wordt gebruikt?
√ Hebben bewoners invloed en  
 hoe dan?
√ Waarom is het zo belangrijk dat  
 de bewoners en de gemeente  
 samenwerken?

De bijeenkomst wordt geleid door 
Mevrouw Nesrin Cingöz.
Iedereen uit Presikhaaf, die geïnte-
resseerd is, is welkom.

Heeft u hulp nodig omdat u ziek 
bent en de hond niet kunt uitlaten 
of begrijpt u niet waarom uw 
computer niet meer werkt.
Is er veel werk in de tuin en zijn 
een paar extra helpende handen 
welkom of wilt u gewoon een 
middagje gezelschap?

Via de website www.wehelpen.nl 
kunt u laten weten waarbij u hulp 
kunt gebruiken.
U kunt ook aangeven dat u zelf 
iemand een handje wilt helpen. 
Samen met bekenden kunt u zelfs 
via de website zorgen voor een 
ander.
Kortom de website WeHelpen 
helpt u verder.
De website is ook te vinden via de 
wijkwebsite www.presikhaafnet.nl en samenwerking te zoeken met 

relevante netwerken in de wijk 
zoals Resto van Harte, Diagonaal, 
Kwartiermakersoverleg etc. Wij 
willen een Oase zijn voor mensen 
die,  ongeacht hun achtergrond of 
afkomst, kunnen herstellen of deel 
uitmaken van de projecten die hun 
interesse hebben. 

Zo willen we “Presiklife” brengen 
in de wijk. 
Zo hebben wij onder andere de 
tweedehandskledingwinkel 
Presiklife. Deze is open van 10.00 
tot 16.00 uur op de 1e en 2e vrijdag 
van de maand. Er staan gratis koffie, 
thee en koekjes voor u klaar en een 
kamer waar u even gezellig kunt 
bijpraten met diverse mensen uit de 
wijk. 
Kom bij ons langs want wij hebben 
vooral in de dames - en kinder-

kleding een enorm aanbod! Heeft u 
nog kleding waarmee u niets meer 
doet en is deze nog van goede 
kwaliteit, dan mag u deze (het liefst 
schoon en opgevouwen) bij ons 
afgeven op de openingstijden van 
de kledingwinkel. Alle opbrengsten 
komen ten goede aan de wijk 
Presikhaaf waarvoor we activiteiten 
organiseren.

Presiklife zit in het pand naast de 
Oase op de Bethaniënstraat 3. 
Volg ons op Facebook en Twitter. 
Voor meer informatie of wilt u 
meehelpen in de winkel, mail ons 
op info@presiklife.nl

Kledingwinkel ten 
behoeve van de wijk 
Presikhaaf 

Presiklife zet zich in voor de noden 
van mensen in de wijk. Dit zijn 
veelal mensen die aan de onderkant 
van de samenleving worstelen met 
problematiek op het gebied van 
armoede, laag geletterdheid en 
eenzaamheid. 

Wij willen als multiculturele groep 
zichtbaar zijn in de wijk door aan 
te sluiten bij bestaande netwerken 
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Dr. Dellemann 
met pensioen

“Je moet van mensen houden en van jezelf om het vol 
te houden. Tegelijk moet je organisator zijn en 
goede mensen om je heen verzamelen. Vertrouwen 
geven is daarbij heel belangrijk.”

Presikhaaf wijknieuws ontving het bericht dat dokter 
Dellemann zijn werk als huisarts per 1 januari a.s. 
beëindigt. We gingen nog even bij hem ‘op consult’ en 
legden een aantal vragen voor.

Loopbaan
Dokter Henri Dellemann is al bijna 40 jaar getrouwd 
met Gerda Bongers en vader van drie kinderen, waar-
van de jongste als ondersteuner GGZ in de praktijk 
werkzaam is. Hij begon zijn studie geneeskunde in 
Groningen en studeerde in 1977 als huisarts af. 
Een jaar later begon hij zijn praktijk aan de 
Houtmanstraat op Presikhaaf. Zijn echtgenote heeft 
vanaf het begin als assistente meegewerkt. De laatste 
acht jaar zorgde zij als manager dat alles in de praktijk 
op rolletjes liep. 

“Naast mijn werk als huisarts ben ik ook sportarts en 
clubarts van Vitesse geweest. Vanaf 1982 kwam daar 
het opleiderschap bij. Ik deed dit graag en was zo 
betrokken bij de ontwikkelingen in het vak.
Vanuit een stukje verantwoordelijkheid ben ik op 
bestuurlijk vlak ook actief geweest (voorzitter van de 
regionale huisartsenvereniging). 
Met veel patiënten heb ik in de loop der jaren een 
band opgebouwd. Veel heb ik kunnen leren van 
mensen uit onze multiculturele samenleving. Hoe gaan 

zij om met ver-
schillende fases in 
het leven, zoals 
ziekte en dood. 
Tegenwoordig 
neemt de huisarts 
een andere plaats 
in de samenleving 
in. Het is wat anoniemer geworden. De huidige 
patiënt is veel mondiger. Dat heeft ook zijn leuke 
kanten omdat je nu in gezamenlijk overleg een plan 
maakt: “shared decision making”.

Samenwerking en opvolging
“Ik wil nog eens benadrukken hoe goed de samenwer-
king tussen de verschillende disciplines in het gezond-
heidscentrum is. Hierbij past dankbaarheid, ook voor 
het vertrouwen dat patiënten in mij hebben gehad. 
De praktijk wordt per 1 januari a.s. opgesplitst in twee 
praktijken, waar de dames M. L. Bassa en F. A. Ali als 
huisarts-praktijkhouder werkzaam zijn.” 

De redactie van Presikhaaf wijknieuws wenst het 
echtpaar Dellemann nog veel mooie en gezonde jaren 
toe.

mw. Bassa mw. Ali

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

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

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

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

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

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

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

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

Heb je interesse of nog vragen, neem dan vooral 
contact op met de buurtcirkelcoach van de 
RIBW AVV: Maxime Bisschop, 
m.bisschop@ribwavv.nl of bel 06-31 65 98 19

Behandeling, begeleiding 
en scholing in Presikhaaf

Je zit thuis met een leerplichtont-
heffing, je maakt moeilijk contact 
met anderen. Of misschien heb je 
wel andere problemen, waardoor je 
het gevoel hebt dat je niet vooruit-
komt in het leven. Dan is de nieuwe 
dagbehandeling van Pluryn in 
Presikhaaf iets voor jou. 

De dagbehandeling aan het Hisvelt-
plein 7 bestaat uit een huiskamer en 
fietsenwerkplaats. Je kunt ernaar toe 
als je tussen de 12 en 23 jaar oud 

bent. Heb je problemen op het 
gebied van wonen, werken, leren 
en/of vrije tijd en kom je er zelf 
niet meer uit. Of zit je thuis, heb je 
het lastig op school of kom je 
moeilijk aan werk? 

Dan biedt de dagbehandeling je 
een kans om de draad weer op te 
pakken. 

We zijn er ook voor leerlingen van 
omliggende scholen die een time-

out hebben gekregen. Dan kun je 
bij ons een ontwikkeltraject volgen. 

Wil je meer weten? 
Neem dan contact op met het 
klantenbureau van Pluryn. 
Daar helpen ze je verder, 
telefoon 088 - 779 50 00
klantenbureau@pluryn.nl
www.pluryn.nl
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Straatnamen 
nader belicht
We hebben in Presikhaaf wijknieuws al heel wat 
straten in Presikhaaf onder de loep genomen. 
Voor de rubriek in deze wijkkrant bracht de 
redactie op een zonnige herfstmiddag een bezoek 
aan het Deltakwartier, samen met de Nieuwe Vaart 
het vroegere Presikhaaf 2. 

In het Deltakwartier, gelegen tussen IJssellaan, Laan 
van Presikhaaf, Volkerakstraat en Braakman, staan 
mooie huizen van bijzondere architectuur, wat de wijk 
een karakteristieke uitstraling geeft. De gekozen 
straatnamen hebben alle hetzelfde thema: wateren, 
rivieren en zeearmen enz. uit het Scheldegebied.

Krammerstraat en Volkerakstraat: het Krammer-
Volkerak, tussen Goeree-Overflakkee en Brabant, is 
een uitgestrekt zoetwatermeer met daaromheen lig-

gende graslanden en ruigten. Het water stond eerder, 
vóór afsluiting door de Philipsdam, via de Grevelingen 
en Oosterschelde in open verbinding met de zee.

Braakman, Grevelingen en Haringvliet zijn vroegere 
zeearmen van de Westerschelde (Braakman) en Noord-
zee, door de Deltawerken van de zee afgesloten. Nu is 

het Grevelingenmeer het grootste zoutwatermeer van 
West-Europa. Het zoutgehalte van het meer wordt op 
peil gehouden door de Brouwerssluis, een doorlaatsluis 
in de Brouwersdam, waarmee zeewater ingelaten 
wordt.

Hammen is een diepe stroomgeul in de Oosterschelde, 
Deurloo is de naam van een geul in de Westerschelde.
Het Zwin: de naam van een natuurgebied aan de 
monding van de Westerschelde.

Haringvlietdam
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Zoek je uitdagend vrijwilligerswerk met inhoud?
Wordt vrijwilliger bij buurtbemiddeling!

De bemiddelaars zijn een belang-
rijk fundament onder het project 
buurtbemiddeling. Zij zijn het 
visitekaartje. Door hun vrijwil-
lige inzet kunnen we in veel 
zaken bij een conflict tussen 
buren een positieve invloed 
uitoefenen. 

Zonder hen geen project buurt-
bemiddeling. Bij 60% van de 
aanmeldingen gaan zij in tweetallen 
op pad.  In Nederland zijn ruim 
2500 vrijwilligers actief als 
bemiddelaar.

Omdat de aanmeldingen stijgen 
zoeken we nieuwe vrijwilligers. 

Bemiddelaars die in staat zijn een 
conflict tot de essentie terug te 
brengen en buren zelf aan het stuur 
te zetten.
Vrijwilligerswerk bij buurtbemidde-
ling is boeiend, o.a. omdat je 
opbouwend bezig bent. Je onder-
steunt buren om over drempels 
heen te stappen, werkt samen met 
hen aan oplossingen en komt in 
aanraking met alle lagen in de 
samenleving.

Buurtbemiddeling is een laagdrem-
pelige aanpak om buurtgenoten in 
een conflictsituatie weer met elkaar 
in gesprek te brengen.
De kennismakingsgesprekken met 
de buren (aan huis) en de bemid-
delingsgesprekken worden uitge-
voerd door bemiddelaars. Deze 
groep vrijwilligers kenmerkt zich 
door haar positieve instelling en 
persoonlijke (en tegelijk toch 
neutrale) benadering van bewoners 
met burenproblemen.
Buurtbemiddeling maakt gebruik 

van de eigen 
kracht van buren 
want als burger 
ben je zelf verant-
woordelijk voor een prettige leef-
omgeving. Het succes van buurt-
bemiddeling zit in de 
laagdrempeligheid en het informele 
karakter. De gesprekken vinden 
plaats op basis van vrijwilligheid en 
vertrouwen.

> Kan je goed luisteren, samen-
 vatten en doorvragen?
> Heb je interesse in de mede - 
 mens en respect voor de mening  
 van anderen?
> Kun je omgaan met weerstand?

Meld je dan aan. 
Gezien de samenstelling van het 
team vragen we mannen na-
drukkelijk te reageren.
Stuur je CV naar: 
buurtbemiddeling@rijnstad.nl 
Voor meer info kun je kijken op: 
www.buurtbemiddelingarnhem.nl

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 persoonlijke kwaliteiten, 
talenten en levenservaring leveren zij 
een geheel eigen bijdrage aan het 
welzijn van onze cliënten. 

Goede samenwerking tussen cliënten, 
vrijwilligers en medewerkers draagt 
bij tot zorg die aansluit bij de vraag 
van de cliënt. Vrijwilligers kunnen 
rekenen op ondersteuning en 
scholing vanuit Pleyade. 

De belangrijkste voorwaarden om 
vrijwilligerswerk te doen bij 
Pleyade  zijn enthousiasme, betrok-
kenheid en een hart voor mensen. 

Voor de locatie Waalstaete  zijn we 
op zoek naar enthousiaste vrijwilli-
gers voor diverse taken en een 
notulist(e) cliëntenraad. 
Bent u geïnteresseerd en/of wilt u 
meer informatie over het vrijwilli-
gerswerk, dan kunt u contact opne-
men met Marion van Loo, consulent 
Vrijwilligerswerk/Mantelzorg (tele-
foon 06-11 78 18 07) of mailen naar 
m.vanloo@pleyade.nl 
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Vrolijke kunst op de 
J.F. Kennedyschool
De hele wereld op één muur van 
de JFK. Je kunt er echt niet 
zomaar aan voorbij, zo’n vrolijke 
en kleurrijke uitstraling!

Even terug in de tijd. Op 25 mei jl. 
vond het Kinderkunsmake-festival 
plaats in Park Presikhaaf, 
georganiseerd door Diagonaal en 
Locatie Spatie. Ter voorbereiding 
op dit festival kwam kunstenaar 

Kenneth Letsoin in de klassen om 
te vertellen over het festival. 
Tevens mochten de kinderen 
meedoen aan een Kunsmake-wed-

strijd waarvoor ze in de klas een 
slinger van kunstwerken mochten 
maken. Op de JFK hebben de 
kinderen van de bovenbouw deel-
genomen aan deze activiteit. 
Toen de slingers klaar waren, zijn ze 

door de kinderen naar het festival-
terrein gebracht om zo het terrein 
op te fleuren. De mooiste slinger 
zou worden beloond met een prijs. 
Deze prijs is gewonnen door onze 
huidige groep 7. 

De kinderen hadden niet alleen 
kunst gemaakt door het kleuren 
van de gekregen flyers, maar had-
den van de flyers tevens nieuwe 
vormen gemaakt. Deze creativiteit 
is beloond en dus mochten de 
kinderen, onder begeleiding van 
kunstenaar Kenneth, hun creativi-
teit verder ontwikkelen en inzetten 
voor het ontwerpen van een grote 
muurschildering. 

Voor de zomervakantie hebben ze 
samen met Kenneth het ontwerp 
voor de muurschildering gemaakt. 
Begin november werd het ontwerp 
o.l.v. Kenneth en Remco op de 
voorgevel van de JFK geschilderd.

Vele van u zullen het al hebben 
opgemerkt. Voor anderen geldt: 
Kom gerust een kijkje nemen!

Leren over
 het heelal

….in de ruimte!
Op Kindcentrum de Werf maken 
we gebruik van een diversiteit 
aan leermiddelen. In de groepen 
worden o.a. Ipads, computers en 
laptops ingezet om leerlingen te 
ondersteunen bij hun eigen 
leerproces. Sinds november zetten 
we daarnaast ook het 

‘Green-Screen’ in. 

Dit groene scherm zorgt ervoor dat 
je met één druk op de knop van 
locatie kan wisselen. Zo sta je in het 
bos en zo sta je in de ruimte. 

Heel leuk om in 
plaats van een 
werkstuk over de 
Romeinen een 
filmpje ‘in Rome’ 

op te nemen of tijdens het thema 
ruimte, de planeten te bekijken. 

Halloweenoptocht 
in de Ulenpaslaan

Het is toch ieder jaar weer leuk en 
soms ontroerend hoe de kinderen 
dit “spel” meespelen en het werk 
dat ouders ervan maken. 

Het is ook alle jaren goed georgani-
seerd dank zij de inzet van de 
ouders.

Carla van Mens
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Muziek op Schoot 
Speelkameraadjes Presikhaaf 
organiseert weer een cursus 
Muziek op Schoot! Een leuke 
cursus van vier lessen waarbij de 
kinderen samen met papa of 
mama aan de slag gaan met 
geluiden en muziek. 
Speciaal voor kinderen vanaf 
18 maanden tot 4 jaar oud.

Bestemmingsplanwijziging 
Briantcollege

Op donderdagavond 10 november 
konden omwonenden kennis 
nemen van de plannen rond de 
bestemmingsplanwijziging voor 
het Briantcollege aan de 
Bethaniënstraat 248-250. 

Hier zullen sloop en nieuwbouw 
plaatsvinden (zie platte grond).

Wethouder R. König en ambtena-
ren, de heer Loeffen, lid van college 
van bestuur “De onderwijsspecialis-
ten” en docenten waren aanwezig 
om vragen te beantwoorden.

Helaas zijn maar weinig 
uitgenodigde bewoners en 
ouders op de informatie-
avond afgekomen. 
De redactie was wel 
aanwezig. 
De koffie was voortreffelijk.meer informatie op https://www.arnhem.nl/

Inwoners/bestemmingsplannen foto: Hans van Dulkenraad

De zoete 
Algerijnse keuken

Er wordt samen gezongen en 
spelenderwijs muziek gemaakt en 
natuurlijk wordt er met heel veel 
verschillende instrumentjes 
geoefend. Soms spelen we heel 
zacht en dan maken we weer een 
hele hoop geluid. Samen wordt er 
een echt ‘orkest’ van gemaakt. 

Extra informatie is te lezen op onze 
facebookpagina Speelkameraadjes 
Presikhaaf.
De cursus bestaat uit vier lessen van 

45 minuten. Na elke les is er een 
glaasje ranja en koffie of thee voor 
de ouders. 
Er is plek voor maximaal veertien 
kinderen, dus meld je gauw aan. Je 
kunt je tot 6 januari a.s. aanmelden 
via speelkameraadjes@gmail.com of 
bij Helen, telefoon 06-10 34 39 43.

Lessen: dinsdag 10, 17, 24 en 31  
 januari
Tijd:  van 9.15 uur tot 10.15 uur
Kosten: € 8,00 per kind voor de  
 hele cursus.
Waar:  MFC Presikhaven, Laan  
 van Presikhaaf 7, grote zaal.

Vanaf dinsdag 17 januari worden er 
zoete koekjes gebakken in MFC 
Presikhaven. De Algerijnse keuken 
kent een lekkere zoete keuken met 

allerhande soorten koekjes. 
Fahima is een Algerijnse 
buurt-bewoonster die deze 
kunst goed beheerst en die 
haar bakkunst graag aan 
andere buurtbewoonsters wil leren. 
De cursus begint op dinsdag 
17 januari en is vijf keer op de 
dinsdagochtenden van 9.00 tot 
11.00 uur (met een uitloop tot 11.30 
uur). De cursus is voor mannen en 
voor vrouwen uit Presikhaaf van 18 
jaar en ouder. De kosten zijn € 2,50 
per keer, exclusief koffie en thee 
(€ 0,50). De cursus wordt gegeven 
in de keuken in het MFC. U kunt 
zich opgeven voor de cursus bij 
Ingrid, participatiewerk Rijnstad, 
telefoon 06-52 71 07 66 of via 
i.sieljes@rijnstad.nl
Aan de cursus kunnen maximaal 9 
personen deelnemen i.v.m. de 
grootte van de keuken. Als zich 
meer mensen hebben aangemeld, 
wordt er geloot.



9

WIJKNIEUWS
Dr. W. Dreesschool! 
Van onderwijzen 
naar leren dat past!
Omdat we als team:
* kwaliteit van het onderwijs   
 belangrijk vinden, het gaat naast  
 schoolprestaties om vaardigheden  
 op het gebied van sociale contac- 
 ten, samenwerken, zelfstandig- 
 heid en omgaan met gevoelens;

* ruimte willen geven voor een  
 zelfstandige ontwikkeling en  
 kinderen willen aanspreken op  
 verantwoordelijkheden, samen  
 met ouders;

* kinderen persoonlijk willen   
 uitdagen, waarbij kerndoelen de  
 basis voor het onderwijs vormen;

* een doorlopende leerlijn van de  
 voorschoolse educatie tot en met  
 groep 8 willen realiseren;

* kinderen willen voorbereiden op  
 het voortgezet onderwijs;

* een leeromgeving willen creëren  
 waarin kinderen zich continu  
 kunnen ontwikkelen in samen- 
 werking met de ouders;

* mogelijkheden willen creëren  
 voor kinderen om zich naar hun  
 eigen, individuele mogelijkheden  
 en ambities te ontwikkelen,   
 rekening houdend met niveau,  
 tempo en mogelijkheden van  
 kinderen.

Hoe ziet dat er uit? 
We werken in units. 
Unit 1, unit 2 en unit 3. Een unit 
bestaat uit meerdere basisgroepen. 

In de basisgroep zitten kinderen uit 
verschillende leerjaren. 

De kinderen starten om 8.30 uur in 
hun basisgroep. 
Elke basisgroep heeft een vaste 
leerkracht. De leerkrachten van de 
basisgroep zijn verantwoordelijk 
voor het volgen van de ontwikke-
ling van het kind en het contact 
met ouders. Alle leerkrachten in 
een unit dragen zorg voor 
instructiemomenten. 

Rekenen, taal en lezen staan 
’s ochtends centraal, in de middag 
wordt er gewerkt aan wereldoriën-
tatie en de sociale en creatieve 
ontwikkeling. De kinderen ervaren 
een duidelijke structuur en kunnen 
hun eigen leerroute plannen. Zelf-
standigheid is belangrijk, dat leren 
we al vanaf groep 1!

Kerstbingo
Op zaterdag 17 december a.s.* 
houden wij onze kerstbingo in de 
Dr. W. Dreesschool, Kinderkamp 7.  

U bent hiervoor van harte 
uitgenodigd.
Aanvang van de bingo is om 20.00 
uur, de zaal is open vanaf 19.30 uur.
De eerste kop koffie of thee met 
een snee kerstbrood is gratis. 
Tussen de rondes door worden er 
hapjes geserveerd.

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

Het bestuur en de vrijwilligers van 
de S.I.K. wensen u prettige feest-
dagen en een voorspoedig 2017.
www.sikpresikhaaf.com

*Onder voorbehoud van   
wijzigingen

Nieuwsberichten en 
Wijkagenda op 
www.presikhaafnet.nl

De wijk Presikhaaf heeft naast 
Presikhaaf wijknieuws ook een 
eigen website waarop de 
laatste nieuwsberichten staan.

Tevens worden activiteiten 
gemeld in de wijkagenda.
Heeft u een activiteit te 
melden die gepland staat na 
het verschijnen van dit blad, 
kunt u dit kenbaar maken via 
info@presikhaafnet.nl

De redactie zorgt er dan voor 
dat uw activiteit op de agenda 
wordt geplaatst.
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Samen werken aan Presikhaaf

Advertentie

Honigkamp 82 
telefoon 362 18 18

www.kapsalonapart.nl

Kapsalon 
Apart

Dames- en Herenkapsalon

Actie
Bij aankoop van 3 haarverzorgings- 

producten van de vernieuwde
Keune Care Line,

ontvangt u een GRATIS
Knip-Was behandeling met 

de Keune Care! (twv €25,00)
Actie loopt t/m 31 Dec.

U als bewoner of ondernemer in 
Presikhaaf weet wat er nodig is 
om de wijk verder te ontwikkelen 
en prettiger te maken. 
U bent er tenslotte elke dag. 

Vragen en ideeën
Het team leefomgeving Presikhaaf 
hoort graag wat u ziet en weet over 
uw straat, buurt, plein. Om samen 
te kijken wat er mogelijk is om uw 
leefomgeving te verbeteren. 
En uit te zoeken wie dat kan doen. 
U kunt ons mailen op 
presikhaaf@leefomgevingarnhem.nl, 
persoonlijk bellen of mailen. 

Onze contactgegevens staan op 
www.presikhaafnet.nl

Voorbereidende werkgroep
Dat er een team leefomgeving in 
uw wijk is, is nog nieuw. 
Hoe werken we (bewoners, onder-
nemers en gemeente) samen aan, in 
en voor Presikhaaf? Dat gaan we 
samen met 15 bewoners en onder-
nemers verder onderzoeken. 
Zij hebben zich opgegeven om mee 
te denken in een werkgroep.

Wijkprogramma
Het team leefomgeving is nu een 
jaar bij u in de wijk. We hebben in 
die tijd veel bewoners, onder-
nemers, groepen en professionals 
gesproken. Ook binnen de 
gemeente hebben we veel gesprek-
ken gevoerd met collega’s die in 
Presikhaaf een project doen, beleid 
maken of beleid uitvoeren. 

Alles wat we tot nu toe weten over 
Presikhaaf gaan we opschrijven in 
een wijkprogramma. U kunt daarin 
zien waarmee we bezig zijn, en wat 
de speerpunten voor Presikhaaf zijn. 
Wij horen graag of u vindt dat we 
met de goede dingen bezig zijn. 
Of juist niet.

Wijkbudget
Vindt u het leuk om te weten 
hoeveel geld de gemeente jaarlijks 
aan Presikhaaf uitgeeft? 
Kijk dan op begroting.arnhem.nl 
Daar staat voor het eerst ook een 
begroting per wijk. Daarin zit alles 
wat de gemeente in Presikhaaf doet: 
van riolering onderhouden en de 
straat vegen tot eenzaamheid 

bestrijden en opvoedings-
ondersteuning.

Het is onze taak om er samen met 
u voor te zorgen dat het geld aan de 
onderwerpen wordt besteed die in 
Presikhaaf belangrijk zijn. 

Het wijkprogramma is daarvoor de 
basis. In het voorjaar 2017 denken 
we dat klaar te hebben.

Tot ziens in Presikhaaf!

Cigdem Uluts (trainee), Wendy Beukhof, 
Caroline Baarschers, Paul Beltman, Anne 
Marijn Tielen,  Leo Emerenciana, Mirjam Dulk

Betrokken 
(oud)-bewoner 
van Presikhaaf 
Piet Schreuder 
heeft een grote 
hobby: schrijven. 
Kortgeleden 
kwam zijn 
nieuwste boek uit 
met de titel 

“Van Huis en Haard verdreven”. 
Daarin speelt de wijk Presikhaaf 
70 jaar geleden een belangrijke rol. 
Het boek is te koop bij 
www.bol.com/biografieën en bij 
www.boekscout.nl
Via dit artikeltje feliciteert de 
redactie Piet met zijn nieuwe boek. 

Van Huis
en

Haard Verdreven
Dagboek van een Evacué

tijdens de slag om Arnhem

PIET SCHREUDER
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Terre des Hommes feestelijk geopend

Onder grote belangstelling en in het bijzijn van veel 
winkelmedewerkers (vrijwilligers) werd de winkel 
van Terre des Hommes aan de Hanzestraat op 
8 november jl. officieel geopend door mevrouw 
Lucie Driever, voorzitter Terre des Hommes Arnhem.

We hebben ons verbonden aan dit project en weer een 
groot bedrag toegezegd. Dit kunnen wij alleen realise-
ren door al uw aankopen. Zo zorgen we er samen voor 
dat de kinderen een betere toekomst krijgen.”

Uitreiking bon La Ligna actie
Terre des Hommes is een samenwerking aangegaan 
met kledingmerk La Ligna. In oktober konden klanten 
na een aankoop in de winkel een kaart invullen om 
aan een loting mee te doen voor een La Ligna cadeau-
bon van € 50,00. 

Tijdens de officiële opening werd de winnares bekend: 
mevrouw Van der Kanten. Zij heeft de bon inmiddels 
ontvangen. 

Afgifte goederen
De winkel kan heel goed spullen gebruiken (kleine 
hoeveelheid brengen in winkel of anders aan de achter-
zijde in de Schoutenstraat). 

Blijf op de hoogte

Na het doorknippen van het lint werd het nieuwe 
project voor het komende jaar bekend gemaakt: Strijd 
tegen Kinderarbeid in Oost- Afrika. Regiomanager 
Nora Dankers van de gelijknamige landelijke organi-
satie hield een korte toespraak en vertelde waarom het 
nieuwe project zo belangrijk is.

“Een op de vier kinderen in Oost-Afrika werkt en gaat 
vaak niet naar school. Daarmee missen ze de kans om 
met een opleiding uit de armoedespiraal te breken. 
Terre des Hommes richt zich in Oeganda en Tanzania 
op de ergste vormen van kinderarbeid.  We helpen de 
kinderen te stoppen met gevaarlijk werk door ze 
scholing aan te bieden en met ouders te zoeken naar 
alternatieven voor andere inkomstenbronnen.

(Voor meer informatie zie www.tdh.nl/programmas)

Fotografie: 
Sven Torfinn en Kahama

Volg ons op Facebook 
(o.a. video opening) of 
bezoek onze winkel in 
Winkelcentrum 
Presikhaaf. 

Ons telefoonnummer 
is 361 08 32.
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Kinderwijkteam 
Presikhaaf

Zwerfvuil in achterpaden, op straat, bij scholen, 
winkels en/of bij speelplekken. Het komt er niet 
zomaar en gaat ook niet zomaar weg. 
Scholen, kinder- en jongerengroepen ruimen op.
Ook ruim 35 bewoners, verspreid wonend in Presikhaaf, hebben 
inmiddels een knijper. Zij grijpen in hun eigen tijd het zwerfvuil in 
hun directe woonomgeving op.

Knijpt u mee, grijpt u mee… want:

Een schoon Presikhaaf = 

GAAF!!

“Hé, daar ligt iets?” Sadedin wijst 
naar een kapotte groene was-
mand die in de middenberm van 
de Laan van Presikhaaf ligt. 
Voorzichtig steekt de jongen over 
en pakt de wasmand op. 

“Wat gek dat het daar ligt!” 

Sadedin is één van de elf kinderen 
van het KinderWijkteam Presikhaaf. 
Tien weken lang komen ze elke 
woensdag na schooltijd samen bij 
Stadsboerderij Presikhaaf. 
Van daaruit trekken ze, gewapend 
met vuilnisknijpers en vuilniszak-
ken, de wijk in om hun eigen wijk 
schoon te maken. 

De sloot om Leerpark Presikhaaf 
ligt vol met afval. Een aantrek-
kingskracht voor de kinderen maar 
ook voor de begeleiders trouwens. 
Met haar roze Hello Kitty laarzen 
staat Raihana bijna zelf in de sloot. 
Vastberaden als ze is, wil ze de hele 
step uit de sloot halen. En dat is 
best moeilijk. Gelukkig biedt 

begeleider Peter van Nugteren 
weerstand en houdt haar goed vast 
om te voorkomen dat die roze 
laarsjes ook echt in de sloot komen 
te staan. 
De zakken zitten vol. “Raihana, jij 
hebt zo goed je best gedaan van-
daag, jij mag de vuilniszakken 
wegen,” zegt Peter enthousiast. 

“De drie zakken samen wegen 7,5 
kilo, maar hoeveel weegt het stepje?” 

“Drie kilo,” zegt Raihana trots. 
In totaal haalt het KinderWijkteam 
Presikhaaf vandaag 10,5 kilo op. 

Kom bij het KinderWijkteam 
Naast Presikhaaf is het KinderWijk-
team actief in acht andere Arnhemse 
wijken. Elk kind mag gratis deel-
nemen. Zo is de thuissituatie geen 
bezwaar voor deelname. Met het 
KinderWijkteam dragen kinderen bij 
aan een schonere buurt. Ondertus-
sen leren ze van alles over het milieu, 
recyclen van afval en wat het 
betekent om deel uit te maken van 
een team. 
www.hetkinderwijkteam.nl
info@hetkinderwijkteam.nl 

Doet u ook mee?
Bewonersoverleg Wijkplatform Presikhaaf stelt de knijpers gratis 
beschikbaar.
Een knijper aanvragen kan via wijkplatform@presikhaafnet.nl of bij 
opbouwwerk Presikhaaf, telefoon 06-15 96 52 24.

Het project herinrichting park 
Kinderkamp wordt per 31 december 
beëindigd. In de volgende uitgave 
komen we hierop terug.

Park Kinderkamp



13

WIJKNIEUWS

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

Op vrijdagavond 20 januari 2017 om 19.30 uur wordt 
de eerste culturele avond van het nieuwe jaar 
gehouden in MFC Presikhaven. De Cultuurgroep 
Presikhaaf (CgP) heeft de organisatie weer in handen. 

Er wordt getracht om op deze 
avond weer een gevarieerd pro-
gramma op de planken te brengen. 
De Cultuurgroep Presikhaaf is nog 
drukdoende met de program-
mering.

Vanwege de verschijningsdatum van 
deze editie van Presikhaaf 
wijknieuws wordt nu alvast een 
vooraankondiging gedaan.

Het is de bedoeling dat deze avond 
als hoofdmoot een optreden van 
buitenlandse muziek en zang ten 
gehore wordt gebracht.

Ook in 2017 zal door de CgP weer 
een aantal culturele avonden 
worden georganiseerd, waarvan 
20 januari dus de eerste zal zijn.
De data voor de overige culturele 
(vrijdag)avonden in 2017 zijn 
10 maart, 19 mei, 29 september en 
24 november.

In de zomermaanden zal op drie 
opeenvolgende zaterdagavonden 
weer de Open Parkbiosavonden 
worden georganiseerd in het park 
Presikhaaf, nabij het T-huis. 

In een van de volgende edities van 
Presikhaaf wijknieuws zal nadere 
informatie worden gegeven over 
deze bioscoopvoorstellingen in de 
open lucht.

Kortom: ook in 2017 een boeiend 
en kwalitatief programma, waar-
voor eenieder van harte is 
uitgenodigd.

Kaarten voor de voorstelling op 
20 januari 2017 (à € 3,00) zijn vanaf 
1 januari 2017 te bestellen via 
cultuurgroeppresikhaaf@gmail.com 
of te koop in de bibliotheek in 
MFC Presikhaven. 
Ook aan de kassa zijn op vrijdag-
avond 20 januari a.s. vanaf 
19.00 uur kaarten te koop. 
Het MFC ligt aan de Laan van 
Presikhaaf 7 te Arnhem.

Zang en muziek 
op culturele avond 
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Advertentie

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.

G E ZO C H T 
G - vo e t b a l l e r s
Voetbal, ook als je een beperking hebt. 

Oliebollen
Ook dit jaar gaan wij bij 

Eendracht Arnhem weer met 
onze vrijwillige banketbakkers 

aan de slag om oliebollen, 
appelflappen (de ouderwetse) 

en appelbeignets te bakken.

Wij doen dit op 30 en 
31 december bij op ons het 

sportpark. U kunt ze bestellen 
via website 

www.eendrachtarnhem.nl  
Uw bestelling wordt in 

Presikhaaf gratis thuisbezorgd.

Henk Kamerbeek
Voorzitter Eendracht Arnhem

Biljarten in Waalstaete
Biljartvereniging Waalstaete 2000 
met twee biljarts gevestigd in 
Waalstaete, Waalstraat 39, heeft 
plaats voor nieuwe biljarters, zowel 
beginners als ervaren spelers.
Op woensdag- en vrijdagmiddag 
van 13.00 uur tot 16.00 uur wordt 
door de clubleden geoefend. 
De contributie bedraagt € 4,00 per 
maand.Kom eens aan tijdens de 
oefenuren als u belangstelling heeft 
voor de biljartsport.
 
Bij voorbaat hartelijk dank
H.Willemsen, voorzitter 
biljartvereniging Waalstaete 2000

Overigens zijn we heel blij dat 
Intratuin Arnhem onze shirt-
sponsor is. Eind oktober werd de 
kleding in ontvangst genomen en 
een bezoek gebracht aan Intra-
tuin.

(G-)voetbal is voor iedereen. 
Mensen met een lichamelijke of 
verstandelijke beperking hoeven 
dus niet alleen maar toe te kijken, 
maar kunnen ook zelf spelen.

Ook G-voetbal spelen?
Heb je (of ken je iemand met) een 
lichamelijke of geestelijke beper-
king en staat voetballen op het 
verlanglijstje? 

Voor ons huidige jeugd G-team 
JG1G (tot 18 jaar) zoeken wij 
momenteel nog medespelers
/-speelsters.

Wij trainen elke woensdagavond 
van 18.30 tot 20.00 uur (18.15 uur 
aanwezig zijn).
Lijkt het jou leuk om ons team te 
komen versterken, kom dan vrij-
blijvend langs op de woensdag-

avond en train gerust een paar keer 
met ons mee.

Meer informatie? 
Bezoek dan onze website op 
www.eendrachtarnhem.nl
Sportpark “Over het lange water”
Doorwerthlaan 6 -Tel. 361 55 67
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Tekenen en schilderen 
voor beginners en 
gevorderden

De cursist krijgt begeleiding bij het 
ontdekken van eigen creatieve 
stijlen en is daarbij vrij in mate-

riaalkeuze, techniek en onderwerp. 
Hij of zij werkt op eigen niveau en 
in eigen tempo.

In de groep is ieder met iets anders 
bezig. Niemand jaagt of houdt 
elkaar op, maar de verschillende 
werkwijzen kunnen wederzijds 
inspirerend zijn.
Eigen inbreng is belangrijk en er is 
veel mogelijk. Het plezier in het 
(verder) ontwikkelen van de eigen 
creatieve mogelijkheden staat 
voorop.
Locatie: SWOA, steunpunt de 
Weldam, Middachtensingel
Tijd: donderdag van 13.30 uur tot 
15.30 uur
Aanvang cursus: 26 januari 2017
Kosten: € 83,00 voor 14 lessen
Informatie: 
madelonoverbeek@upcmail.nl 
of telefoon 445 69 49

Iedere donderdagmiddag van 
13.30 tot 14.30 uur komt een groep 
dames gezellig bij elkaar om te 
bewegen tijdens de GymFit les in 
Buurtcentrum de Oosthof 
(Kinderkamp 9). 

Bij de ‘Gymfit’ lessen ligt het accent 
op bewegen op muziek in combi-
natie met spierversterkende en 
conditionele oefeningen. 
Ook wordt gewerkt aan het even-
wicht. De les eindigt vaak met een 
spelvorm. Dit is altijd een heerlijk 
moment van ontspanning. Het 
laatste kwartier van de ‘Gymfit’ 
lessen wordt er koffie gedronken. 
Gezelligheid en het meedoen op 
eigen tempo staan centraal. 

Kom gerust langs voor twee gratis 
proeflessen! Op 29 december 2016 

en 5 januari 2017 is er geen les 
aangezien wij de schoolvakanties en 
feestdagen aanhouden.
 
Voor meer informatie kunt u 
terecht bij Mariëlle van Tuil, mail 
naar marielle.vantuil@live.nl, 
bel naar 06-44 75 67 65 of kijk op 
www.gymenturnenarnhem.nl

60+? Bewegen dus!  
GymFit in de Oosthof

Al vijf jaar een succes!

Bep & Fatima bestaat vijf jaar. 
Wij zijn 15 vrouwelijke coaches die 
vrijwillig en gratis hun professio-
naliteit beschikbaar stellen aan 
vrouwen met een inkomen op of 
onder het sociaal minimum. 

In de afgelopen vijf jaar hebben wij 
gemiddeld 30 vrouwen per jaar 
begeleid. Dus 150 vrouwen hebben 
(iets in) hun leven kunnen ver-
anderen of verbeteren. Daar zijn we 
trots op!

We gaan dus door. Ook voor jou! 
Ben je vrouw en heb je een 
inkomen op of onder het sociaal 
minimum en wil je jezelf verder 
ontwikkelen, je zelfkennis ver-
diepen of iets anders veranderen in 
je leven? Dan kunnen wij iets voor 
je betekenen. Bep & Fatima: een 
groep professionele coaches, loop-
baanadviseurs, trainers.

Van jou wordt gevraagd dat je 
verstaanbaar Nederlands spreekt, je 
wilt inzetten om je doelen te 
bereiken en je houdt aan je 
afspraken.

Je kunt ons bellen of mailen: 
kijk op onze website: 
www.bepenfatima.weebly.com 
voor verdere informatie en 
aanmelding. 

Of bel Marion: 06-53 43 85 98 of 
Wendy: 06-21 59 35 90.

Bep & 
Fatima
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Zorggezel, een nieuw beroep 
in de intramurale ouderenzorg
Pleyade, een organisatie die zorg 
en ondersteuning biedt aan 
ouderen in Arnhem, Elst en de 
Liemers, zet zich in om cliënten 
meer persoonlijke aandacht te 
bieden. Daarom lanceert Pleyade 
een geheel nieuw beroep in de 
intramurale ouderenzorg: de 
zorggezel. 

De komende twee jaar worden 
tientallen medewerkers ingezet om, 
naast de huidige bezetting van 
medewerkers en vrijwilligers, extra 
aandacht te schenken aan cliënten 
die wonen in Pleyade-locaties.

Uit onderzoek blijkt dat cliënten 
die verpleeghuiszorg krijgen 
behoefte hebben aan meer aan-
dacht. Bij Pleyade is dit onderwerp 

al langer een speerpunt. Voor het 
eerst worden er medewerkers 
aangesteld die zich puur richten op 
het welzijn van cliënten; zij zijn een 
luisterend oor, in voor een fijn 
gesprek, een wandeling, een spel-
letje of gewoon samen tv kijken.

Cliënt centraal
Bestuurder Floor de Vroome: “Het 
gaat goed met Pleyade. We hebben 
de afgelopen jaren hard gewerkt en 
op alle vlakken staat er nu een 
gezonde organisatie waar de cliënt 
echt centraal staat. 
Samen met onze medewerkers 
hebben we nagedacht over hoe we 
hier nog een stap verder in kunnen 
zetten. Daaruit kwam naar voren 
dat er behoefte is aan extra aanwe-
zigheid van iemand in bijvoorbeeld 

een huiskamer. Iemand die kan 
helpen ervoor te zorgen dat alle 
cliënten de aandacht krijgen die zij 
verdienen. Dat gaan we nu 
realiseren.”

Aandacht onderdeel van zorg
De eerste lichting nieuwe mede-
werkers gaat dit jaar nog starten.

”Deze medewerkers zijn geen 
vervanging van de mensen in de 
zorgteams of de huidige vrijwilli-
gersinzet,” benadrukt De Vroome. 

Ze zijn een aanvulling op de 
huidige bezetting, want wij zien 
aandacht als een cruciaal onderdeel 
van de dagelijkse zorgverlening. 
Samen kunnen ze nog meer 
kwaliteit toevoegen aan het leven 
van onze cliënten.

Nieuwsbrief Werkgroep AGA
Biomassacentrale, zonnevelden, windturbines, 
MER en bestemmingsplan Kleefse Waard
Zonder te overleggen met bewo-
ners en omgevingspartijen van de 
omliggende wijken heeft Gedepu-
teerde Staten van Gelderland op 
16 september jl. een milieu-
vergunning verleend aan Veolia 
voor een biomassacentrale.

Vanaf 3-8-2016 werd een wirwar aan 
berichten gepubliceerd met ondui-
delijke omschrijvingen zonder 
vermelding van de mogelijkheid 
om te kunnen reageren op de 
planvorming van de 
biomassacentrale. 

Op vragen bij de verschillende 
instanties om duidelijkheid te 

geven, kwam geen eenduidig 
antwoord.Navraag bij de Omge-
vingsdienst Regio Arnhem (ODRA) 

op 27 oktober jl. werd ons medege-
deeld dat er nog geen besluit was 
genomen en er geen mogelijkheid 
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bestond om te reageren. Die moge-
lijkheid zou te zijner tijd aangege-
ven worden in een publicatie.
Op 28 oktober jl. werden stukken 
toegestuurd inclusief een besluit 
van 16 september 2016 met de 
mededeling dat er vanaf 16-9-2016 
voor een termijn van 6 weken 
alleen nog bezwaar gemaakt kon 
worden terwijl dat besluit pas 
14 oktober gepubliceerd werd. 
Uitgaande van 16 september waren 
die zes weken op 28 oktober 
voorbij!

Zeker in het kader van ‘Van Wijken 
Weten’, het nieuwe beleid binnen 
de gemeente Arnhem waarin 
bewoners centraal staan, hadden 
wij gedacht juist samen met de 
gemeente te kunnen werken aan de 
planvorming voor het industrieter-
rein Kleefse Waard dat veel impact 
heeft op ons woon- en leefmilieu. 
De omgevingspartijen hebben 
tegen deze manier van publiceren 
een bezwaarschrift ingediend naar 
Gedeputeerde Staten van Gelder-
land en Gemeente Arnhem.

Zonnevelden
Uit onderzoek is gebleken dat voor 
Koningspley-Noord, de Akzohaven 
en IJsseloord 2 (de bult) in Arnhem 
de beste kansen liggen voor zonne-
energie. De gemeenteraad heeft 
zich al uitgesproken op deze loca-
ties voor het maximum van 32.000 
stuks zonnepanelen te gaan. In een 
onderzoek naar draagvlak zullen de 
bewoners nadrukkelijk meege-
nomen worden, zegt de gemeente. 
De bewoners zijn tot op heden 
buiten beschouwing gebleven. 
De gemeente Arnhem heeft de 
ambitie uitgesproken dat er in 2020 
minimaal 40.000 stuks zonne-
panelen in Arnhem moeten liggen.

Ontwikkelingen
winkelcentrum Presikhaaf

Donderdagmiddag 24 november heeft de start van de renovatie van het 
winkelcentrum Presikhaaf plaatsgevonden. Een vertegenwoordiger van 
eigenaar Wereldhave Pieter Polman en wijkwethouder voor Presikhaaf, 
Ine van Burgsteden, losten het startschot waarna een kraan de eerste 
delen van het dak van het paviljoen aan het Gildemeestersplein 
verwijderde. 
De verwachting was dat de sloop een flinke week in beslag zou nemen. 
Het paviljoen past niet in de toekomstvisie voor dit deel van het 
winkelcentrum. De redactie hoopt in de komende tijd meer 
informatie over de plannen te mogen ontvangen.

De volledige nieuwsbrief en meer 
informatie kunt u verder lezen 
op www.ageena.nl
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De donkere dagen zijn begonnen. 
Ideaal voor een inbreker.

Bel 112 bij verdachte situaties. 
Ook als u twijfelt.

Achteraf zeggen omwonenden vaak: ‘Ik had 
wel iets gehoord, maar er zal wel niets aan de 

hand zijn. Om nou meteen 112 te bellen…’

Samen met uw hulp is 
de kans groter om 

woninginbraken te lijf 
te gaan. Bel 112, want 
daar pakken we samen 

inbrekers mee.
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Het is volop herfst en de winter-
tijd is ingegaan. Het is al vroeg 
donker. Dit komt inbrekers goed 
uit, want hierdoor hebben zij 
meer kans om ongezien een 
woninginbraak te plegen. 
U kunt zelf veel doen om de kans 
hierop te verkleinen.

Geef inbrekers het idee dat er altijd 
iemand thuis is. Dit kan door 

Geef inbrekers geen kans tijdens de donkere dagen

gebruik te maken van tijdschake-
laars waardoor het niet constant 
donker is in uw woning. Goede 
buitenverlichting en sloten die 
voldoen aan het politiekeurmerk 
veilig wonen schrikt ook af. 

Samen met uw buren kunt u 
afspraken maken om waakzaam te 
zijn bij afwezigheid tijdens de 
komende feestdagen. 

Iedere verdachte situatie is in ieder 
geval reden om 112 te bellen.

Samen met u
De politie staat voor u klaar. 
Met uw hulp is de kans aanzienlijk 
groter om inbrekers te pakken. 
U kent uw wijk het beste. Loopt of 
rijdt er iemand rond die zich 
verdacht gedraagt of staat er 
iemand op de uitkijk, hoort u een 
verdacht geluid dat duidt op een 
inbraak, dan is dat altijd reden om 
contact op te nemen met de politie 
door 112 te bellen.

Het is mogelijk om het aantal 
woninginbraken in uw wijk of 
pogingen tot inbraak te bekijken. 
 vindt deze informatie onder 
‘Misdaad in Kaart’ op 
www.politie.nl/mijn-buurt

Op 
www.arnhem.nl/woninginbraken 
vindt u nog meer informatie en tips 
om woningbraken tegen te gaan.

Proef de kerst muzikaal
Kerst is óók een feest van licht en 
van warme harten. Warmhartigheid 
is daarom het thema voor een 
muzikale ontmoeting. 

We hebben o.a. het volgende op ons 
programma staan: kerstliedjes door 
kinderen uit Presikhaaf, orgelspel, 
kerstverhalen door wijkbewoners, 
muziek en dans door leerlingen van 
El Ele dans en muziekschool, het 
Wereldvrouwenkoor en optreden 
van jongeren. Na afloop drinken we 

samen een kopje 
koffie of thee met 

een zoete traktatie. Ook kinderen 
zijn welkom. 

Als mensen van verschillende 
afkomst en levensovertuiging 
zoeken we elkaar op. Om de 
verbinding te zoeken en om elkaar 
te ontmoeten als wijkbe-
woners van Presikhaaf.

Wanneer? 
Zaterdag 17 december van 12.30 tot 
14.00 uur, inloop vanaf 12.00 uur.

Waar? In de Bethlehemkerk, 
Honigkamp 25 in Presikhaaf. 

Toegang is gratis, maar breng wel 
een warm hart mee!
Kaartjes kosteloos af te halen bij de 
Bethlehemkerk, El Ele dans en 
muziekschool, Resto VanHarte, de 
Bibliotheek in MFC Presikhaven 
en Turkiyem Market in de Vrij 
Nederlandstraat.
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Kerstdiner bij 
Burenhulp Voor Elkaar
Zoals ieder jaar organiseert Burenhulp Voor Elkaar ook nu weer 
een uitgebreid en heerlijk kerstdiner op vrijdag 16 december.  
Allon Cheng van Resto van Harte is onze voortreffelijke kok. 
Op het menu staan vier gangen, bereid met verse producten. 
De maaltijd wordt afgesloten met koffie en bonbons. 

Tussendoor Speelt Antoine 
Teunissen sfeervolle muziek op 
zijn harp en wordt er een 
kerstverhaal of kerstgedicht 
voorgedragen. 
De maaltijd begint om 12.00 
uur en de middag eindigt 
tussen 15.00 en 15.30 uur. 
U betaalt slechts € 5,00 euro, 
Gelrepashouders € 2,50. 
We hebben plaats voor maximaal 45 personen. 
U kunt zich tot 14 december aanmelden via telefoonnummer 
06-44 37 83 28 of per mail: presikhaafvoorelkaar@gmail.com 
U kunt ook even langskomen op vrijdag- of zaterdagochtend 
tussen 10.30 en 13.00 uur bij Vrij Nederlandstraat 61, 6825 AW 
(ruimte van De Klup).

Natuurlijk bent u ook altijd welkom op onze gezellige inloopoch-
tenden op vrijdag en zaterdag tussen 10.30 en 13.00 uur voor een 
kopje koffie, een praatje, een krantje, een spelletje, een vraag, enz. 
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KRUISWOORDPUZZEL

Als de kruiswoordpuzzel goed is ingevuld, kan de slagzin worden opgelost door 
de letters te zoeken die in de overeenkomstige genummerde hokjes staan. Succes! 
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Horizontaal: 1 Vlotte praat; 6 zoetwatervis; 9 elfen koning; 14 chef; 15 bergplaats; 16 lager onderwijs (afk.); 18 ingeving; 
19 watervogel; 20 oosters gerecht; 21 hoefdier; 23 ooit; 25 visgerei; 26 jongensnaam; 28 dorp in de Betuwe; 29 deel van het 
paardentuig; 30 concept; 32 rommelig; 35 kledingstuk; 36 sjabloon; 38 schrijfgerei; 39 doorgang in omheining; 40 kleuter; 
41 snelheid; 42 bescheiden; 43 en dergelijke (afk.); 44 Europeaan; 45 {pop)muziekstijl; 47 teer; 49 stofomslag; 51 feestzang; 
55 vloeibaar gesteente; 57 plaats in Gelderland; 58 echtgenote; 59 vereniging;   vod; 61 houtstructuur; 63 hoefdier; 64 kip; 65 
ongetemd; 66 strook; 68 lectori salutem (afk.); 70 Oost Nederland (afk.); 71 buts; 72 middel; 73 dameskledingstuk; 74 overtref-
fende trap van slim. 

Vertikaal: 2 Soort boom; 3 gewichtsklasse in vechtsporten; 4 waskuip; 5 soort boom; 6 Polynesische staat; 7 voorzetsel; 8 jongens-
naam; 10 business intelligence (afk.); 11 plaats in Gelderland; 12 mannetjesree; 13 sullig; 15 kermisattribuut; 17 overstappen; 
19 plaats in Noord Holland; 20 bank identifier code (afk.); 22 weeklacht; 24 maatstaf; 27 stevigheid; 31 dagtekening; 33 voorzetsel; 
34 voorzetsel; 35 plavuis; 37 cursus; 39 modebewust; 44 lunchgerecht; 45 stoomschip (afk.); 46 reeds; 48 scheikundig element; 
50 muziekvoorstelling; 51 spie; 52 boekenuitverkoop; 53 pictogram; 54 mager; 56 nationaal; 62 vurig; 65 grasveld; 67 persoonlijke 
lening (afk.); 69 langspeelplaat; 71 inhoudsmaat. 


