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Presikhaaf
wijknieuwsaan  de bewoner(s) van dit adres

onder het motto:

knijpt u mee, grijpt u mee
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Wat is er in grote lijnen veranderend. 
vEr is een natuurlijk afwateringssysteem (sloot met   
 afwateringsgeulen) gekomen. Daarmee is het park   
 redelijk droog geworden. 
vDe grasvelden achter de flats zijn van natte zompige   
 grasvelden veranderd in 10.000 m2 bloemenweide   
 voor vlinders, bijen en mensen (i.s.m. vlinderstichting).
vHet basketbalveldje is vernieuwd en een deel van het  
 asfalt is vervangen door tegels. Er is ook een zandbak  
 gemaakt.
vAan de zijde van de Kinderkamp zijn fruitbomen en  
 bessenstruiken geplant.
vIn het achterste gedeelte van het park is een nieuw   
 wandelpad gemaakt, zodat ook dat gedeelte van het   
 park meer gebruikt kan worden.
vDe buurtmoestuin is verder uitgebreid.
vVan het dichtgegroeide struweel is een speelbosje   
 gemaakt voor kinderen uit de buurt.
vEr is een picknickbank gebouwd van 22,5 meter.
vRondom de Oosthof is een free wifisysteem aangelegd. 

Het beheer van het park is thans in handen van een 
aantal buurtbewoners.  We gaan nog waterpompen en 
pleinstickers plaatsen, het speelbosje afmaken, een 
eetbare heg maken, een aantal notenstruiken en fruit-
bomen plaatsen en de moestuin uitbreiden.

We blijven met de buurt het reguliere onderhoud in 
het park doen. Dat zal niet altijd perfect verlopen, 
want we moeten nog veel leren. Hiertoe hebben 
leerlingen van Van Hall Larenstein een beheersplan 
voor het park gemaakt.

Ook zijn we doende een website voor het park te 
maken om de buurt te informeren waarmee we in het 
park bezig zijn.  
Wil je meer weten en/of meedoen, kom dan naar de 
Oosthof of mail naar info@parkkinderkamp.nl

Met een aantal buurbewoners en de 
gemeente Arnhem zijn we in 2016 begonnen 
met het veranderen van het park.

Daarvoor zijn we op zoek naar andere buurt-
bewoners die het leuk vinden om mee te helpen 
met het bouwen van de speelaanleidingen en het 
onderhoud (snoeien, herstellen e.d.). Op dit 
moment komen we elke donderdagochtend 
bijeen, maar een andere dag is bespreekbaar. 
 
Wie vragen heeft, een keer mee wil komen 
helpen of nieuwsgierig is geworden, kan contact 
opnemen met Isabella en Saskia via 
speelbos@parkkinderkamp.nl

De Bibliotheek, meer 
dan alleen boeken
In de Bibliotheek Arnhem kun je 
niet alleen terecht voor boeken 
maar ook voor diverse gratis activi-
teiten bijvoorbeeld om beter 
Nederlands te leren of om digitaal 
vaardiger te worden. Ook zijn er 
wekelijks activiteiten voor kinderen. 
Je bent van harte welkom in alle 
vestigingen van de Bibliotheek 
Arnhem.

In de bibliotheek Presikhaaf is elke 
maand het taalhuis en taalcafé voor 

iedereen die beter Nederlands wil 
leren.
Voor kinderen is er ook altijd wat te 
beleven. Zo kun je bijvoorbeeld 
iedere eerste zaterdag van de maand 

om 14.30 uur de sterrenhemel 
ontdekken en wordt elke woensdag 
voorgelezen voor peuters en 
kleuters om 15.30 uur. 
Voor ouders met baby’s is er elke 
donderdag om 11.00 uur het baby-
café in de Bibliotheek Presikhaaf. 
Je bent van harte welkom!

Kijk voor een overzicht van alle 
activiteiten, data, tijden en locaties 
op 
www.bibliotheekarnhem.nl/agenda



3

WIJKNIEUWS

KONINGSDAG
d o n d e r d a g  2 7  a p r i l  2 0 1 7
   Programma* 
10.00 – 10.15 uur Opening en welkomstwoord 
   Stichting Initiatiefgroep Kinderkamp Presikhaaf.

10.00 – 16.00 uur Rommelmarkt
   Huurders van een kraam kunnen vanaf 9.00 uur terecht voor de opbouw.

10.30 – 16.00 uur Rad van Avontuur 
   Ook dit jaar zijn er weer mooie prijzen te winnen, beschikbaar gesteld   
   door onze sponsors. Alle opbrengsten komen ten goede aan de 
   kinderactiviteiten van de S.I.K.

10.30 – 16.00 uur Kermisactiviteiten
   Met o.a. een draaimolen, grabbelton, touwtje-trek-kraam, 
   blik gooien, bungee trampoline (alles tegen kindvriendelijke prijzen).

10.30 – 14.00 uur Gratis kinderspelen 
   Met o.a. stokvangen, kopgooien, doelschieten, stormbaan, 
   gyro-space, springkussen, reuze-spiraal en rodeo-stier.

12.00 – 13.30 uur Optreden van een fonkelnieuw orkest onder de naam ‘ATK Brass’ 

14.00 – 16.00 uur  Ponyrijden op het schoolplein 
   Een ritje op een pony tegen een kindvriendelijke prijs.

16.00 uur  Sluiting

Locatie: rondom de Dr. Willem Dreesschool, Kinderkamp 7.

Catering: volop hapjes, drankjes en snoep verkrijgbaar.

Muziek: de hele dag wordt er gezellige muziek gedraaid.

www.sikpresikhaaf.com
*onder voorbehoud van wijzigingen
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B e w o n e r s o v e r l e g 
“O v e r  h e t  L a n g e  Wa t e r ”
Op 22 februari 2017 vond overleg 
plaats waar allerlei onderwerpen 
aangaande onze woonomgeving 
werden doorgenomen zoals: 
-  politie aangelegenheden, 
-  invoering Diftar, 
-  onderlinge communicatie, 
-  evaluatie nieuwjaarsreceptie,   
-  beheer parken, 
-  Wijkplan Presikhaaf, 
-  buurthuis de Oosthof, 
-  plantjesmarkt en 
-  buurtoverleg omgeving   
 Gastronoom.

Als bewonersoverleg 
vinden wij het belang-
rijk een omgeving te 
hebben waar alle bewoners op een 

prettige manier samenwonen.
Heeft u belangstelling om hieraan 
bij te dragen, kom dan met ons 
meedoen en meepraten. 

Dit jaar komen wij nog drie keer 
bij elkaar en wel op 24 mei, 
20 september en 15 november a.s. 
om 19.30 uur in buurthuis de 
Oosthof. U bent van harte welkom.

Wilt U meer informatie, neem dan 
contact op via het hieronder 
genoemd telefoonnummer. 

Namens het bewonersoverleg 
“Over het Lange Water”
De heer Gerie Wolkenfelt,  
telefoon 06 - 29 23 8 1 36.

Agenda 
werkgroepen 
Presikhaaf

april
05-04  Wijkplatform   
  Presikhaaf in MFC

mei
24-05  BO Over het Lange  
  Water in De Oosthof

juni
06-06  BO Elsweide in 
  De Oosthof
21-06  Wijkplatform 
  Presikhaaf in MFC

De vergaderingen zijn 
openbaar en beginnen om 
19.30 uur.

Dr. Willem Dreesschool 
Kunst en Cultuur
Onder het motto ‘Cultuureducatie met Kwaliteit’ plannen wij elk jaar 
een project waarin wij de kinderen laten kennismaken met dans, 
theater, toneel en muziek. Dit schooljaar werken wij samen met 
De Vloer, School voor podiumkunsten. 

Begin maart zijn we gestart met de 
voorbereidingen voor onze jaarlijkse 
muziekavond. Elk jaar organiseren 
wij met alle leerlingen een uitvoe-
ring voor de ouders. 

Het thema dit schooljaar is de 
Grote Vriendelijke Reus naar 
aanleiding van het boek van Roald 
Dahl. In een periode van vier weken 
krijgen de kinderen een aantal 
workshops. We doen ervaring op 
met dans, musical en hiphop in de 
verschillende units. In de work-
shops werken we toe naar een 
voorstelling voor ouders. Een echt 
optreden voor de leerlingen!

Eind maart zijn de leerlingen van 
de groepen 6, 7 en 8 samen naar het 
mee-doe-concert Cous Cous en 
kaas geweest in de Stadhuishal. 
Allemaal prachtige aanvullingen aan 
ons onderwijs waardoor kinderen 
ervaring kunnen opdoen met kunst 
en cultuur.
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Tweede lustrum 
Kunstroute 
Presikhaaf 
Op 21 mei wordt voor de tiende 
keer de Kunstroute in de wijk 
gehouden. Kunstenaars uit 
Presikhaaf en gasten exposeren 
hun werken in de wijk.

Om 11.00 uur is de opening met 
muziek en een praatje in MFC 
Presikhaven, Laan van Presikhaaf 7, 
waarna de kunstenaars zich haasten 
naar hun eigen expositieruimte. 
Zelfs de burgemeester is uitgeno-
digd, maar het is nog niet zeker of 

hij komt.Vanwege dit jubileum 
wordt een boekje uitgegeven, 
waarin van elke deelnemer een foto 
van het werk staat. Ook staan de 
sites of mailadressen van kunste-
naars, die ooit meededen, vermeld. 
De kunstroute heeft dit jaar een 
thema: “In twee werelden”.

Nog nooit hebben we zoveel deel-
nemers gehad, waarmee we natuur-
lijk heel blij zijn.

De ruimtes waar geëxposeerd 
wordt: 
aLaan van Presikhaaf 7 (biblio- 
 theek): Rineke van Rijt (bron 
 zen), Carlo van Broekhuizen  
 (bronzen), Elly van Doorn   
 (schilderijen), Enny Maijer   
 (beeldhouwwerk), Theo   
 Becker(keramiek), Francien   
 Veulings (schilderijen) en Betty  
 Jacobs (beeldhouwwerk). 
avan Kampenstraat 112: 
 Edwin Grootjen.
aLaan van Presikhaaf 6-4: 
 Ellie  Roor (schilderijen) en   
 Rijk Roor (schilderijen). 
aLaan van Presikhaaf  24-2: 
 Cynthia van  Ginneke (grote  
 schilderijen).
aLingestraat 2: Jolanda Verstegen  
 (textiel).

aKUNSTportaal, 
 Scheldestraat 26: Yvonne Evers  
 (schilderijen) en leerlingen. 
aWaalstaete: Marie Brunings   
 (schilderijen).
aMotel Spatie, Hisveltplein:   
 Dennis Klaiber en Peter Meijer. 
aDe Weldam Middachtensingel 39:  
 Paula Mak (kleurpotloodteke- 
 ningen), Rezgar Amin   
 (schilderijen).
aMiddachtensingel 88: Helma v.d.  
 Linden (schilderijen).
aMiddachtensingel 115: 
 Mies Frijling (negen illustraties,  
 schilderijen), Jaqueline Brincker.
aMagerhorststraat 22: 
 Mieke Smallegange (textiel),  
 Leendert Wijtman (blinde   
 beeldhouwer).
aGalerie Kunsthuis Hajema,   
 IJsselburcht 15: René Kooyman  
 (schilderijen), Nelly Hermeling  
 (beeldhouwwerk), Aggie Heezen  
 (schilderijen).
 
Wij hopen op veel bezoekers.

Een ander iets leren, 
hoe doe je dat? 
Ga op cursus!
Of het nu gaat om kookles, taalles, handwerkles, 
naailes, computerles, tekenles ….....
Als je een ander iets wilt leren, moet je nadenken over: 

Hoe begin ik? 
Wat ga ik doen? 
Hoe sluit ik af? 
Hoe leg ik iets uit? 

Je hebt te maken met jezelf, de groep en het 
onderwerp. 

* Heb je zin om hierover te leren? 
* Ben je inwoner van Presikhaaf, 
* ben je vrijwilliger die af en toe al lesgeeft of 
* zou je graag les willen geven? 

Geef je dan op voor deze cursus. 
Kom op donderdagochtend 13 en 20 april van 9.00 tot 
11.00 uur in MFC Presikhaven. De cursus is gratis. 

Geef je op bij i.sieljes@rijnstad.nl of bel haar op 
nummer 06-52 71 07 66.
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Eerste hulp bij 
juridische vragen

Ik ben ontslagen en nu? 
Wat kan ik doen tegen een verkeersboete? 

Mag de verhuurder zomaar de huurovereenkomst opzeggen? 

Herkent u zich in een van boven-
staande situaties? Of heeft u een 
andere juridische vraag? 
Schroom niet en kom langs bij de 
HAN-Rechtswinkel of stel uw 
vraag per e-mail.
Studenten verbonden aan de 
HAN-Rechtswinkel geven 
kosteloos rechtshulpverlening. 
Ze zitten in een vergevorderd 
stadium van hun opleiding 

HBO-Rechten en worden bij het 
geven van advies ondersteund door 
vakdocenten.

Inloopspreekuren
Tijdens de spreekuren van de 
HAN-Rechtswinkel kunt u binnen-
lopen voor een persoonlijk gesprek. 
Hierin wordt de tijd genomen om 
uw vragen te beantwoorden en/of 
problemen te analyseren. Wanneer 

het nodig is, kan de medewerker 
uw vraag verder onderzoeken om u 
vervolgens te voorzien van schrif-
telijke informatie of advies. 

Zo kan er bijvoorbeeld een brief 
voor u worden opgesteld, die u uit 
eigen naam kunt verzenden.
De HAN-Rechtswinkel geeft alléén 
advies aangaande uw juridische 
vragen. Indien nodig verwijzen zij u 
door naar de juiste instanties die u 
verder kunnen helpen.

Openingstijden inloopspreekuren
HAN Campus Arnhem
Ruitenberglaan 31 - B006a.
Dinsdag en woensdag van 13.00 tot 
16.30 uur 

Meer weten?
De HAN-Rechtswinkel is op 
werkdagen telefonisch bereikbaar 
tussen 08.30 en 17.00 uur.
T 06-55 29 11 44
E Rechtswinkel@han.nl
I www.han.nl/rechtswinkel 

Kom kijken bij

SWOA-locatie De Petersborg - Fotograaf: Simon Schutter

stimuleert mensen te ontdekken wat ze nog wél kun-
nen en hun talenten te gebruiken. Zelf zoveel mogelijk 
uit het leven halen, dát is waar SWOA voor 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.

Van maandag 13 tot en met zaterdag 18 maart was de 
week van Zorg en Welzijn. Ook Stichting Welzijn 
Ouderen Arnhem opende deze week haar deuren. 
Er zijn op verschillende locaties activiteiten van 
SWOA. Kom kijken of doe mee! 

De Weldam, Middachtensingel 39, telefoon 361 17 41.
Maandag 13 tot en met vrijdag 17 maart van 9.30 uur 
tot en met 16.00 uur.

Kom kijken bij Fier, dagbesteding op maat. Iedere 
ochtend is er een beweeg-/sportprogramma, op dins-
dag klassieke muziek met verhalen, donderdagmiddag 
kun je kijken bij ons textielatelier en op vrijdag is er 
een muzikale en creatieve middag.

SWOA
Wel zijn, is lekker in je vel zitten. Doen wat je leuk 
vindt, geeft energie en balans in je leven. SWOA 
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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

Veegploeg 
De Brug gaat 
zwerfvuil te lijf 
Het project ‘De Brug’ is ontstaan om dak- en thuis-
lozen stap-voor-stap te begeleiden naar (betaald) 
werk. Naast inpak- en montagewerk is er ook een 
ploeg die met professionele begeleiding naar buiten 
gaat om zwerfafval in Presikhaaf en omgeving op te 
ruimen. Presikhaaf wijknieuws, nieuwsgierig ge-
worden naar het project, ging op bezoek en ontmoette 
werkcoach Kees Nijdam, gedetacheerd vanuit IrisZorg.
(verslavingszorg en maatschappelijke opvang)

Kees: “In april 2014 zijn Presikhaaf Bedrijven en IrisZorg 
een samenwerking gestart met het project ‘De Brug’. 
Bij dit project kunnen mensen die dak- of thuisloos zijn 
geworden - middels goede begeleiding - weer terugkeren 
naar een (betaalde) baan.  Naast begeleiding bij het werk, 
krijgt men ook hulp bij zaken die met het werk te maken 
hebben. Via het netwerk van Presikhaaf Bedrijven 
kunnen de deelnemers verder worden geholpen. 

Sommigen lukt dat in een paar maanden, anderen doen 
er langer over. Het blijft maatwerk.” Een van de mensen 
die al vanaf het begin aan het project deelneemt, is 
Menno Aalders, al jaren woonachtig in Presikhaaf. 

Menno: “Ik ben in 2014 begonnen bij de veegploeg. 
Later kreeg ik een baan in Dieren, maar in verband 
met de lange reistijd, ben ik teruggegaan naar de Brug. 
Nu doe ik hier inpakwerkzaamheden en werk ik aan 
mijn toekomst. Ik krijg hiervoor alle ondersteuning. 
De veegploeg doet heel goed werk, maar de wijk-
bewoners moeten zich er ook bewust van zijn dat het 
afval niet op straat hoort te liggen. Ook ik wil mijn 
wijk netjes houden.”

“Het zwerfvuil wordt ingezameld en op de kar geschei-
den. Van de opbrengst aan oud ijzer worden koekjes 
gekocht en één keer per jaar een barbecue georgani-
seerd. Het opgehaalde plastic zal gerecycled worden 
door een bedrijf dat zich binnenkort in de buurt gaat 
vestigen. Er is al over samenwerking gesproken, maar 
daarover later meer,” aldus Kees.
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Wil jij een gezin ondersteunen? 
Word vrijwilliger bij Home-Start!
Wat doet Home-Start?
Home-Start, in Arnhem uitgevoerd 
door Rijnstad, is een programma 
dat door middel van getrainde 
vrijwilligers ondersteuning, prakti-
sche hulp en vriendschap biedt aan 
ouders met jonge kinderen tot 
zeven jaar oud. 
De gezinnen geven zelf aan op 
welke gebieden zij steun wensen. 

Training
Home-Start vrijwilliger word je niet 
zomaar. Je moet een luisterend oor 
kunnen bieden, opvoedervaring, 
een reflecterend vermogen en 
empathisch vermogen hebben, 
maar zeker ook humor en een 
positieve instelling. 
Tijdens de (verplichte) voorberei-

dingscursus van vijf dagdelen leer je 
hoe je volgens Home-Start te werk 
gaat en bereid je je voor op het 
geven van ondersteuning, prakti-
sche hulp en vriendschappelijk 
contact aan (een) ouder(s) met een 
of meer jonge kinderen. 
In een afrondend gesprek bespreek 
je hoe de cursus is gegaan en maak 
je afspraken over jouw inzetbaar-
heid in een gezin.

Aan de slag
Samen met de coördinator kijk je 
naar welk gezin er bij je past en 
vervolgens vindt een kennisma-
kingsgesprek plaats. Als jij en het 
gezin een klik hebben, kun je aan 
de slag. Na maximaal een jaar stopt 
het vrijwilligerswerk in dit gezin en 

kan je kennismaken met en nieuw 
gezin. Je ontvangt professionele 
begeleiding van de coördinator, die 
bovendien regelmatig interessante 
themabijeenkomsten organiseert. 
Tijdens de terugkombijeen komsten 
wissel je ervaringen uit met de 
andere vrijwilligers. Zo kan je van 
elkaar leren. 

Aanmelden
Wil jij als vrijwilliger iets betekenen 
voor een van de Home-Start gezin-
nen in Arnhem? Kijk dan voor 
meer informatie op 
www.home-start.nl  of meld je 
direct aan. Je kunt ook contact 
opnemen met de coördinator 
Sakine Akdag via tel. 377 20 66 of 
s.akdag@home-start.nl

Busreisje naar de Zwarte Markt in Beverwijk
Op zaterdag 20 mei kunt u weer 
mee op reis met andere bewoners 
uit Presikhaaf. De busreis is voor 
wijkbewoners die 18 jaar en 
ouder zijn en gaat dit keer naar 
de Zwarte Markt in Beverwijk. 

U gaat op eigen gelegenheid; het is 
dus geen georganiseerde busreis. 
Het buskaartje kost € 11,00. 
Verdere kosten komen voor eigen 
rekening. De bus vertrekt om 8.00 
uur vanaf het parkeerterrein achter 
MFC Presikhaven op de hoek 
Honigkamp. Instappen kan vanaf 
7.45 uur. Kom op tijd want de bus 
vertrekt echt om 8.00 uur. 

De terugreis vanuit Beverwijk is om 
17.00 uur, de chauffeur bepaalt 
waar u instapt (ook weer vanaf een 
kwartier voor de vertrektijd). 

Ook hiervoor geldt; kom op tijd!
U kunt kaartjes kopen in MFC 
Presikhaven bij het opbouwwerk/
participatiewerk. 
Reserveren kan niet. 
Bij de bus kan om een leeftijds- en 
adresbewijs gevraagd worden.

Deze busreis wordt georganiseerd 
door de activiteitengroep Presikhaaf 
en participatiewerk Presikhaaf/
Rijnstad.
Voor meer informatie kunt u bellen 
met Ingrid Sieljes, 
telefoon 06 - 52 71 07 66. 

Advertentie



9

WIJKNIEUWS

Aanleg Ecozone Presikhaaf I
Meer groen en minder wateroverlast
Binnenkort start de aanleg van de 
Ecozone West in Presikhaaf 1. 
Dit is een groene strook met 
bomen, struiken en een geul voor 
waterberging en waterafvoer. De 
Ecozone komt tussen de spoorlijn 
Arnhem-Zutphen, Laan van Presik-
haaf, Zoomstraat/Amerstraat en 
Merwedestraat in Presikhaaf 1.

Met de aanleg van de Ecozone 
vermindert de wateroverlast in de 
directe omgeving. 
Ook wordt het groen opnieuw 
ingericht waardoor de groenstrook 
een frisse uitstraling krijgt.

Werkzaamheden
De aanleg van de Ecozone start 
naar verwachting begin juni 2017.

Tijdens de uitvoering van de 
werkzaamheden kunnen wegen/
paden tijdelijk worden afgesloten 
of modderig en minder goed 
begaanbaar zijn. Wij vragen uw 
begrip en proberen dit uiteraard 
zoveel mogelijk te voorkomen.

Wilt u meer weten?
Zaterdag 8 april zijn we met een 
informatiekraam in de wijk om u 
te informeren over de plannen. 

Medewerkers van de gemeente en 
leden van de werkgroep van be-
woners staan dan klaar om meer te 
vertellen over de Ecozone en uw 
vragen te beantwoorden. U bent 
van harte welkom! 

De informatiekraam staat die dag 
van 10.00 - 16.00 uur in de 
Vrij Nederlandstraat ter hoogte 
van nummer 61.

Meer informatie vindt u ook op: 
www.arnhem.nl/stad_en_wijken/
projecten/
Ecozone_West_Presikhaaf_I

Samen werken aan Presikhaaf
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. 
We horen dan ook graag uw ideeën. Mail ons 
presikhaaf@leefomgevingarnhem.nl of bel een van ons. 
Onze gegevens staan op www.presikhaafnet.nl

Spelen en verkeer
Binnenkort gaan we door signalen van 
bewoners(groepen) een aantal speelplaatsen en speel-
velden in de wijk verbeteren. Op www.presikhaafnet.nl 
leest u welke dat zijn. En ook kijken we naar mogelijk-
heden voor snelheid beperkende maatregelen op de 
Middachtensingel en een veiliger oversteek van en naar 
het MFC. Laat ons weten als u bij een van deze onder-
werpen betrokken wilt worden. 

Belangrijkste speerpunten
De afgelopen maanden reageerden meer dan 150 
bewoners, vrijwilligers en professionals op het wijk-
programma. Uit alle reacties blijkt dat de volgende 
onderwerpen het meest belangrijk worden gevonden 
voor Presikhaaf: wonen&woonomgeving en 
veiligheid&gedrag. En daarnaast leren&opgroeien en 
participatie.

Volgende stap
Tot 1 juni werken we uit hoe we aan de onderwerpen 
gaan werken. Wat gaan we concreet doen om ver-
beteringen te bereiken? En wat betekent dat voor de 
budgetten die we hebben voor Presikhaaf. 

Op www.presikhaafnet.nl leest u hier meer over.

Tot ziens in Presikhaaf!
Team leefomgeving Presikhaaf: Leo Emerenciana, 
Caroline Baarschers, Wendy Beukhof, Mirjam Dulk, 
Paul Beltman en Anne-Marijn Tielen
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Aanleg Ecozone Presikhaaf I
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Aanleg Ecozone Presikhaaf I
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G e e f  u w  g e b r u i k t e 
k l e d i n g  m e e  a a n 
Heeft u kleding en schoenen over 
waar u vanaf wilt? Wilt u oude 
lakens, dekens en handdoeken 
kwijt? Gun uw gebruikte kleding 
een tweede leven en geef deze mee 
aan 2Switch op de textielinzamel-
dag op 19 mei a.s. Zet uw textielzak 
vóór 9.00 uur aan de straat. 

Welke textiel geef ik mee?
* Kleding
* Schoenen 
 (in paren samengebonden)
* Lappen stof zoals lakens, dekens,                             
 handdoeken en gordijnen. 

Geen zwaar vervuilde kleding
2Switch haalt geen zwaar vervuilde 
kleding en vloerbedekking op. 
Vuile kleding brengt u weg met uw 
restafval. Vloerbedekking hoort bij 
het grofvuil. 

Op www.arnhem.nl/afval onder het 
afval ABC leest u wat er wel en wat 
er niet in de textielzak mag.

Gebruik een textielzak
Enkele dagen voor de inzameling 
ontvangt u een textielzak in uw 
brievenbus. 

* Heeft u een sticker tegen reclame,  
 gebruik een eigen zak. 
* Schrijf er “textiel“  op en zet de  
 zak bij de andere textielzakken. 

Ik breng mijn textiel zelf weg
U kunt uw textiel ook zelf weg-
brengen naar één van de textiel-
containers in de stad. Ook kunt u 
uw gebruikte kleding onbeperkt en 
gratis afleveren bij de 
afvalbrengstations. 

Wat gebeurt er met uw 
gebruikte kleding?
2Switch verkoopt via de winkels 
jaarlijks zo’n 75.000 kilo. 

Textiel met onvoldoende winkel-
kwaliteit is de basis voor nieuwe 
producten zoals:

* Tassen, gemaakt van oude   
 spijkerbroeken. 
* Hoezen voor kussens komen 
 van oude overhemden. 
* Oude dekens zijn afkomstig 
 van vloerkleden. 
* Ander resttextiel is geschikt voor  
 isolatiemateriaal dat voor 85% uit  
 gerecyclede kledingvezels 
 bestaat.

Advertentie

Vanaf maart 2017 
weer elke twee weken 

gft-ophaaldag
Vanaf maart haalt SUEZ weer 
één keer in de twee weken 
uw gft-afval op. U vindt de 

actuele ophaalgegevens 
van uw adres in de 
digitale afvalwijzer. 

Op www.arnhem.nl/gft 
leest u meer informatie over 
groente-, fruit- en tuinafval.  
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Cursus uiterlijke verzorging; 
haren knippen en make-up
De cursus wordt elke woensdag 
(van 12 april tot en met 24 mei, 
behalve in de meivakantie op 
26 april en 3 mei) van 9.00 tot 
11.00 uur in MFC Presikhaven 
gehouden. 

In deze cursus leert u een aantal 
basisvaardigheden over haren 
knippen en het aanbrengen van 
make-up en uiterlijke verzorging. 
De cursus wordt gegeven door twee 
deskundige vrijwilligsters. 
U gaat eerst aan de slag met leren 
haren knippen: recht knippen, 

laagjes knippen en leren werken 
met de tondeuse. 
Daarna zou u uw kinderen kunnen 
(bij)knippen. Dat is fijn voor uw 
portemonnee! 

Uitnodiging
“de ontmoeting 
met de buurt” 

Na het leren haren knippen wordt 
in ca. 30 minuten nog aandacht 
besteed aan uiterlijke verzorging/
make-up. Bijvoorbeeld: hoe breng 
ik foundation aan en hoe epileer ik 
zelf mijn wenkbrauwen. 

De cursus kost € 2,00 per bijeen-
komst, graag vooraf € 10,00 betalen. 
Aanmelden kan bij Ingrid Sieljes, 
telefoon 06-52 71 07 66. Er kunnen 
maximaal 10 cursisten deelnemen. 

Als er meer aanmeldingen dan 
plekken zijn, wordt er geloot. De 
cursus is inclusief de kapperskop 
die gebruikt wordt voor de kniples 
(twee personen doen samen met 
één kapperskop).

Op vrijdagavond 
7 april gaat Presik-
life samen met 
Resto van Harte 
een maaltijd voor de buurt maken. 
Presiklife, gevestigd in de 
Bethaniënstraat 3, nodigt u als 
buurtbewoner in Presikhaaf uit 
voor een etentje. 

Doel van deze bijeenkomst is een 
kennismaking voor en met elkaar. 
Ook geven wij een korte uitleg wat 
Presiklife voor u kan betekenen en 
wat u kan betekenen voor ons. 

Nadere informatie 
over deze maaltijd 
volgt, houdt onze 
Facebook-pagina 
en de website 
www.presikhaafnet.nl
in de gaten.

Van historisch landgoed 
naar moderne wederopbouwwijk

Donderdag 9 februari organi-
seerde Kunstbedrijf Arnhem voor 
de tweede keer een Kunstcafé 55+ 
in de wijk Presikhaaf. Bezoekers 
werden uitgenodigd kennis te 
nemen van kunst en cultuur, 
onder het genot van een heerlijke 
kop koffie of thee.

Wim Lavooij, stedenbouwkundige 
en medeauteur van het recent 
verschenen boek ‘De weg van de 
wederopbouw’, vertelde in zijn 
presentatie ‘Van historisch land-
goed naar moderne wederopbouw-
wijk’ over het bouwen en de tijd-

geest in de naoorlogse periode in 
Arnhem met natuurlijk de focus op 
de ontwikkelingen in de wijk 
Presikhaaf.

De presentatie werd afgewisseld 
met muziek van Lies Joosten. Zij 
zorgde voor een warm klankenpalet 
op harp met latin, folk en klassieke 
invloeden.

Het initiatief kwam tot stand 
dankzij bijdragen van het Fonds 
voor Cultuurparticipatie en de 
ouderenfondsen RCOAK en het 
Fonds Sluyterman van Loo.



P R E S I K HA A F

14

Knoppenhulp 
Voor als u moeite heeft met uw  
apparaten. 
Wij helpen u graag bij het instellen 
of bedienen van apparaten, zoals 
wasmachine, computer en tablet,  
telefoon, televisie etc.  

Voor wie:  
voor senioren vanaf 55 jaar.
Kosten: € 4,50 per bezoek van   
maximaal anderhalf uur.
 
Meer informatie: 
telefoon 361 17 41 (de Weldam).

Roze 50 plus  
SWOA heeft sinds september 2015, 
als eerste welzijnsorganisatie in 
Nederland de ROZE LOPER, een 
keurmerk voor  LHBT (lesbienne, 
homo, biseksueel, transgender) 
vriendelijke organisatie. 

SWOA organiseert en ondersteunt 
veel activiteiten voor deze Roze 
Ouderen. Zo is er iedere eerste 
vrijdag van de maand een ontmoe-
tingsgroep voor Roze 50-plussers. 

Ook LHBT-ouderen van Presikhaaf 
zijn van harte welkom, want het is 
een stedelijke activiteit.
 
Meer informatie: 
mevrouw Tiny Punt, 
telefoon 381 60 44, 
t.punt1944@gmail.com en de   
heer Cees Pieter den Putter,   
telefoon 0317-314785, 
ceespietercp@hotmail.nl

Financieel Café  
Grip op financiën, uitleg brie-  
ven en invullen formulieren. 

SWOA  is een van de partners   
van het financieel café. 
Vrijwilligers helpen bij het   
lezen van brieven, adviseren   
over het ordenen van de admi-  
nistratie en financiële tips.

Waar: Bibliotheek Presikhaaf,   
Laan van Presikhaaf 7 
(in MFC Presikhaven).
Wanneer: iedere vrijdag van  
12.00-14.00 uur. GRATIS.

Sport- en cultureel 
festival in Elsweide

Wederom organiseert 
v.v. Elsweide in samenwerking 
met haar partners van het WIJ-
project, Kindcentrum De Werf, 
Wijkvereniging Elsweide en het 
Jongerencentrum Push een sport- 
en cultureel festival op het 
sportcomplex van v.v. Elsweide. 

Dit jaar wordt het op 22 en 23 april 
gehouden.
Deze speciale dagen hebben als doel 
mensen kennis te laten maken met 
diverse sporten en het bewerkstel-
ligen van een dialoog tussen buurt-

bewoners met 
verschillende culturen 
en achtergronden. 
Wij geloven dat 
sport een belangrijk 

middel is om mensen samen te 
brengen en zo meer begrip in onze 
maatschappij te creëren. 

Er vinden verschillende activiteiten 
plaats zoals muziek, diverse kinder-
activiteiten, haren vlechten, henna 
tatoeage, schminken en uiteraard 
kunt u genieten van verschillende 
drankjes, hapjes en lekkernijen. 

Iedereen is zaterdag 22 en zondag 
23 april (Kinderfeest) vanaf 11.00 uur 
welkom bij 
v.v. Elsweide, 
Zuilesteinlaan 40. 

Meer informatie: 
www.elsweide.nl

Heb jij ook genoeg 
van je overgewicht? 
Kom in actie en doe mee!
Vanaf donderdag 16 maart starten 
de bijeenkomsten van 

“afvallen & gezond leven”. 
Iedere donderdagochtend komen 
we van 9.30 uur tot 10.30 uur 
bijeen om te:

*  wegen
* ervaringen uit te wisselen
* thema bespreken 
* bewegen (wandelen)

Je kunt ieder moment beginnen. 
Voor tien bijeenkomsten betaal je 
€ 20,00 (met Gelrepas € 10,00). 
Plaats: MFC Presikhaven, Laan van 
Presikhaaf 7
Informatie bij Ingrid Sieljes, 
telefoon 06-52 71 07 66 of 
mail naar i.sieljes@rijnstad.nl 

SWOA  zit in Presikhaaf op twee 
locaties: Middachtensingel 39  
(de Weldam) en Waalstraat 36 
(Waalstaete), waar veel activitei-
ten plaatsvinden. 

Wilt u weten of er iets voor u bij zit, 
bel vrijblijvend naar 361 17 41.
Onderstaande activiteiten willen we 
wat extra aandacht geven:

Activiteiten 
Weldam / Waalstaete
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Honigkamp 82 
telefoon 362 18 18

Advertentie

Kapsalon 
Apart

Dames en Herenkapsalon

Kom langs of bel 
voor een afspraak. 

U kunt vrij parkeren 
voor de deur!!!

www.kapsalonapart.nl

Op bezoek bij 
de fam. Burgers 
We gingen bij de 84-jarige Gerhard en zijn 
80-jarige echtgenote op bezoek om hen aan de tand 
te voelen over hun leven in de wijk. De ontvangst 
door Gerhard en Lenie Burgers was meer dan 
hartelijk.

“Na wat omzwervingen in Arnhem wonen we al weer 
vele jaren op dit adres en tot volle tevredenheid. 
Wel constateren we dat de samenhang in de buurt 
minder wordt. Bewoners verhuizen en veel nieuwko-
mers zijn niet geïnteresseerd in elkaar en de mogelijk-
heden in de buurt.”

Toen het echtpaar hier neerstreek, werden er gezellige 
dingen ondernomen. Eerst in het houten clubgebouw 
in de buurt, later na verwijdering van het gebouwtje 
wegens nieuwbouw, werd verkast naar het leegstaande 
pand van de vroegere kleuterschool De Iris. 

Gerhard: “We gingen met het meegenomen gereed-
schap aan de gang. Hoewel er nog geen vergunning 
was, werd er door ons (“krakers”) volop geklust. 
Het was het begin van buurtcentrum ‘de Oosthof ’. 
Ook was ik met andere vrijwilligers betrokken bij het 
onderhoud van de speeltuin in de buurt.”

De Oosthof draaide volop en Gerhard kwam er graag, 
o.m. voor videoclub AVA (Arnhemse Video Amateurs). 
Lenie is er nog steeds te vinden: wekelijks gaat zij hier 
bloemschikken (op dinsdag) en gymmen (op 
donderdag).

Gerhard heeft zich altijd heel verbonden gevoeld met 
zijn wijk: vrijwilligerswerk (zoals het rondbrengen van 
flyers) voor de SIK (Stichting Initiatiefgroep Kinder-
kamp). Ook op bestuurlijk gebied is hij nog steeds 
actief. De 95-jarige Arnhemsche Federatie van Muziek-
gezelschappen kan al meer dan 40 jaar op hem rekenen. 

“Bedankt Gerhard en Lenie voor jullie verhaal. Het ga 
jullie goed!”

De website is vernieuwd
De website heeft een ander jasje aan-
gekregen en wat meer mogelijkheden. 
De redactie is nog volop bezig pagina’s 
te actualiseren, waarvoor uw begrip.
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60+? 
Bewegen dus! 

Wereldmuziek op 
culturele avond 
in het MFCBij de ‘GymFit Aerobics’ gaat u aan de slag met be-

wegen op muziek, uw conditie en doet u spierverster-
kende (grond)oefeningen voor het gehele lichaam. Bij 
deze (grond)oefeningen wordt gebruik gemaakt van 
gewichtjes of dynabands. Er wordt niet gesprongen en 
alles wordt op een verantwoorde wijze gedaan. 

Tijdens de ‘GymFit Sport&Spel’ komt er een teamsport 
of spelactiviteit aan bod zoals volleybal. De spelregels 
en het materiaal worden aangepast aan het niveau 
binnen de groep. Bij de ‘Gymfit MBvO’ (Meer 
Bewegen voor Ouderen) ligt het accent op bewegen op 
muziek in combinatie met spierversterkende en condi-
tionele oefeningen. Ook is er speciale aandacht voor 
het evenwicht en de soepelheid van de spieren. Dit alles 
gebeurt naast of vanuit de stoel. Mocht u dus wat 
minder mobiel zijn, dan kunt u toch deze les volgen. 
Het laatste kwartier van alle genoemde lessen wordt er 
koffiegedronken. Gezelligheid en het meedoen op eigen 
tempo staan bij ons centraal. Kom gerust langs voor 
twee gratis proeflessen! 

Voor meer informatie kun u terecht bij Mariëlle van 
Tuil: marielle.vantuil@live.nl, telefoon 06-44 75 67 65 
of kijk op www.gymenturnenarnhem.nl

Onderstaand ons aanbod in Presikhaaf

aGymzaal MFC Presikhaven - Laan van Presikhaaf 7
 Donderdag van 18.00 – 19.00 uur GymFit Aerobics
 Donderdag van 19.00 – 20.00 uur GymFit Sport&Spel  
aSWOA Steunpunt De Weldam - Middachtensingel 39  
 Woensdag van 09.30 – 10.30 uur Gymfit MBvO
aBuurtcentrum De Oosthof – Kinderkamp 9
 Donderdag van 13.30 – 14.30 uur Gymfit MBvO

Op vrijdagavond 19 mei a.s. is er weer een culturele 
avond in het MFC.
De Cultuurgroep Presikhaaf heeft voor deze avond 
de muziekgroep Banda Exota weten te contracteren.

Banda Exota speelt swingende muziek uit Afrika en 
Latijns-Amerika. Jawel, op festivals, feesten, in parken 
en in huiskamers, door zes leuke mannen uit Arnhem 
en omstreken. Deze avond dus te zien en te horen in 
MFC Presikhaven, Laan van Presikhaaf 7. 
 
Afrikaanse soukous, Cubaanse son en Braziliaanse 
samba zorgen voor een exotisch spektakel waarnaar je 
heerlijk kan luisteren en/of onmogelijk kan blijven stil 
zitten.
Zet de verwarming maar een paar graden lager … en 
vier het met ons mee. Alvast een voorproefje zien? 
Kijk op www.banda-exota.nl

De zaal is open vanaf 19.00 uur en het optreden begint 
om 19.30 uur. In de pauze is er koffie en thee en na 
afloop van het optreden een hapje en drankje.

Kaarten à € 3,00 zijn te bestellen via: 
cultuurgroeppresikhaaf@gmail.com of te koop in de 
bibliotheek in het MFC.
Ook aan de kassa zijn op vrijdag 19 mei kaarten te 
koop vanaf 19.00 uur.

Tot ziens op 19 mei a.s.
Leden Cultuurgroep 
Presikhaaf (CgP)
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Presikhaaf 
Wijknieuws 
JA  / JA  ……….
In Presikhaaf wordt volop gebouwd en verhuisd. 
Er komen dus regelmatig nieuwe bewoners 
in de wijk te wonen.  Steeds meer huishoudens 
maken gebruik van brievenbus stickers. 
Daarmee wordt aangeven welke post men 
wel/niet wil ontvangen. 

Er zijn 3 mogelijkheden
1. Heb je geen sticker dan ontvang je allerlei   
 soorten post.

2. Heb je een NEE / NEE sticker dan ontvang je  
 geen reclame en geen huis-aan- huis bladen   
 zonder adresverwijzing erop.

3. Heb je een NEE / JA sticker dan ontvang je   
 geen post en geen reclame zonder je adres   
 erop. Je krijgt dan wel de huis-aan-huis   
 bladen.
 Brievenbus stickers zijn o.a. af te halen in het  
 MFC. 

De redactie van wijkkrant “Presikhaaf wijknieuws” 
gesteund door het Bewonersoverleg wijkplat-
form Presikhaaf vindt het belangrijk dat iedereen 
wonend in Presikhaaf geïnformeerd is over de 
mogelijkheden in de wijk. 

Daarom verspreiden zo’n 75 wijkbewoners 6x per 
jaar de wijkkrant huis-aan-huis.  

Actuele informatie over de wijk en het aanbod is 
ook te verkrijgen via de geheel vernieuwde 
wijkwebsite (www.presikhaafnet.nl ).  

N.B. Aanmelden om de wijkkrant (vrijwillig) te 
bezorgen kan via de redactie.

Afgelopen maanden zijn de volgende budget-
aanvragen toegekend:

Straatfeest Loevesteinlaan  €    475,00

Cultuurgroep Presikhaaf programma 2017  € 8.750,00

Aanleg trapveldje “Reizende Tuin”  € 5.140,86

We4You jongeren “studiecentrum” € 2.733,00
Kinderwerk/Verlengde 

schooldag programma 2017  € 3.825,00

Stichting Initiatiefgroep Kinderkamp 

(SIK) programma 2017  € 3.690,00

Stichting Jeugdland programma 2017  € 1.000,00 

Sterrenwacht Presikheaven € 1.370,00

Ome Joop’s Tour tour 2017 € 1.500,00

Kunstroute Presikhaaf mei 2017  € 1.100,00

Wijkplatform 
Presikhaaf 
Het bewonersoverleg Wijkplatform Presikhaaf 
vergadert vijf keer per jaar.
Iedereen die betrokken is bij Presikhaaf en iets wil 
organiseren wil graag op tijd weten of er wel/geen 
geld beschikbaar. 

De aanvragers komen in het platformoverleg hun 
aanvragen toelichten en de platformleden kunnen 
vragen stellen. Op een later moment in de vergadering 
worden de aanvragen van een advies voorzien.

Dit jaar komt het platform nog bij elkaar op 
woensdag 5 april, 21 juni, 27 september en 
29 november om 19.30 uur in  MFC Presikhaven.
U bent van harte welkom. 

Budgetaanvragen moeten een maand voor de 
vergaderdata worden ingezonden.

Aanvraagformulieren en randvoorwaarden zijn te 
verkrijgen via:

1. website: www.presikhaafnet.nl  
2. mail: wijkplatform@presikhaafnet.nl 
3. opbouwwerk Presikhaaf, telefoon 06-15 96 52 24
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Nieuwsbrief Werkgroep AGA
Procedure bestemmingsplan Kleefse Waard, 
Windturbinepark en zonneveld weer gesplitst
De versnelde procedure voor de Kleefse Waard, windturbinepark en zonneveld is weer 
gesplitst in twee aparte procedures. De bestemmingsplannen en de aanvraag voor het realiseren van het 
windturbinepark en zonneveld zou 15 januari jl. in procedure zijn gegaan. 

De gemeenteraad had 19 december 
jl. nog besloten een versnelde 
procedure toe te passen voor het 
bestemmingsplan Kleefse Waard, 
windturbinepark en zonneveld op 
Koningspleij Noord. Op 7 februari 
2017 kwam het college met het 
besluit dat toch weer niet te doen. 
Als reden werd de ontwikkeling van 
een campus op de Kleefse Waard 
genoemd. Daarvoor zijn nog enkele 
maanden nodig. En de onderzoe-
ken / rapporten voor de windturbi-

nes waren, en zijn op het moment 
dat dit geschreven wordt, nog niet 
afgerond. Ondanks dat wordt 
verwacht dat de gemeenteraad in 
september 2017 een besluit kan 
nemen over het ontwerpbestem-
mingsplan zodat de initiatiefnemer 
nog steeds in september 2017 
SDE-subsidie kan aanvragen voor 
de bouw van de windturbines.

Tot nu toe is er voor omwonenden 
niet of nauwelijks de mogelijkheid 

geweest om zich uit te spreken over 
deze plannen. Op vragen in 2014 
gesteld tijdens de windconsultaties 
in de verschillende wijken, kwam 
tijdens de afsluitingsbijeenkomst 
daarvan slechts op hoofdlijnen een 
reactie. (Zie hiervoor 
www.ageena.nl) Wanneer de plan-
nen bij de gemeente worden inge-
diend zal duidelijk worden of er 
iets met de vragen / opmerkingen is 
gedaan bij de planvorming. 
Of er dan nog tijd zal zijn voor de 
afspraak met bewoners om vooraf-
gaand aan het in procedure gaan de 
aanvraag van de initiatiefnemer in 
te zien en vervolgens met de 
gemeente te bespreken en het 
bewonersbelang in te brengen, is op 
dit moment nog heel erg de vraag. 

De bedoeling van de afspraak was 
dat de stukken eventueel nog 
aangepast konden worden voordat 
ze ter inzage worden gelegd.   
Meer informatie kunt u vinden op 
www.ageena.nl 

Heeft u vragen? Laat het ons weten. 
Dat kan via ageena@hetnet.nl of 
via www.ageena.nl 

Foto: simulatie mogelijke locaties windturbines. Uit: Uitwerking plan & Antwoorden 
windconsultaties (op hoofdlijnen) Woensdag 11 januari 2017 Maarten de Keijzer. 
Of dit de definitieve locaties zijn is op 7-3-2017 nog niet bekend.

Coördinator 
Goedebuur

vier uur in de week voor langere 
periode beschikbaar is en een 
sociale achtergrond heeft, laat het 
ons dan weten.

Omschrijving
.Je hebt contact met de buurt- 
 bewoners en andere organisaties  
 binnen Presikhaaf

.Je bent aanwezig bij    
 vergaderingen
.Je verdeelt taken met stagiaires en  
 evalueert deze.

Kinderkamp 9
Telefoon 361 98 73

goedebuur@diagonaal.nu

Goedebuur is een project van 
Buurtbedrijf Diagonaal en op zoek 
naar een coördinator. Ben jij of ken 
jij iemand die geschikt is om 
stagiaires te begeleiden, minimaal 
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Colofon
Presikhaaf Wijknieuws is een wijkblad voor 
en door wijkbewoners van Presikhaaf. 
Verschijnt 6 maal per jaar.

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

Ondersteuning vanuit  Rijnstad:
Lies Vonk

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

Advertentiebeheer: 
wijknieuws@presikhaafnet.nl

Financieel beheer: 
Rijnstad en Presikhaaf wijknieuws.

Druk: Coers & Roest Arnhem

Oplage: 8000 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.

Inzenden kopij vóór
26 mei 2017

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:
19 juni 2017

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

vóór 26 mei 2017
Onder de goede inzenders wordt een cadeaubon verloot ter 

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

De winnaar van de sudoku
uit wijknieuws nummer 1 jrg. 19

is mevrouw  C. Salemink, Vanenburgstraat

de wijkwebsite van 
Presikhaaf is vernieuwd
www.presikhaafnet.nl
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Grootschalige 
renovatie 
Als de renovatie van de 102 appartementen in 
opdracht van Vivare net zo verloopt als het 
enthousiasme waarmee Fenne Smit en Rob Meester 
van het Energieteam de redactie van Presikhaaf 
wijknieuws ontvangt, komt alles zeker in orde. 

Fenne: “Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden 
ben ik het eerste aanspreekpunt voor vragen of verbe-
teringen die zich tijdens het project kunnen voordoen. 
De appartementen worden energetisch opgewaardeerd. 
Dat houdt in dat er o.m. dubbelglas wordt geplaatst, 
een hoogrendementsketel en mechanische ventilatie. 

appartementen 
Karel Doormanstraat 
en Lacombléstraat

Fenne Smit en Rob Meester 
van het Energieteam
Impressietekening renovatie

Het gesprek met Fenne 
en Rob vond medio 
februari plaats in de 
directiewoning aan de 
Keulse Slag 90. 

Hier kunnen de bewoners 
straks op vaste tijdstippen 
terecht met hun vragen. 
Ook worden zij via een 
nieuwsbrief op de hoogte 
gesteld. Het Energieteam 
(onderdeel van de 
Hemink Groep) is een 
specialist in het verbete-
ren van woningen. Een 
prettige omgang met 
bewoners staat bij hen 
hoog in het vaandel. 

De bewoners wordt nadien ook uitgelegd hoe zij het 
systeem het beste kunnen gebruiken. Keuken, badka-
mer en toilet worden eveneens vervangen en de inde-
ling aangepast. Het aanbrengen van spouwmuurisolatie, 
een “schil” om het gebouw, en het plaatsen van een lift 
verhogen duidelijk het wooncomfort.”

Rob bewaakt in zijn functie als uitvoerder tijdens het 
bouwproces de voortgang en kwaliteit van het hele 
project. Rob: “Inmiddels wordt een proefstreng 
gemaakt bij drie appartementen die boven elkaar 
liggen in de Karel Doormanstraat. 

De huurders, die weer terugkeren naar hun gereno-
veerde woning, kunnen dan zien hoe hun woning er 
straks komt uit te zien. Het streven is begin mei te 
starten met de werkzaamheden. Het wachten is op het 
vertrek van de vleermuis, die in een van de gevels zijn 
winterslaap houdt. De vergunning voor het hele 
project kan volgens de Wet natuurbescherming dan 
pas worden afgegeven. 


