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Buurtoverleg 
“Over het Lange Water”

In het bewonersoverleg van 24 mei 
2017 kwamen de volgende onder-
werpen aan de orde:

* Emailadres Bewonersoverleg  
 “Over het Lange Water”:   
 bo.ohlw@gmail.com 

* Start inzet Breng flex  
 (brengflex.nl). Je kunt dan voor  
 een redelijk tarief (€ 3,50 per rit)  
 van halte naar halte.

* Buurtoverleg rondom  

 Gastronoom: punten aangekaart  
 en acties uitgevoerd. Aanwezige  
 buurtbewoners hebben overzicht  
 van gemaakte afspraken   
 ontvangen. 

* Punten vanuit het wijkplatform  
 en wijkteam leefomgeving.

* Stand van zaken Winkelcentrum

* Verkeersveiligheid Middachten 
 singel (snelheid beperkende   
 maatregelen) en Lange Wal 
 (nog  in overleg) 

* Komende ontwikkelingen t.a.v.  
 Kennedy-, Dreesschool en   
 sporthal Kermisland.

* Ontwikkeling en samenwerking  
 wijkcentrum De Oosthof.

* Groen in onze wijk “Over het  
 Lange Water”

* Status park Kinderkamp.    
 Momenteel ziet het er al zeer  
 fraai uit. Hulde voor al die   
 vrijwilligers.

Oproep buurtbewoners 
“Over het Lange Water”

* We willen bezien of er weer een  
 nieuwjaarsreceptie georganiseerd  
 kan worden voor vrijwilligers en  
 buurtbewoners.

* Ook willen we bekijken of   
 volgend jaar voor de buurtbewo- 
 ners thema-avonden gehouden  
 kunnen worden (over veiligheid,  
 inbraakpreventie etc.)

Wilt u meedenken en/of helpen 
organiseren? Meldt u dan via 
bo.ohlw@gmail.com.

Meer informatie? 
Bel dan naar de heer 
Gerie Wolkenfelt, tel. 06-29 23 81 36.

Zomerafsluiting activiteitengroep Presikhaaf
                        Workshop ‘gezond bewegen’
Net als ieder jaar organiseert de 
activiteitengroep Presikhaaf een 
activiteit voor de zomervakantie 
voor vrouwen uit Presikhaaf. 

De activiteitengroep wil graag dat 
zoveel mogelijk vrouwen uit Presik-
haaf zich aanmelden. Ontmoeting 
en gezelligheid in de wijk zijn 
belangrijk en dat wil men hiermee 
bereiken. Ook kun je op deze 
ochtend kennis maken met Budo-
sport. Wat doet deze instelling voor 
vrouwen? 

Wat gaan we doen?

Op donderdagochtend 13 juli van 
11.30 tot 13.30 uur gaan de vrouwen 
sporten bij Budosport. Er zijn twee 
beweegworkshops. Ook als je niet 
goed kunt sporten, kun je makke-
lijk meedoen. Als je door een 
lichamelijke beperking niet kunt 
meedoen met het sporten ben je 
toch van harte welkom. 
Na het sporten wordt er samen 
gegeten. Het sporten is gratis, maar 
als je komt, neem dan iets gezonds 

mee om te delen met de andere 
vrouwen (na het sporten). Er is een 
diëtiste aanwezig die iets vertelt 
over gezonde voeding, leefstijl en 
afvallen.
Als je niet weet waar Budosport is, 
dan loopt een half uur voor de 
workshop begint, een groepje 
vrouwen vanaf MFC Presikhaven 
naar Budosport. Je kunt ook zelf 
gaan. Het adres is Dunoweg 2.
Wil je meedoen? Geef je dan op via 
e-mail i.sieljes@rijnstad.nl of 
telefonisch 06-52 71 07 66 (spreek 
altijd je naam en telefoonnummer in).
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Ans Sanders neemt afscheid
na 30 jaar vrijwilligerswerk

Ans was in de laatste week van 
april op familievakantie in een 
bungalowpark. Ze werd tijdens 
deze vakantie door haar nichtje 
meegetroond naar een paardrij-
wedstrijd, maar in Arnhem 
aangekomen was het eindpunt 
niet de manege, maar het 
stadhuis. 

Een verraste Ans ontving voor haar 
jarenlange vrijwilligerswerk een 
lintje. “Al zo’n 30 jaar ben ik vrij-
williger. Ik ben begonnen in de 
Snuffelpaal (kortweg Snuf 
genoemd), daar begeleidde ik een 
50+ groep. Vervolgens ging ik ook 
activiteiten uitvoeren in De Hom-
mel (St. Marten) en Buurthuis de 
Overkant ook in Presikhaaf. 
Ik volgde diverse cursussen, onder 
meer voor administratie. Zo kon ik 

een praatpaal zijn voor de mensen 
die bij mij “over de vloer” kwamen. 
Later werd het werk steeds meer 
uitgevoerd door beroepskrachten 
en ging ik ander vrijwilligerswerk 
doen. Een daarvan was de organisa-
tie van Sinterklaasoptochten in 
onze wijk. Een jaar of drie geleden 
is dit gestopt.” 

De laatste jaren is Ans actief voor 
de kinderclub in het MFC. Ook 
daar is zij ingerold. Hoewel ze best 
streng kan zijn (noem het eerder 
duidelijk), zijn de kinderen blij met 
haar. Vier middagen is zij te vinden 
in de computerruimte. 
Ans: “Als ik hulp nodig heb, is er 
altijd wel een jongen die mij verder 
helpt. Ik vind het heerlijk werk. Ik 
hoef kinderen niet op te voeden, 
wil ze wel graag wat meegeven. 

Ook de Mammoet (speelplek op 
Presikhaaf I) kan op mijn hulp 
rekenen.” 
Tot september is Ans nog actief als 
vrijwilligster in het MFC. 

“Of ik het vrijwilligerswerk ga 
missen, weet ik niet, maar af en toe 
helpen zal zeker kunnen.”

De redactie wenst Ans veel geluk en 
gezondheid. “Bedankt Ans.” 

Kom in de zomervakantie naar 
de Bibliotheek Presikhaaf
Tijdens de zomervakantie zijn in de 
Bibliotheek Presikhaaf extra gratis 
activiteiten voor kinderen. Wil je 
weten welke? Lees dan verder.

Game competitie – FIFA 
woensdag 19 juli 13.00 uur. Hou je 
van gamen? Kom dan naar de 
Bibliotheek om samen met anderen 

te gamen op een groot scherm. 
Omdat Vitesse 125 jaar bestaat, 
wordt dit keer FIFA gespeeld. 

Voorlezen en picknicken 
woensdag 26 juli  15.30 uur. 
Elke woensdagmiddag wordt er 
voorgelezen in de Bibliotheek 
Presikhaaf. 
Omdat het zomer is, wordt dit keer 
een zomers verhaal voorgelezen en 
kun je daarna gezellig samen 
picknicken. 

BiebBios: 
verfilmde kinderboeken 
woensdagen 2, 9 en 16 augustus 
14.00 uur. 

Kom gezellig met je vrienden en 
familie genieten van een middagje 
film in de Bibliotheek. 
Er worden films gedraaid van 
verfilmde kinderboeken. 

Game competitie 
woensdag 23 augustus 13.00 uur.  
Hou je van gamen? Kom dan naar 
de Bibliotheek om samen met 
anderen te gamen op een groot 
scherm. Het is nog een verassing 
welke spel je kan gaan spelen. 

Kijk op 
www.bibliotheekarnhem.nl/agenda  
om je aan te melden en voor een 
overzicht van alle activiteiten, data 
en tijden. 

“Ik hoef kinderen niet op te voeden, ik wil ze wel graag wat meegeven.”

Wil je Ans persoonlijk gedag 
zeggen dan kan dit op 
vrijdag 30 juni a.s. tussen 
17.00 en 20.00 uur in 
MFC Presikhaven 
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Parkbios 2017 

De Cultuurgroep Presikhaaf (CgP) organiseert ook deze zomer weer 
(i.s.m. Outdoor Cinema uit Amsterdam) een aantal openluchtbioscoop
voor stellingen in park Presikhaaf.

Op zaterdag 1, 8 en 15 juli (met als 
reservedatum 22 juli) zal tegen de 
tijd dat het donker wordt op een 
groot beeldscherm een film worden 
vertoond.

Op 1 juli draait de film ‘La La 
Land’. Een Amerikaanse romanti-
sche drama-musicalfilm uit 2016, 
geschreven en geregisseerd door 
Damien Chazelle, die op het 
filmfestival van Venetië in première 
ging. De film werd onderscheiden 
met zes Oscars.

Op 8 juli wordt de film ‘Een man 
die Ove heet’ vertoond. Een 
dramafilm uit 2015 van Hannes 
Holm, welke is gebaseerd op de 
gelijknamige roman van Fredrik 
Backman. De film kreeg een Oscar 
voor beste niet-Engelstalige film. 
Ove is 59 jaar oud, rijdt in een Saab 
en staat bekend als de mopperkont 
van de buurt. Maar Ove is niet 
bitter. Hij gromt alleen een beetje.

Op 15 juli draait de film ‘Moon-

start 
fietsenwerkplaats

In november 2016 is Pluryn 
gestart met de dagbehandeling en 
de fietsenwerkplaats naast het 
winkelcentrum Presikhaaf aan 
het Hisveltplein 7. 

Binnen Pluryn Presikhaaf kunnen 
jongeren terecht die op de een of 
andere manier behandeling, bege-
leiding of ondersteuning nodig 
hebben op het gebied van vrije tijd, 
school, werk en/of wonen. Binnen 
de werkplaats leren zij, onder 
begeleiding van een fietsenmaker, 
werknemersvaardigheden en het 
uitvoeren van reparaties.

Omdat er vanuit de buurt regel-
matig vragen komen voor het 
repareren van fietsen is de werk-
plaats vanaf mei 2017 op beperkte 
tijden en dagen open voor kleine 
reparaties. 
Dit zal zijn op de maandag, woens-
dag en donderdag tussen 12.00 en 
17.00 uur. 

Kom gerust eens “binnenfietsen” 
om rond te kijken, een vraag te 
stellen of een afspraak te maken.

light’. Dit is een Amerikaanse 
dramafilm uit 2016, geschreven en 
geregisseerd door Barry Jenkins. 
Hoewel geen grote Hollywood-
productie, won de film in 2017 de 
Oscar voor beste film, alsook de 
Golden Globe voor beste drama. 
De film speelt zich af in Miami en 
is opgedeeld in drie hoofdstukken. 
Elk hoofdstuk focust zich op een 
belangrijke periode in het leven van 
Chiron, een homoseksuele man.

Het grote filmdoek wordt opge-
bouwd in de buurt van het T-Huis, 
dat deze avonden speciaal geopend 
is voor bezoekers aan de Parkbios.

De Cultuurgroep Presikhaaf is in 
overleg met de harmonie Unisono 
uit Velp, om voorafgaand aan de 
Parkbios een korte muziekuit-
voering te geven voor het aanwezige 
publiek.

Dus zorg dat je deze avonden 
vrijhoudt en erbij bent in park 
Presikhaaf.
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Picknick en 
Pet & Pat
De moeders van Speelkameraad-
jes Presikhaaf organiseren een 
leuke peuterpicknick. Kom jij ook 
met je mama of papa? We ver-
zamelen op donderdag 29 juni 
om 12.15 uur bij wijkcentrum de 
Oosthof aan de Kinderkamp 9 
(in het midden van de buurt 
Over het Lange Water). 

Om 12.30 uur gaan we gezamenlijk 
picknicken. 
Na de lunch (om 13.00 uur) treedt 
het clownsduo Pet & Pat voor ons 
op. Die zijn in heel Arnhem 
bekend om hun ontzettend leuke 
shows voor jonge kinderen. Deze 
activiteit is gratis! Wel vragen we 
iedereen om wat lekkers mee te 
nemen om te delen. Zo maken we 
er samen een leuke picknick van. 

Bij mooi weer zitten we buiten en 
bij slecht weer in het wijkcentrum. 
Laat je ons weten of je komt? 

Onze e-mailadres is 
speelkameraadjes@gmail.com of 
bel Eline, telefoon 06-17 14 44 10.

Wat:  Gezamenlijke picknick +  
 voorstelling.
Wie:  Voor alle kinderen tot  
 en met 4 jaar.
Waar:  Wijkcentrum de 
 Oosthof, Kinderkamp 9.
Wanneer:  donderdag 29 juni,   
 verzamelen om 12.15 uur.
Kosten:  Gratis! We vragen wel of  
 iets te eten mee te   
 nemen om te delen bij  
 de picknick.
Vragen? 
speelkameraadjes@gmail.com of 
bel Eline, telefoon 06-17 14 44 10.

Zomerpicknick
Vrijdag 11 augustus organiseren 
de moeders van Speelkameraad-
jes Presikhaaf weer midden in de 
zomervakantie de jaarlijkse 
picknick voor dreumesen, peuters 
en kleuters. 

We verzamelen om 10.00 uur in 
speeltuin de Deeltuin (omheinde 
speeltuin langs het Lange Water). 

De bedoeling is dat iedereen wat 
lekkers meeneemt om te delen en 
een kleedje om op te zitten tijdens 
de picknick. 
We gaan samen eten en spelen, 
terwijl je papa of mama met de 

andere ouders lekker kunnen 
kletsen op het bankje. 
Wie dat leuk vindt, kan geschminkt 
worden. Aanmelden is niet nodig, 
maar let op: bij slecht weer gaat 
deze activiteit niet door. 

Wat:  zomerpicknick.
Wie:  voor alle kinderen tot en  
 met 5 jaar.
Waar:  speeltuin de Deeltuin,  
 langs het Lange Water.
Wanneer: vrijdag 11 augustus.
Kosten:  gratis! We vragen wel iets  
 te eten mee te nemen om  
 te delen bij de picknick.
Vragen? 
speelkameraadjes@gmail.com of 
bel Helen, telefoon 06-10 34 39 43.

De Zoete Keuken 
van Fahima
Heeft u zin om lekkere 
koekjes te leren bakken? 
Vindt u het leuk om andere 
wijkbewoners uit Presikhaaf te 
ontmoeten? Doe dan mee met de 
bakcursus van Fahima. 

Fahima woont in Presikhaaf en 
houdt van bakken en wil dit graag 
met andere wijkbewoners delen. 
Op donderdagmorgen 29 juni, 6 en 
13 juli geeft ze in de keuken van 
MFC Presikhaven (2e verdieping) 
van 9.00 tot 11.30 uur een korte 
cursus. 
De cursus is voor mannen en 
vrouwen van 18 jaar en ouder die in 
Presikhaaf wonen en kost € 1,50  
per keer (graag vooraf betalen), 
koffie en thee kosten € 0,50. 
Neem je eigen schort mee. Er 
kunnen maximaal zeven personen 
meedoen, bij meer inschrijvingen 
wordt gekeken naar de samenstel-
ling van de groep. Bel voor opgeven 
of informatie naar 06-52 71 07 66.
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Helix toren, boegbeeld in de wijk
Op zaterdag 20 mei vond de Dag van de Bouw 
plaats. In Presikhaaf was het mogelijk een 
rondleiding te doen in de 72 meter hoge 
studententoren aan het Gildemeestersplein. 

Veel wijkbewoners maakten van de gelegenheid 
gebruik en namen met o.a. Olav van de firma Giesbers 
de lift naar de 18e verdieping, waar de zelfstandige 
wooneenheden (op nog te stofferen gangen na) alle 
klaar waren. Ze waren onder de indruk van het unieke 
uitzicht over de wijk. Het duurzame complex (zonne-
panelen op het dak, stadsverwarming) telt in totaal 294 
wooneenheden, waarvan 144 zelfstandige met een 
eigen keuken en badkamer. 
De overige groepswoningen hebben wel een wastafel, 

maar toilet en badkamer worden met ganggenoten 
gedeeld. Met vragen kon men terecht bij enthousiaste 
medewerkers zoals Tijmen en Daniel van DKC Totaal-
techniek. Ze waren niet te beroerd om de quizvraag 
over het aantal traptreden naar de 18e verdieping te 
beantwoorden. 

Veel wijkbewoners waren verrast toen ze de avond voor 
de rondleiding de gekleurde panelen op de toren in de 
vorm van een helix (= structuur DNA, zie 
tekening) verlicht zagen. Ook het com-
plex heeft de naam helix gekregen.
Qua sterkte van het licht liepen de menin-
gen wat uiteen. In ieder geval zijn er veel 
foto’s van geschoten.

Ook op de 1e en 9e verdieping mocht een 
kijkje worden genomen. Hier moet nog 
het een en ander worden gedaan voor de 
oplevering plaatsvindt. Met ingang van het 
studiejaar 2017/2018 krijgt Presikhaaf er 
dus veel nieuwe wijkbewoners bij. 

De SSH& (vanwege huisvesting in Nijmegen en 
Arnhem is de N veranderd in een &) verhuurt de 
zelfstandige eenheden aan de studenten. 

Op de onderste lagen komen de kamers voor buiten-
landse studenten. De HAN (Hogeschool Arnhem 
Nijmegen) regelt de huisvesting hiervan. 

Kaarten in de Oosthof 
Als 25 jaar lang wordt er iedere vrijdagavond in Presik-
haaf klaverjassen en jokeren gespeeld door een grote 
groep wijkbewoners. Vanaf vrijdag 15 september a.s. 
gebeurt dit in een nieuwe locatie: Buurtcentrum de 
Oosthof (Kinderkamp 9). De kaartgroep telt zo’n 45 
leden die natuurlijk niet altijd allemaal tegelijk komen. 
Nieuwe leden zijn dan ook van harte welkom!! 
De kaartavonden zijn vooral bedoeld om met elkaar een 
fijne avond te hebben. 
De avond is van 19.30 uur tot 22.30 uur en deelnemers 
betalen € 2,00 per avond.Het geld wordt gespaard en 
vervolgens gebruikt om een aantal extraatjes te doen 
waarmee de bijeenkomsten nog gezelliger worden. 
Zo wordt er eenmaal per maand een hapje geserveerd. 

Met Pasen en Kerst krijgt iedereen iets extra’s en aan 
het eind van het jaar is er een leuke slotactiviteit met 
warm-/koud buffet en livemuziek.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Frans van 
Haeren, telefoon  361 83 44 / 06-12 10 88 33 of mail 
naar fhaeren96@hotmail.com
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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 
Trezie Van Hooijdonk-Kohlmann
We gingen op bezoek om de 
onlangs 89 jaar geworden Trezie 
aan de tand te voelen over haar 
leven in de wijk. Het werd een 
lange, gezellige ontmoeting 
waarbij vooral saamhorigheid 
van buren en familiegeluk de 
overhand voerden.

Trezie en Wil van Hooijdonk 
streken decennia geleden na heel 
veel verhuizingen neer in Elsweide. 

“In onze gezellige straat deelden we 
veel met elkaar. Door overlijden en 
verhuizen was de straat een beetje 
‘doods’ geworden, maar het contact 
werd weer opgepakt en nu komen 
we regelmatig bij elkaar op de 
borrel, wat heel gezellig is. Ik vind 
verbondenheid met de buurt erg 
belangrijk. Je hoeft elkaar niet te 
overlopen, maar als er iets aan de 
hand is, is het fijn dat je dingen 
met elkaar kunt delen.”

Trezie komt uit een groot en warm 
gezin. “Zes zussen en drie broers. 
Verleden jaar is mijn man en een 
van mijn zusjes overleden. 
We hadden een hechte band, dus 
het verlies is groot. 

Mijn 89e verjaardag heb ik twee 
keer gevierd: niet alleen met 
familie, maar ook met de buurtjes. 
De uitstapjes met de zussen en het 
jaarlijks verblijf in een vakantie-
huisje zijn altijd weer een succes.” 

Trezie is een bijzondere vrouw. Zij 
staat ondanks haar hoge leeftijd 
midden in het leven. Sociale media 
kent ze op haar duimpje. Via tablet 
en mobiele telefoon komt de 
wereld bij haar thuis en heeft ze 
contact met ruim 300 nazaten. 

“Er zijn zestien takken familie met 
ieder hun eigen contactpersoon, 
die wijzigingen en wetenswaardig-
heden doorgeven.”

“Bedankt voor je verhaal Trezie. 
Het ga je goed, op naar de 90!”

Ku n s tc a fe 5 5 +  i n 
T- H u i s 

De bezoekers van het Kunstcafe55+ 
konden in april in het T-Huis weer 
genieten van prachtige cellomuziek, 
gespeeld door Eveline Rosenhart, en 
een presentatie van Leo Smole over 
de recente archeologische vondsten 
in Arnhem.

Dat archeologie en muziek veel met 
elkaar te maken hebben, bleek maar 
weer uit een manuscript van JS Bach 
dat meer dan honderd jaar later 
door Mendelsohn in een bibliotheek 
teruggevonden werd en dat door het 
bespelen van de cello weer prachtig 
tot leven kwam. En dat emoties in 
de muziek jaren later nog net zo 
overtuigend vertolkt kunnen 
worden beluisterden we in de 
prachtige liefdesbrief die Edward 
Elgar schreef voor zijn verloofde. 
Eveline Rosenhart maakte het met 
haar cellospel duidelijk wat dat 
betekend moet hebben. 
Leo Smole vertelde in een korte 
presentatie over de vondsten bij de 
opgravingen in het kerkplein. 
De enorme boomputten die hier 
aangetroffen zijn, wijzen op rijke 
bewoners in het stadscentrum die in 
staat waren om hun eigen waterput-
ten aan te leggen. De omvang ervan 
laat zien dat deze bewoners hiervoor 
gebruik maakten van de honderden 
jaren oude eiken uit de omgeving. 
Eiken van deze omvang werden in 
de jaren daarna niet meer aangetrof-
fen. Met de verschillende gevonden 
voorwerpen werd ons een mooi 
inzicht gegeven in de geschiedenis 
van Arnhem.

Het Kunstcafe55+ is een ontmoe-
tingsmoment om kunst en cultuur 
uit de eigen directe omgeving op 
een aantrekkelijke manier beter te 
leren kennen onder het genot van 
een kopje koffie. 
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John F. Kennedy loopt 
voor KWF € 2.040 bijeen
Woensdag 17 mei stond de 
Kennedyschool in het teken van 
de sponsorloop voor het KWF. 
Aanleiding voor deze sponsorloop 
was de deelname van hun direc-
teur aan de Alpe d’HuZes op 
1 juni. 

Nadat zij afgelopen jaar zelf gecon-
fronteerd is met de zorg waar we in 
Nederland op kunnen vertrouwen 
wil zij zich op deze wijze inzetten 
voor het KWF onder het motto 
‘Opgeven is geen optie’.
De leerlingen hadden al een week 

lang sponsoren benaderd die hen 
wilde steunen voor het goede doel 
en deze woensdag moest het gebeu-
ren! De zon scheen, ouders hadden 
het plein versierd en er was iets 
lekkers bij de koffie of thee. 
Kortom; het zag er gezellig uit! 

Tegelijkertijd met de sponsorloop 
werd er ook nog een aardbeienactie 
gehouden. De bakken aardbeien 
waren niet aan te dragen!
Hoewel de zon brandde, gaven de 
leerlingen niet op! Wat hebben ze 
gelopen, groot en klein!
We kunnen namens de school een 
prachtig bedrag bijdragen. Sponsor-
loop en opbrengsten van koffie, 
thee, lekkers en aardbeien leverden 
maar liefst het gigantische bedrag 
op van € 2.040,00. 

We kijken dus niet alleen terug op 
een geslaagde ochtend maar kun-
nen ook nog een geweldige donatie 
doen aan het KWF, dat het bevor-
deren en ondersteunen van onder-
zoek naar kanker in alle mogelijke 
vormen ondersteunt.
De kinderen van de Kennedyschool 
hebben hiermee aangetoond dat ze 
als kleine school groot kunnen zijn! 

Gezond eten en drinken 
op de Dr. W. Dreesschool
Dit schooljaar hebben wij 
gebruik kunnen maken van het 
EU-Schoolfruitprogramma met 
een overstap naar Jeugd Op 
Gezond Gewicht (JOGG) groente 
en fruit. 

Tot aan het eind van dit schooljaar 
ontvangen wij drie maal per week 
een levering van drie stuks groente 
en/of fruit per leerling. Drie keer in 
de week smullen in alle groepen, 

schoonmaken, uitdelen en proeven! 
Gezond eten, drinken en bewegen 
zijn aandachtspunten op de 
Dr. W. Dreesschool om kinderen te 
motiveren gezonde keuzes te 
maken. 

In plaats van frisdrank (met veel te 
veel suiker) willen wij graag dat 
kinderen vaker kiezen om water te 
drinken. Hiervoor is een watertap-
punt bij de school geplaatst (met 
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Het Leerpark en KC de Werf 
leren met elkaar

Op het gebied van techniek 
hebben we samenwerking gezocht 
tussen het Leerpark Arentheem en 
KC de Werf.

In de maanden februari, maart en 
april hebben de leerlingen van 
groep 7 van KC De Werf genoten 
van leerzame technieklessen op het 
Leerpark.
Voorafgaand aan de technieklessen 
kregen de leerlingen een rondlei-
ding door de school.
Twee docenten van het Leerpark 
verzorgden verschillende lessen 
omtrent duurzaamheid.

Tijdens de les “ Lucht en energie” 
hebben de leerlingen onder bege-
leiding van de vakdocent en 
studenten van het Leerpark een 
windmolen gemaakt.

In de les “ Licht en energie” hebben 
de leerlingen de werking van 
zonnepanelen geleerd en hebben ze 
dat om kunnen zetten in stroom.
Het was een leerzaam project en 

een fijne kennismaking en samenwerking tussen de twee scholen.
De directies van het Leerpark Presikhaaf en De Werf hebben afgesproken 
de samenwerking het komend cursusjaar voort te zetten.

dank aan “Drink Water”) en 
hebben alle kinderen een bidon 
gekregen die zij kunnen vullen met 
schoon drinkwater. 

Vanuit JOGG hebben er activitei-
ten plaats gevonden in de groepen 
6, 7 en 8, in unit 3. 

De kinderen hebben deelgenomen 
aan een Eet en beweegspel. 
Kinderen hebben kennis gemaakt 
met het belang van gezonde 
voeding en voldoende beweging. 
In een dagboek is bijgehouden 
hoeveel kinderen hebben bewogen 

op een dag. Wat voor activiteiten 
heb je gedaan? Buitenspelen? 
Fietsen? Sport?

Dinsdag 23 mei zijn de leerlingen 
zelf aan de slag gegaan. Er zijn 
gezonde, lekkere hapjes gemaakt 
die uitgedeeld zijn in de school. 
De bidons zijn gevuld met water 
met een lekker smaakje van kruiden 
en fruit. 

Het watertappunt is een succes. 
Bij het buitenspelen is er nu altijd 
de mogelijkheid om even een slokje 
water te drinken. 
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ondersteunt 
studiekring 
50 plus

Kom tot ontspanning bij yoga

Sanne & Sanne

Heb jij een mooi idee maar je weet niet waar 
te beginnen? De ideeënmakelaars kijken sa-
men met jou naar wat jouw idee nodig heeft! 
We verbinden je met mensen en organisaties 
en zo wordt de zoektocht naar draagvlak, een 
creatieve blik of de benodigde middelen heel 
wat makkelijker. Zo kan jij je idee tot een suc-
ces maken en wordt Arnhem een stukje mooier.

Sanne van der Werff      
06 211 315 87                                                                                                                                          
bereikbaar op: 
dinsdag en woensdag 

Sanne Nicholas
06 811 852 34
bereikbaar op: 
dinsdag en donderdag                

info@ideeenmakelaarsarnhem.nl
www.ideeenmakelaarsarnhem.nl

Een goed idee? 
Sanne & Sanne denken met je mee! 

U bent nooit te oud om te leren: 
gezellig en interessant.
Er gaat een nieuwe studiekring 50 
plus van start in Presikhaaf in de 
SWOAlocatie in Waalstaete, 
Waalstraat 36. Deelname is gratis.

In een studiekring wordt informa-
tie over allerlei interessante en/of 
leuke onderwerpen gedeeld. Om de 
beurt kunnen deelnemers een 
bijdrage leveren over een zelfge-
kozen onderwerp (hobby, muziek, 
cultuur, kunst, sport, gezondheid 
etc.). Het is niet zwaar, maar 
interessant en onderhoudend en 
goed voor uw brein.

Op donderdag 6 juli houdt de 
STUDIEKRING 50 PLUS van 
10.00 tot 12.00 uur een informatie-
bijeenkomst in SWOA-locatie 
Waalstaete, Waalstraat 36. 
De studiekring is voor 50 plussers 
uit Arnhem (en omstreken).
De informatiebijeenkomst is ook 
gratis. Koffie, thee - met wat 
lekkers - staan klaar.

Info: 
Studiekring 50 plus (Wil Bijloo), 
telefoon 06-36 46 23 44, 
willybijloo@gmail.com of     
SWOA (Willem Hazeleger), 
telefoon 06-54 29 23 32, 
whazeleger@swoa.nl

Bent u op zoek naar een sportieve 
activiteit waar u zowel kunt 
inspannen als ontspannen? Dan 
is yoga in De Weldam iets voor u. 
Er is voldoende ruimte voor 
nieuwe deelnemers.

U kunt drie keer vrijblijvend 
meedoen voor u besluit lid te 
worden. De les behoort tot het 
aanbod van Recreatieve Sportver-
eniging Vredenburg (RSVV). 
De vereniging biedt diverse sport-
activiteiten aan op recreatief niveau 
door heel Arnhem voor € 15,95 per 
maand. Voor dit bedrag kunt u 
onbeperkt deelnemen aan ons 
aanbod binnen uw leeftijdscate-
gorie. Als u in het bezit bent van 
een GelrePas kunt u voor de helft 
van dit bedrag sporten.

Bent u geïnteresseerd of wilt u meer 
informatie, neem dan gerust 
contact op. Graag tot ziens in 
De Weldam!

Wanneer?
Elke maandag van 10.00 tot 11.00 
uur of van 11.30 tot 12.30 uur onder 
leiding van Christien Paumen.

Voor contact en informatie kunt u 
bellen naar telefoon 213 636 73.

De ideeënmakelaars helpen de Arnhemse inwoners graag verder. 
Zij denken actief met hen mee en brengen ze in contact met mensen en 
organisaties die wat voor ze kunnen betekenen. 
Dat maakt de zoektocht naar draagvlak, extra hulp of de benodigde 
middelen heel wat makkelijker. Zo ondersteunen zij om de kans van 
slagen aanzienlijk te verbeteren. 
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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

Maak kans op een 
persoonlijke prijs

Zo doe je mee:

1. Ga naar de afvalbrengstations: Noord (Beyerinckweg 9a)  en Zuid (De Overmaat 17). 

2. Lever je oude elektrische apparaten en kapotte spaarlampen in.

3. Ga ter plekke op je smartphone naar www.wecycle.nl/inleveren 

4. klik op CHECK IN en support het goede doel.

5. Ontdek daarna of  je een nieuw apparaat mag uitkiezen.

wecycle.nl/inleveren

INLEVEREN IS 

ALTIJD GOED!

Recycle mee

Kleine elektrische apparaten

Spaarlampen

Support het lokale goede doel

Maak kans op leuke prijzen

Naar de afvalbrengstations in Noord en Zuid

Gemeente Arnhem doet mee!Goede doel:Natuurcentrum Arnhem

Prijzen winnen met je 
elektrische apparaten

Update team leefomgeving Presikhaaf
Sinds september 2015 is er een team 
leefomgeving actief in Presikhaaf. 

Vanaf oktober 2016 werken in alle 
wijken van Arnhem teams leef-
omgeving. In de vorige wijkkrant 
las u over het wijkprogramma en 
een aantal concrete onderwerpen 
waarmee het team aan de slag is 
gegaan. Voor de thema’s uit het 
wijkprogramma zijn we opdrachten 
aan het schrijven en aan het uit-
zoeken wat het uitvoeren van 
wensen gaat kosten. Dit wordt de 
komende maanden verwerkt in de 
gemeentelijke begroting 2018.

Per 1 mei is er een verandering in 
de teamsamenstelling geweest. 
Collega Caroline Baarschers is 
overgestapt naar team leefomgeving 
noordwest, omdat daar gaten 
gevallen zijn. 

De overige teamleden hebben 
daarom de aanspreekpunten voor 
de verschillende buurten opnieuw 
verdeeld. 

De verdeling is op dit moment als 
volgt: Paul Beltman - Presikhaaf III, 
Over het Lange Water en Elsweide;
Mirjam Dulk - Presikhaaf III en 
Winkelcentrum;
Anne-Marijn Tielen - Presikhaaf I en 
Elsweide;
Leo Emerenciana - Presikhaaf I en II;
Wendy Beukhof - Presikhaaf II, 
Winkelcentrum en Over het 
Lange Water 

U als bewoner of ondernemer weet 
het beste wat er nodig is in uw wijk. 
U bent er tenslotte elke dag. 

We horen daarom altijd graag uw 
ideeën. U kunt mailen naar 
presikhaaf@leefomgevingarnhem.nl 
of een van ons rechtstreeks 
benaderen. 

U vindt onze gegevens op 
www.presikhaafnet.nl. 

Team leefomgeving Presikhaaf
Paul, Mirjam, Anne-Marijn, 
Leo en Wendy.
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ATK Brass beleeft geslaagde première en laat Arnhem swingen!

Na drie maanden van voorbe-
reiding trad ATK Brass voor het 
eerst op tijdens de Koningsdag-
activiteiten in onze wijk en 
daarna in het Arnhemse Stadhuis. 

Een prachtige première voor een 
groot publiek, dat flink meedeed 
tijdens de uitvoering van I Want 
You Back van the Jackson 5 en All 
About That Bass van Meghan 
Trainor. ATK Brass is niet bang om 
pittige muziek te laten horen, want 
ook Hardrock is gewoon opge-
nomen in het repertoire. In de 
aankondiging van Welcome to the 
Jungle van Guns ’n Roses wordt het 

publiek gewaarschuwd, want het is 
voor een enkeling wel even schrik-
ken. Gelukkig is er ook het lieflijke 
I Will Always Love You van 
Whitney Houston, dat zorgt voor 
een beetje rust. Verder laat het 
repertoire zich het beste beschrijven 
als pop, funky, jazzy en swing. 

Als kleding is gekozen voor spor-
tieve blauwe kostuums, verzorgd en 
geschikt voor iedereen. Wel zullen 
er steeds andere combinaties 
gemaakt worden met stropdassen, 
strikjes en hoeden. Hierdoor ziet de 
groep er altijd perfect maar toch 
speels en ongedwongen uit. 

Op de foto is de speciale Konings-
dag outfit te zien.

De bezetting van ATK Brass bestaat 
uit trompetten, saxofoons, baritons, 
trombones, sousafoons en slagwerk. 
Alle secties zijn vertegenwoordigd, 
maar kunnen beslist (ervaren of 
minder ervaren) versterking ge-
bruiken. Eén van de slogans die 
ATK Brass gebruikt, komt uit de 
citymarketing ‘Music made in 
[Arnhem]’, de tweede bevat de 
uitnodiging Join us! en dát staat er 
niet voor niets. 

www.atkbrass.nl
www.facebook.com/atkbrass

Vivare levert nieuw 
hofje in Presikhaaf op
Aan de Roggeveenhof, een nieuw hofje aan de 
Honigkamp, leverde Vivare 28 nieuwe eengezins-
woningen op. In februari kregen de huurders de sleutels 
van hun nieuwe huis. Speelplek, openbaar groen en de 
parkeerplaatsen zijn nu ook klaar.

Voorheen stond dit stukje van Arnhem bekend als 
Honigkamp 2 t/m 20. Er stond een voormalig ver-
pleegtehuis, waar tot een aantal jaren geleden buiten-
landse studenten van de HAN woonden. Hier bouwde 
Vivare 28 betaalbare huurwoningen. 

En dat ging razendsnel, mede dankzij de constructieve 
samenwerking met de gemeente Arnhem en Hegeman 
Bouw & Ontwikkeling uit Almelo: de sloop van het 
voormalig verpleeghuis startte afgelopen zomer, de 
oplevering van de woningen was in januari van dit jaar. 
Inmiddels hebben de nieuwe bewoners er hun intrek 

genomen. Hiermee heeft Presikhaaf er weer een aantal 
mooie nieuwe woningen bij. 

Eind vorig jaar leverde Vivare ook al 99 nieuwe wonin-
gen op in project “De Nieuwe Vaart”, op een steen-
worp afstand van de Roggeveenhof. Ondertussen is de 
woningcorporatie aan de Lacombléstraat en Karel 
Doormanstraat druk aan de slag met het groot onder-
houd en de renovatie van 102 flats en 66 maisonnettes. 

Zo werkt Vivare aan passend en 
betaalbaar wonen in Presikhaaf.
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BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS

Alarmnummer 
(politie, brandweer, ambulance)  112
Bibliotheek Presikhaaf   354 31 11
Burenhulp ,,Voor Elkaar”  06-44 37 83 28 
Burgernet    0800-0011
Buurtcentrum de Oosthof  361 98 73
Consultatiebureau (afspraken)  088-3556500
De Weldam (swoa)   361 17 41
Dierenambulance   364 91 11
Gemeente Arnhem Servicelijn  0900-1809
Huurdershuis 
(juridische ondersteuning)  443 25 72
Huisartsendienst 
regio Arnhem (spoed)   0900-1598
Jongerencentrum Push   361 86 55
Kinderclub MFC Presikhaven  363 70 59
KUNSTportaal   365 52 43
Mantelzorg en Vrijwillige 
Thuishulp Arnhem   370 35 40
MFC Presikhaven (beheerder)  364 71 93
Opbouwwerk Presikhaaf  362 84 47
Politie (niet bedreigend)   0900-8844
Reserveren Resto VanHarte  
van 9.00-12.30 uur (€ 0,10 p.m.)  0900-9003030
Suez, grofvuil (via internet gemeente Arnhem)  
STMG (Stichting Thuiszorg  
Midden Gelderland)   376 22 22
SOS Hulpdienst   443 60 00
Stadsboerderij Presikhaaf  377 54 64
Thuiszorg Groot Gelre   363 92 23
Thuiszorgcentrum Vreedenhoff   384 65 00
Woningstichting/-corporatie:
 - Portaal   0318 898 989
 - Vivare    088-0541111
 - Volkshuisvesting Arnhem 371 27 12
 - DrieGasthuizenGroep  354 94 15
Woonzorgcentrum Waalsteate  751 73 00
Wijkteam Leefomgeving  06-46 73 74 08
Wijkteams zorg 
,,Zo doen we het in Arnhem”  088-226000
Ziekenhuis Rijnstate   088-0058888
Ziekenhuis Velp   088-0058886
Zonnebloem, afdeling Presikhaaf 06-53 79 72 79
Sociaal Raadslieden (kantoor Symfonie) 312 77 00
  Joh. De Wittlaan 244
 spreekuur dinsdag en donderdag
 van 13.30 - 15.30 uur

zie ook: www.presikhaafnet.nl/belangrijke-telefoonnummers
Presikhaaf  Taalwijk 

zoekt . . . . . . . .

Taalmaatjes 
in Presikhaaf

In Presikhaaf wonen veel anders-
taligen die graag de Nederlandse 
taal beter willen leren kennen en 
beter en sneller ingeburgerd 
willen raken in de Nederlandse 
maatschappij. Zij willen hierin 
graag geholpen worden. Daarom 
bestaat het Taalmaatjesproject 
waarvoor je je als wijkbewoner 
uit Presikhaaf kunt opgeven. 

Je bent dan een taalmaatje.  Als 
taalmaatje maak je ongeveer een 
keer per week een afspraak met de 
anderstalige op het moment dat het 
jullie het beste uit komt. 

Vooraf maak je kennis met elkaar 
en kijk je of het tussen jullie ‘klikt’. 
Die klik moet er zijn om een goede 
match te maken. Je maakt dus eerst 
kennis, kijkt waar elkaars behoeften 
liggen en gaat dan verder afspraken 
maken. De bemiddelingsgesprek-
ken worden gedaan door de coör-
dinator van het Taalmaatjesproject. 

Voor meer informatie of opgave 
kun je contact opnemen met 
Ingrid Sieljes, participatiemede-
werker in Presikhaaf. 

Mail naar 
i.sieljes@rijnstad.nl of 
bel met 06-52 71 07 66.
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Nieuwsbrief Werkgroep AGA
Stand van zaken Windturbinepark en zonneveld 
Het bestemmingsplan, het Milieu Effect Rapport en de aanvraag voor de bouw van vier 
windturbines langs de Pleijroute heeft zes weken ter inzage gelegen. 
Welke procedure er gevolgd wordt is niet duidelijk. Welke consequenties dat heeft evenmin. 

Alle omwonenden hebben zich tot en met 1 mei jl. 
kunnen laten informeren over de plannen voor de 
bouw van vier windturbines langs de Pleijroute. In 
Presikhaaf, Westervoort en Malburgen zijn informatie-
avonden geweest die matig tot heel goed bezocht 
werden. Naar schatting meer dan honderd mensen 
hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt hun 
mening over de plannen in een zienswijze aan de 
gemeente kenbaar te maken. Het wachten is nu op de 
antwoorden van het college van B&W. Volgens plan-
ning buigt de gemeenteraad zich in juni over de 
plannen en de reacties van omwonenden om voor de 
zomervakantie een besluit te kunnen nemen.

De gemeenteraad heeft 19 december 2016 besloten een 
versnelde procedure te voeren om de initiatiefnemers 
de mogelijkheid te geven nog in september subsidie 
aan te kunnen vragen voor de bouw van de vier wind-
turbines, de zogenoemde coördinatieprocedure. Het 
college van B&W heeft in februari besloten het besluit 
van de gemeenteraad op een andere manier uit te 
voeren omdat de benodigde documenten niet op tijd 
klaar konden zijn. Na afloop van de inzagetermijn is er 

zelfs nog een rapport aan het dossier toegevoegd dat 14 
dagen voor een beperkte groep ter inzage heeft gelegen. 
Het is te hopen dat er wel rekening wordt gehouden 
met onze belangen, de belangen van de inwoners van 
Presikhaaf. Vooralsnog blijven we in het ongewisse over 
de consequenties van deze plannen.

Zonnevelden
In het kader van de zogenoemde energietransitie, het 
plan van de overheid om van fossiele brandstoffen over 
te stappen naar duurzame energiebronnen, heeft het 
college van B&W besloten om over te gaan tot de 
realisatie van zonnevelden. Arnhem heeft de ambitie 
om in 2020 14 procent van de energie duurzaam op te 
wekken met windturbines en zonnepanelen. 

Om dat te bereiken is het nodig dat er in Arnhem 
125.000 zonnepanelen op daken worden gelegd en dat 
er 40.000 grondgebonden panelen worden geplaatst. 
Het plan is om onder de windturbines op Koningspleij 
Noord tussen de 10.000 en 20.000 zonnepanelen te 
plaatsen. 

In Presikhaaf is ‘de bult’ van IJsseloord II als locatie 
voor een zonneveld gevonden. In de media wordt ook 
gesproken over het braakliggende terrein aan de 
Merwedestraat.   

De reactie van Werkgroep AGA op de plannen voor de 
bouw van de windturbines kunt u lezen op
 www.ageena.nl 

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

Dringend gezocht: vrijwilliger die naailes kan geven

Een voorbeeld van een zonneveld

In de Oosthof wordt op maandag- en 
dinsdagochtend van 9.30 tot 11.30 uur naailes 
gegeven door twee vrijwilligsters. Omdat een van 
hen af en toe verhinderd is, zijn we op zoek naar 
een invalster. We zoeken iemand die voldoende 

verstand heeft van naaien zodat ze de 
deelnemers aan de naailes kan helpen. 
Spreekt dit je aan? Wil je je opgeven als 
invalster? Neem dan contact op met Ingrid, telefoon 
06-52 71 07 66 of mail naar i.sieljes@rijnstad.nl
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Onder de goede inzenders wordt een cadeaubon verloot ter 

waarde van  € 20,00, te besteden bij Kapsalon Apart.
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wijknieuws@presikhaafnet.nl

De volgende editie komt uit op:
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De winnaar van de WOORDZOEKER
uit wijknieuws nummer 2 jrg. 19

is  Fred Weidema, Middachtensingel
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De groene strook tussen de spoorlijn Arnhem-Zutphen, 
Laan van Presikhaaf, Zoomstraat/Amerstraat en de 
Merwedestraat in West Presikhaaf krijgt een facelift. 
Zomereiken, hazelaars, boswilgen: een greep uit het 
nieuwe groen dat komt in het toekomstig parkje in 
West Presikhaaf 1. 

Waarom een ecozone? 
Met het ontwikkelen van een ecozone wil de gemeente 
de ecologische verbinding tussen park Presikhaaf en de 
IJssel versterken. De natuur krijgt in het vernieuwde 
Presikhaaf een stevige plaats. De directe omgeving 
ervaart bij hoosbuien veel overlast zoals ondergelopen 
kelders en straten die blank staan. Met de aanleg van 
de ecozone vermindert deze wateroverlast omdat het 
regenwater via een geul in de groene strook kan weglo-
pen. De uitgangspunten voor de ecologische verbin-
ding tussen de Veluwe en de IJssel staan beschreven in 
het Structuurplan Arnhem 2010.

Het ecoparkje: een idyllisch plekje in West Presikhaaf.

E C O Z O N E  P R E S I K H A A F

Bewoners denken mee 
In samenspraak met zes bewoners heeft de gemeente 
de plannen uitgewerkt voor het gebruik van de strook. 
Wensen en aandachtspunten van bewoners, zoals een 
verhard voetpad langs de strook met een aantal banken 
erbij, zijn meegenomen in de plannen. 
Tijdens de bewonersdag op 8 april kwamen vooral 
positieve reacties.

Oranjetipje 
Het parkje krijgt een voedselrijke bodem, waardoor er 
planten en bloemen kunnen groeien die weer insecten 
zoals vlinders het (Oranjetipje) kunnen aantrekken. 
De meeste van de huidige bomen blijven staan. 
Er komt ruimte voor inheemse bomen als de zomereik 
en de haagbeuk. Ook is er een speciaal plekje voor een 
salamanderpoel.

Wanneer? 
Aannemer Vaarkamp startte onlangs met de voorberei-
dende werkzaamheden. Tijdens de werkzaamheden 
wordt het parkje met hekken afgesloten. Op het 
terrein komt een bouwkeet waar omwonenden terecht 
kunnen voor informatie. Vaarkamp communiceert 
rechtstreeks met omwonenden. Zij  ontvangen bin-
nenkort een bewonersbrief van de aannemer over een 
inloopspreekuur, een informatietelefoonnummer en 
alle relevante informatie over het project.

De groene strook bevindt zich tussen de spoorlijn ArnhemZutphen, Laan van Presikhaaf,  
Zoomstraat/Amerstraat en de Merwedestraat.


