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Momenteel biedt de Overkant 
ruimte aan een peuterspeelzaal en 
een mediatrefpunt en worden er 
wekelijks activiteiten voor kinderen 
en voor volwassen aangeboden. 
Daarnaast maken verschillende 
(wijk)groepen en clubs gebruik van 
de ruimtes van de Overkant.
Rijnstad doet haar uiterste best om 
alle activiteiten op een andere 
locatie onder te brengen en voorziet 
hierin geen problemen. Met alle 
betrokkenen wordt contact gehou-
den over alternatieven.

Wegens bezuinigingen sluit Rijnstad locatie de Overkant 
(wijkcentrum). De locatie houdt op te bestaan per 1 januari 2013.

Nieuws van het 
participatiewerk Presikhaaf

Cursus: 
Hoe kan ik mijn kind 
helpen in een 
succesvolle 
schoolcarrière?

Welke rol kun je daarbij als ouder spelen? Hoe kun je 
je kind daarin helpen? Een informatieve avond over dit 
onderwerp.

27 november: Wat verwacht de v.o.-school van de 
ouders? De veilige basisschool verlaten en naar de 
grote leerfabriek, het v.o. De afstand tussen ouder en 
school wordt groter. Bij wie kun je als ouder nog 
terecht op school als je iets wilt weten over je kind? 
Wat kun je zelf doen als ouder om contact te houden 
met de v.o.-school? Een mentor uit het v.o. komt dit 
vertellen.

4 december: De digitale generatiekloof: internet, 
twitter, whats-appen, facebook. Wat doet je kind nu 
precies op internet en (hoe) houd je dat in de gaten. 
Ook gaat het over het leerlingvolgsysteem waarbij je 
direct de schoolprestaties van je kind kunt volgen. 
Je wordt hierin wegwijs gemaakt. 

De (gratis) cursus is van 19.30-21.30 uur in 
MFC Presikhaven, Laan van Presikhaaf 7. 
Je kunt je opgeven of voor meer informatie terecht bij 
participatiewerker Ingrid Sieljes tel. 06-52 71 07 66.

Deze cursus is een samenwerkingsactiviteit van 
Participatiewerk Presikhaaf/Rijnstad, schoolcontact-
werk Stichting Pas en Multiculturele oudergroep 
Presikhaaf/Samen Vooruit.

Een cursus voor (allochtone) vaders en moeders met 
kinderen in de basisschoolleeftijd. 
Op vijf dinsdagavonden (6, 13, 20, 27 november en 
4 december) komen de volgende thema’s aan de orde.

6 november: Opvoeden in twee culturen: met één been 
in je eigen cultuur, met één been in Nederland. 
Hoe ga je daar als ouder mee om?

13 november: Pubergedrag, Als je kind in de puberteit 
komt, is het belangrijk je kind te leren begrijpen zodat 
je het contact niet verliest. Makkelijker gezegd dan 
gedaan. Maar je kunt het aanleren 
als ouder. Deze avond helpt daarbij.

20 november: Overgang van het 
basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs. Hoe kies 
ik een v.o.-school voor mijn kind? 

Heeft u vragen over de sluiting van 
de Overkant, mail deze dan naar 
sluiting@rijnstad.nl

De bewoners van Presikhaaf 3 
hebben spandoeken opgehangen 
en handtekeningen opgehaald 
tegen de sluiting van de Overkant.

Wijkcentrum de Overkant gaat sluiten
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WIJKNIEUWS

WIJKVISIE PRESIKHAAF 2025
VAN DROMEN NAAR DOEN

PRAAT MEE OVER 
DE TOEKOMST 

VAN PRESIKHAAF
De wijkvisie Presikhaaf 2025 

staat vol dromen en actiepunten.
Wat hebben we bereikt en wat

gaan we in de toekomst samen aanpakken?

Dinsdag 6 november,
 19.00 tot 22.00 uur 

MFC Presikhaven,
Laan van Presikhaaf 7

De wijkvisie is te vinden op 
www.presikhaafnet.nl

Frank Daeseleer

Wijkagent

Is veiligheid
een prioriteit?

Jos SlutterSupermarktmanager

Hoe belangrijk is h
et

winkelcen
trum als

ontmoetingsplek?

Dhr. H. J. C. Delleman

Huisarts

Presikhaaf 

een gezonde 

en zorgzame wijk. 

Ook voor u ?

Özgür ÜnalAmbassadeurCruijff Foundation

Is er genoeg 
sportactiviteit 

(12+) in de wijk?
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Cursussen en  workshops bij 
Seniorweb Leercentrum - de Overkant

Bethaniënstraat 242 Arnhem

Cursussen en workshops eerste helft 2013
Begin januari 2013 start weer een 
volgende serie cursussen en work-
shops bij Seniorweb Leercentrum 
Presikhaaf. 

U kunt zich opgeven voor de 
volgende cursussen en workshops:

Cursussen:
-  Windows XP (10)
- Windows 7 (10)
- Internet en e-mail (10)
- Fotobewerking met Picasa (5)
- Digitale fotobewerking (10)
- Videobewerking (10)
- MS Office/WORD 2007-2010 (5)
- MS Office/EXCEL 2007-2010 (5)
- Vervolgcursus voor Windows (5)

Workshops:
- Eenvoudig brieven maken met  
 WORDPAD (3)
- Optimale virus- en andere   
 beveiligingen (3)
- Optimale ordening van uw   
 computer met het gratis pro- 
 gramma FreeCommander (3)
- Mappen en bestanden maken (3)
- Noodzakelijk onderhoud van de  
 computer (2)
- Gratis telefoneren (2)
- Eenvoudig internetbankieren (2)
- Veilig internetten (3)
- Uitgebreid internetbankieren  
 met het Nibud boekhoudhoud- 
 programma CashFlow (3)

De tussen haakjes geplaatste getal-
len geven het aantal dagdelen c.q. 
het aantal weken weer.

De cursussen/workshops worden 
wekelijks gegeven in één dagdeel 
(ochtend, middag, avond) van twee 
uur. De kosten per cursus/work-
shop bedragen per dagdeel € 5,00, 
exclusief lesmateriaal, vooraf te 
voldoen. Houders van een z.g. 
Gelrepas krijgen korting.

Op zeer korte termijn kunnen wij 
voor de workshops Office-Word, 
Internetbankieren en Picasa nog 
enkele cursisten plaatsen. 
Meld u hiervoor zo snel mogelijk 
aan bij onze coördinatrice.
Voor informatie, opgave tot 
deelname:
Mevrouw Gerrie van Toor, 
telefoonnummer 361 05 87, 
e-mail: gerrievtoor@planet.nl

Op dit moment is nog niet duidelijk waar de cursussen en workshops gegeven worden, 
dit in verband met de sluiting van wijkcentrum de Overkant

Activiteiten SWOA Locatie de Weldam 
Middachtensingel 39, telefoon 361 17 41
Centraal Informatie en Adviespunt, bereikbaar op 
werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur, telefoon 445 99 99

Bedankje
In de week van 25 t/m 29 september 
heeft SWOA locatie de Weldam 
haar 20 jarig jubileum gevierd, 
samen met buren, buurtbewoners, 
genodigden en belangstellenden. 
Het was weer een geweldig feest. 
Verder danken wij de sponsoren en 

de inzet van Marja Bremer van het 
WUP die dit jubileum tot een 
succes hebben gemaakt. 
Dank jullie wel allemaal!

Wintermarkt
Op zaterdag 1 december van 12.00 
uur tot ca. 16.00 uur. Toegang 
gratis. Dit keer niet alleen een 
markt met feestdagen artikelen. 

Bent u bij het opruimen van uw 
huis verkoopbare spullen tegenge-
komen, huur een kraam en ver-
koop deze bij ons. 
Huur kraam € 5,00.

Ikebana bloemsierkunst 
Vrijdag 14 december, aanvang 14.30 
uur. Kosten incl. materiaal € 7,50. 
De inschrijving start op maandag 
19 november.

Kerstdiner 
Woensdag 19 december, aanvang 
13.00 uur, zaal open 12.30 uur. 
Kosten € 8,00 p.p. Inschrijving 
start maandag 26 nov. om 9.00 uur.

Kerstinstuif 
Woensdag 26 december (Tweede 
Kerstdag), aanvang 14.30 uur, zaal 
open 14.00 uur. De inhoud van het 
programma is een verrassing. We 
sluiten de af met een gezamenlijke 
maaltijd. Kosten € 5,00 p.p. 
Inschrijving start maandag 
3 december om 9.00 uur.

foto: Mies Frijling
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VERHUISD!

Wijkagent Jan Schipper neemt 
afscheid van Presikhaaf

Twee jaar lang gebruikte Locatie 
Spatie het slooppand aan de 
Haringvlietstraat als thuisbasis, 
maar de nieuwe locatie is nog niet 
klaar. Dus zit Spatie tijdelijk in de 
oude werkplaats van Vivare op de 
Roompotstraat 1a.

Cultuurscout Claudia Schouten 
vertelt: “Uiteindelijk verhuizen we 
naar het winkelcentrum maar dit is 
een prima tussenoplossing om onze 
activiteiten voort te zetten.”

De dans- en muziekschool EL-ELE  
heeft haar secretariaat op deze 
nieuwe locatie, maar heeft haar 
cursusaanbod verplaatst naar 
wijkcentrum de Overkant.

Wilt u meer informatie over Locatie 
Spatie en de vaak gratis activiteiten 
die hier en in de wijk  worden 
georganiseerd?

Meld je dan aan voor de nieuws-
brief! Mail naar 
marije.tangelder@kunstbedrijfarnhem.nl

Het eerste wat mij opviel, toen ik 
zeven jaar geleden in de wijk 
Presikhaaf kwam werken, was dat 
de wijk erg groen en ruim opgezet 
was. 

Ook na alle vernieuwingsprojecten 
heeft Presikhaaf hier gelukkig niets 
aan ingeboet. Ooit hebben Frank 

Daeseleer, mijn collega-wijkagent, 
en ik in een interview geroepen dat 
Presikhaaf alles heeft, behalve een 
vliegveld. Je zou dus kunnen zeggen 
dat de wijk Presikhaaf eigenlijk een 
zelfvoorzienend dorp is binnen de 
stad Arnhem. 

De bewoners van Presikhaaf zijn 

een voorbeeld voor de rest van de 
wereld; er leven 112 verschillende 
etniciteiten en vele geloofsovertui-
gingen harmonieus naast - en met 
elkaar. Natuurlijk zijn er incidenten 
geweest en dat is maar goed ook 
anders waren wij, als wijkagenten, 
overbodig geweest. 

Ik heb altijd met veel plezier in de 
wijk gewerkt. Waar ik ook kwam, 
ik werd altijd gastvrij onthaald. 
Ook het netwerk van professionals 
(wijkmanager, opbouwwerkers en 
zorgcoördinator van Rijnstad, 
medewerkers van woningbouwver-
enigingen etc.) was een goedwer-
kende en geoliede machine. Graag 
wil ik de bewoners van Presikhaaf 
en alle professionals bedanken voor 
de prettige samenwerking. 

Ik zal jullie gaan missen. De wijk 
laat ik in goede handen achter bij 
mijn collega’s: Frank Daeseleer, 
Andrew Beukhof en mijn vervanger 
Richard Buyl. Richard is een 
ervaren wijkagent die zijn sporen 
ruimschoots heeft verdiend bij de 
politie. Het ga jullie goed!

Jan Schipper

Jan SchipperRichard Buyl
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Stoere Houtman nodigt u uit 
voor de Dag van de Dialoog

“Ikke, ikke, ikke! En de rest kan 
stikken.” Of proberen we er met 
zijn allen samen toch nog iets 
leuks van te maken? Van onze 
wijk, van onze buurt en van onze 
straat? 

Ieder jaar probeert De Dag van De 
Dialoog wijkbewoners bij elkaar te 
brengen. Om het samen eens te 
hebben over het wel en wee van de 
omgeving. En over wat we eraan 
kunnen doen. 
Ook de Stoere Houtman pakt dit 
jaar de uitdaging op. In de tuin, 
waar de pompoenen en de maïs 
even snel verdwenen, als ze opge-

komen waren. Dus net als bij ons 
voorjaarsfeest (zie foto) zetten we 
dinsdag 6 november overdag de 
tent weer op en zorgen voor wat 
warmte, ook voor het inwendige 
van onze gasten, want er zijn 
gelukkig toch nog wat pompoenen 
over! 
Een bekende voetbaltrainer komt 
meepraten, want die weet hoe je 
van een stel individuele kwaliteiten 
een winnend team kunt maken. 

Er kunnen op die dinsdag maar een 
paar mensen aan tafel. We kiezen 
onze tafelgenoten door de leukste 
en beste antwoorden te selecteren 

op de vraag, hoe je van een wijk vol 
individuele kwaliteiten ook ‘een 
winnend team’ kunt maken. 
Stuur je antwoorden naar 
jaaphuurman@hotmail.com 

Voor 2 november graag insturen, 
wij maken een keus en nodigen je 
uit. Graag tot horens en een groet 
van De Stoere Houtman.

Maar er zijn meer dialoogtafels in 
Presikhaaf, waaronder de biblio-
theek en de Bethlehemkerk. 
Voor meer informatie of aanmelden 
kunt u contact opnemen met Karin 
Veldkamp: telefoon 362 84 47.

Presikhaaf bezoekt 
kerstmarkt in Essen
Op zaterdag 8 december organi-
seren we een busreis naar de 
kerstmarkt in Essen, met circa 250 
kraampjes een van de grootste en 
meest favoriete in Duitsland. 
Met een bezoek aan de kerstmarkt 
raak je vanzelf in kerststemming.

De busreis is voor mannen en 
vrouwen vanaf 18 jaar die in Presik-
haaf wonen (kinderen mogen niet 
mee). Kaarten voor de busreis ad. 
€ 17,50 worden vanaf 5 november 
(’s morgens tussen 8.30 en 9.15 uur) 
in het MFC verkocht door de 
moeders van de ouderkamer. 
Ook kunt u hiervoor bij Ingrid 
terecht, telefoon 06-52 71 07 66. 

De minimale deelname is 50 
personen, anders gaat de busreis 
niet door. 

De bus vertrekt om 12.00 uur vanaf 
MFC Presikhaven en gaat vanuit 
Essen terug naar Arnhem om 19.00 
uur. Het aantal plaatsen is beperkt. 
De kaarten worden verkocht in 
volgorde van aanmelding. Vol is vol.

Kindertoneel voor alle 
basisschoolleerlingen 
in Presikhaaf
Stel je voor dat je op de maan 
bent, of koning van een groot 
koninkrijk. Of wil je liever leren 
goed voor een groep te staan? Met 
toneelspelen kan dat allemaal. 

Je leert samen met een groep een 
mooi verhaal te spelen en ook nog 
aan een publiek te laten zien. 
Lijkt het je leuk om ook mee te 
doen met toneel, geef je dan snel 
op voor de proefcursus! 
De eerste les is gratis. 
Met toneel leren kinderen op een 
speelse wijze samen te werken en 
zich te presenteren. 
De cursus wordt door 
Saskia Kettelerij, theaterdocent en 
bewoonster van Presikhaaf, gegeven 
in Locatie Spatie op woensdagmiddag: 
groepen 1 tot en met 4 van 13.30 tot 
14.30 uur; groepen 5 tot en met 8 
van 15.00 tot 16.00 uur. 

Aanmelden via: 
skettelerij@gmail.com 
of telefoon 06-16 91 62 13.
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‘Onverwacht!’ 
Klassiek concert in 
MFC Presikhaven 

Op vrijdag 30 november 2012 vindt 
in MFC Presikhaven om 20.00 uur 
een ‘Onverwacht!’ concert plaats 
van kamerorkest Camerata Ardesko. 
Onder leiding van concertmeester 
Melanie Waite presenteert het 
orkest een gevarieerde mix aan 
klassieke muziek, van tijdloze barok 
melodieën tot hippe moderne 
ritmes. Tijdens het concert wordt 
ieder afzonderlijk muziekwerk op 
informele wijze geïntroduceerd 
door één van de orkestleden. 

Het concert begint om 20.00 uur 
(zaal open om 19.30 uur) en duurt 
ongeveer één uur. Na afloop is er 
gelegenheid met elkaar wat te 
drinken. 

Het concert in MFC Presikhaven 
vindt plaats in het kader van het 
‘Onverwacht!’ project van Camerata 
Ardesko. Tijdens ‘Onverwacht!’ 
verlaat Camerata Ardesko het 
traditionele concertzaal om concer-
ten te verzorgen op onverwachte 
plekken midden in de gemeen-

schap. Het project wordt mogelijk 
gemaakt door enkele sponsoren.

De entree bedraagt € 2,50 (inclusief 
koffie/thee bij binnenkomst en 
drankje na afloop). Kaarten worden 
verkocht in het MFC (beheer, 
opbouwwerk/participatiewerk en 
bibliotheek). 

Kaartjes bestellen kan ook via: 
i.sieljes@rijnstad.nl, kaarten die over 
zijn worden op 30 november vanaf 
19.30 uur aan de deur verkocht.
Onverwacht! streeft er naar klas-
sieke muziek te gebruiken om 
ontmoetingen tussen mensen van 
verschillende achtergronden te 
stimuleren en een betere leefomge-
ving te creëren. Door het weg-
nemen van barrières van exclusivi-
teit rond klassieke muziek, probeert 
Camerata Ardesko ook nieuwe 
mensen in aanraking te brengen 
met klassieke muziek. 

Meer informatie over Camerata 
Ardesko vindt u op www.ardesko.nl

Fotografie: Merlijn Doomernik

BEZORGERS
I N  B E E L D

Duobezorging, 
altijd gezellig

“We hopen het bezorgen van de 
wijkkrant nog lang te blijven 
doen,” klinkt het uit één mond. 

Janny van Ginkel (70 jaar) en 
Bert Michels (76 jaar) begon-
nen ruim twaalf jaar geleden 
samen met het rondbrengen 
van ruim 800 exemplaren van 
Presikhaaf wijknieuws. 
Dit aantal is inmiddels terug-
gebracht tot 500. Janny, die 
twee jaar geleden naar Velp 
verhuisde, doet de “buitenrand” 
rond de Van Kampenstraat met 
haar “klapkar” en Bert bezorgt 

“het midden” in ongeveer 
anderhalf uur. Ook is hij nog 
heel actief in het ouderenwerk 
en Janny is nog altijd aanwezig 
in de multiculturele praatgroep, 
wat zij met veel plezier doet. 

Ook tegen Janny en Bert zegt 
de redactie: ‘‘Hartelijk bedankt 
voor jullie inzet!”
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U I t  D E  S C H O O L  G E K L A P t
Samen is leuker dan alleen!
Ieder jaar heeft de OLV van 
Lourdesschool een jaarthema 
tijdens de openingsviering. 
Dit jaar is het thema ‘Omgaan 
met elkaar’. 

Het hele schooljaar besteden we 
extra aandacht aan hoe we goed 
kunnen omgaan met elkaar, hoe we 
elkaar kunnen helpen en hoe we 
problemen samen kunnen oplossen. 
Natuurlijk besteden we er elk jaar 
aandacht aan, maar door het dit 
schooljaar extra aandacht te geven, 
willen we de kinderen er nog 
bewuster van maken. 
Het logo van het lieveheersbeestje 
helpt de kinderen er telkens weer 
aan te denken. 

Het hangt centraal in de school en 
op de deur van iedere klas. 

Maar niet alleen wij als leerkrachten 
en kinderen hebben hier invloed 
op. De ouders natuurlijk ook! 
Daarom staat tijdens onze ouder-
avond in november het thema 
‘omgaan met elkaar’ centraal. 

Samen gaan we overleggen hoe we 
de omgang met elkaar zo positief 
mogelijk kunnen bevorderen. 
Ook nodigen we een gastspreker uit 
die voor leerkrachten en ouders tips 
en ideeën heeft! Samen is veel 
leuker dan alleen! 

Team OLV van Lourdesschool

Ieder jaar wordt in oktober de 
nationale Kinderboekenweek 
georganiseerd. Dit jaar was het 
thema: “Hallo Wereld!” 
Wij waren daar als multiculturele 
school erg blij mee omdat het een 
thema is waar wij veel inspiratie 
uit haalden.

Het doel van de Kinderboekenweek 
is kinderen enthousiast maken om 
te gaan lezen. Door boeken te lezen 
ontdek je de wereld en maak je 
kennis met andere culturen. 
Je reist naar verre landen, leert 
allerlei bijzondere uithoeken van de 
wereld kennen en je maakt kennis 
met andere bevolkingsgroepen. 

Hallo Wereld!

Veel boeken gaan ook over dit thema.
We hebben de Kinderboekenweek 
met alle leerlingen en veel ouders 
geopend. 

De leerlingen van groep 7 hadden 
gekozen om in groepjes een dans 
uit Marokko, Brazilië en Turkije te 
laten zien in kleding die bij het 
land en de dans paste. 
Daarna gingen de groepen in de 
klassen verder 
werken aan het 
thema. 
Alle groepen 
kregen een boek 
voor in de klas.
 
In de groepen 5 tot 
en met 8 kwam 
ook nog een 
bekende illustrator 
langs om te vertel-
len over haar werk. 

Het was mooi om te zien hoe zij de 
kinderen ideeën gaf om een teke-
ning te maken die een verhaal 
ondersteunt. 
Op de laatste vrijdag hebben we de 
Kinderboekenweek feestelijk afge-
sloten. Iedereen had een stukje 
voorbereid om aan elkaar te laten 
zien. Het was een zeer geslaagde 
Kinderboekenweek!
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Nieuws van de Dreesschool
Kinderboekenweek
De kinderen hebben in de aula 
van de school gekeken naar een 
voorstelling gespeeld door de 
juffen over een “roze vogel”. 

Dit verhaal ging over een aantal 
dieren op de boerderij die vreemd 
opkeken toen er opeens een roze 
flamingo in de vijver stond. Deze 

“rare vogel ” kon erg goed dansen 
wat volgens de dieren heel bijzon-
der was. Na de voorstelling zongen 
de kinderen “Hallo wereld”. 

Tijdens de Kinderboekenweek 
staan boeken centraal, wordt er 
gelezen, voorgelezen uit boeken en 
verhalen verteld over spannende en 
bijzondere plekken van onze wereld. 
De week werd  afgesloten met het 
lied “hallo wereld” en optredens uit 
iedere groep.

Tevredenheidsonderzoek
In de vorige wijkkrant kon u lezen 
dat op de Dreesschool een tevre-
denheidonderzoek onder ouders is 
gehouden. Men was zeer tevreden 

over ons onderwijs en de leerkrach-
ten. We hebben de op- en aanmer-
kingen over het gebouw ter harte 
genomen en zijn samen met hen 
plannen aan het maken om deze 
om te zetten in daden. 

De patio met vijver binnenin het 
gebouw heeft al een opknapbeurt 
gehad. De patio met de schooltuin-
tjes volgt nog. 

De vrijwilligersorganisatie Ecovrede 

is bereid  met 
ons mee te 
denken en te 
werken om de 
schooltuintjes zo in te richten dat 
leerlingen er makkelijker in kunnen 
werken en het onkruid onder 
controle blijft. Samen met ouders 
gaan we dit doen zodat in de lente 

de plantjes gepoot kunnen worden, 
de druiven aan de zonnige zijde 
kunnen groeien en de vogels een 
nest kunnen maken in een van de 
vogelhuisjes. We blijven u op de 
hoogte houden van de resultaten.

Kerstmarkt 
in de Oosthof
Op zondag 9 december wordt in buurt-
centrum de Oosthof weer een kerstmarkt 
gehouden. Naast veel kraampjes zijn er 
diverse workshops, erwtensoep en glühwein. 

We zoeken ook nog mensen uit de wijk die 
(eigengemaakte) kerst- of winterspullen willen 
verkopen? 
U kunt contact opnemen met 
Gabrielle Megens: g.megens1@gmail.com 
of bel 362 23 60. 
Commerciële verkoop is niet mogelijk.
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D O E  M E E . . . . 
M E T  E E N  I D E E
V O O R  P R E S I K H A A F
De volledige werkwijze is te vinden op www.presikhaafnet.nl 

Met de Weldam 
naar de 
Weerribben

Eind mei organiseerde de Weldam 
voor de tweede keer een busreis 
voor ouderen met veelal een krappe 
beurs naar de Orchideeënhoeve in 
Luttelgeest. 

Ook werd genoten van de boot-
tocht over de Weerribben. 
De dag werd afgesloten met een 
heerlijk drie gangendiner en om 
20.00 uur kwamen we moe maar 
voldaan weer aan bij de Weldam.

De reis werd mogelijk gemaakt 
door een bijdrage van de Dullerts-
stichting en het bewonersbudget. 
Mede namens alle deelnemers 
hartelijk dank voor deze mooie dag! 

tegelmozaïek
Op tien plaatsen op de Middach-
tensingel en Kinderkamp ligt deze 
prachtige tegelmozaïek. 
Het verzoek hiertoe kwam van de 
Groengroep Presikhaaf Oost en 
werd gefinancierd uit het 
bewonersbudget.

worden geholpen met hun school-
werk en hun sociale contacten 
verbeteren, trekken ze veel lering 
uit dit proces. Het doel is immers 
om de kinderen, maar ook ouders, 
met elkaar in contact te brengen en 
ze zo van elkaar te laten leren. 
Gelukkig zijn alle middelen daar 
om dat te bereiken. 
Al met al een succesvol project dat 
hopelijk nog lang zal blijven 
doorgaan. 

Nabil el Malki

Samen kunnen we!
Vanaf begin 2011 is een aantal 
bewoners van Presikhaaf zeer 
betrokken met het stimuleren van 
een betere toekomst voor hun 
kinderen. Ze hebben daarbij veel 
hulp gekregen door het 
bewonersbudget. 

Zo kunnen kinderen in het MFC 
op zondag hulp krijgen bij hun 
huiswerk. Daar blijft het niet bij, 
want er worden ook diverse activi-
teiten gedaan met de kinderen. 
Ondanks de grote opkomst is het 
goed geregeld door de ouders die 
vrijwillig meehelpen. Ze doen er 
alles aan om een betere toekomst 
voor hun en andere kinderen te 
realiseren. Omdat de kinderen 
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A a n v r a a g f o r m u l i e r 
b e w o n e r s b u d g e t  P r e s i k h a a f  2 0 1 2

Inlichtingen / opsturen naar:
Wijkplatform Presikhaaf t.a.v. Karin Veldkamp

p/a MFC Presikhaven, Laan van Presikhaaf 7
6826 HA Arnhem - telefoon 362 84 47

naam
adres, postcode

telefoon
email

voor wie?
waar?

wanneer?

hoe worden
inwoners erbij

betrokken?
globale kosten?

omschrijving
idee

Heeft u een goed idee voor een activiteit?
Vul het aanvraagformulier in en stuur het op naar onderstaand adres.

b
e
w

on
er

sbudget presikh
a
a

f         

Spelregels:
•	 Een aanvraag moet betrekking hebben op de verbetering van de leefbaarheid van de wijk zoals 

een straatfeest of buurtbarbeque. 
•	 Alle bewoners uit Presikhaaf kunnen een aanvraag indienen.
•	 Een stichting of vereniging, mits niet professioneel en mits actief in en vóór Presikhaaf, kan een 

aanvraag alleen indienen ten gunste van de bewoners van Presikhaaf.
•	 Aanvragen worden schriftelijk ingediend. 
•	 Een aanvraag moet draagvlak hebben in de buurt.
•	 Een aanvraag mag, in een tijdsbestek van twee jaar, niet dezelfde activiteit of doelgroep betreffen.
•	 Het maximumbedrag voor een aanvraag is € 5.000,--. Co-financiering is wel mogelijk.
•	 Een aanvraag achteraf indienen is niet mogelijk.

aanvraag indienen 

vóór 21 november



P R E S I K HA A F

12

BERICHtEN UIt PRESIKHAAF OOSt
Buiten Gewoon Beter in Elsweide
Maandag 29 oktober is de 
gemeente gestart met de BGB 
werkzaamheden in Elsweide. 
De bewoners hebben inmiddels 
een brief ontvangen met daarin 
uitleg wat er zoal gaat gebeuren. 

In de openbare ruimte wordt klein 
onderhoud gepleegd aan straten, 
stoepen en plantsoenen. 
Er worden bomen verwijderd en/of 
vervangen en de openbare verlich-
ting verbeterd. 

In de Annenhof wordt een gedeelte 
van het riool vervangen. 

In de straten waar het asfalt kapot 
is, wordt de deklaag vervangen door 
nieuw asfalt. 

De werkzaamheden kunnen enige 
hinder veroorzaken en men moet er 
rekening mee houden dat tijdens 
de werkzaamheden een straat 
geheel of gedeeltelijk kan worden 
afgesloten. 

In dat geval ontvangen de bewoners 
uiterlijk drie dagen voor aanvang 
van de werkzaamheden een brief 
van de aannemer, firma Dusseldorp. 

Inloopuur
Iedere woensdagmiddag van 13.00 
uur tot 14.00 uur hebben de toe-
zichthouders Bas Overmars en 
Eugene van Londen een inloop-
spreekuur in hun kantoor aan de 
Middachtensingel 1 (voormalig 
Martin Luther King school / 
Hakuna Matata). U kunt bij hen 
terecht voor vragen over de BGB-
werkzaamheden of als u meer wilt 
weten over het project. U kunt uw 
vragen of meldingen ook mailen 
naar bgbpresikhaaf@arnhem.nl of 
bel naar gemeente Arnhem, 
telefoon 0900-1809 (lokaal tarief ).
  

twirling op 
leuke muziek
Ben je 5 jaar of ouder en lijkt het 
je leuk om op leuke muziek te 

“twirlen”, dan ben je bij ons van 
harte welkom!
 
We trainen op woensdag vanaf 
19.00 uur de solo’s en duo’s (een 
show maken samen met je trainster 
op de muziek die jij leuk vindt!). 

Op vrijdag vanaf 19.00 uur doen 
we de groepen.

Heb je interesse, 
bel dan naar 06-16 74 58 14. 
We trainen in de gymzalen aan de 
Middachtensingel 12. 

Voor meer info kun je kijken op 
www.the-citystars.nl
 
The-citystars (trainsters: Elvira, 
Michelle, Wendy, Mariska).

Lekker eten uit je volkstuin in 2013
BEGIN NU! Op het mooie volks-
tuincomplex van Presikhaaf zijn 
de laatste zomergroenten geoogst 
en de tuiniers in afwachting van 
de eerste vorst om boerenkool en 
spruiten te plukken. 

Lekker eten uit je eigen tuin, 
biologische groenten, natuurlijk 
onbespoten. 
Ontspannen en in alle rust in je 

eigen tuintje werken, wat een 
heerlijke ontspanning.
Begin nu alvast met het winterklaar 
maken, en huur in 2013 een tuintje. 

Er is een aantal tuinen vrij. 
Van diverse afmetingen, groot of 
klein. Kom gerust kijken, praat met 
een tuinier en proef eens wat vers 
van de grond! 
Voor info: vtvpresikhaaf@gmail.com
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WIJKNIEUWS
Agenda Stichting Initiatiefgroep Kinderkamp

(Data en tijden onder voorbehoud van wijzigingen)

10 november  Kinderbingo 14.00 uur
24 november  Sinterklaasfeest 14.00 uur
 8 december  Kinderbingo 14.00 uur
15 december Kerstbingo 20.00 uur

Bovenstaande activiteiten worden in 
en rondom de Dr. W. Dreesschool 
georganiseerd, 
Kinderkamp 7 in Arnhem
sik.presikhaafoost@live.nl

Neem ook eens een kijkje 
op onze website: 
www.sikpresikhaaf.com

Kerstbingo op zaterdag 15 december
	

De kerstbingo wordt 
gehouden in de 

Dr. W. Dreesschool, 
Kinderkamp 7.
Aanvang 20.00 uur 

(zaal open vanaf 
19.30 uur). 

Toegang gratis 
evenals eerste 

kop koffie 
of thee met 

snee kerstbrood.

Eerste prijs per ronde is een levens-
middelenmand t.w.v. € 20,00.
Laatste ronde is een superronde 
met als prijs een levensmiddelen-
mand t.w.v. € 50,00.
U komt toch ook? Dan maken we 
er een gezellige avond van! 

Voor informatie, ideeën of opmer-
kingen kunt u een bericht sturen 
naar: sik.presikhaafoost@live.nl 
of kijkt u eens op onze website 
www.sikpresikhaaf.com

Agenda werkgroepen 
Presikhaaf Oost

november 
13-11  Bewonersoverleg Elsweide   19.30 uur
21-11 Wijkplatform Presikhaaf oost   19.30 uur 

december 
 4-12 Bewonersoverleg Cannenburg/Ulenpas 19.30 uur 
 6-12 Buurtpreventie Molencate   19.30 uur 
11-12 Gezamenlijk wijkplatform  
 Presikhaaf oost en west    19.30 uur 
 
Alle vergaderingen beginnen om 19.30 uur op locatie de Oosthof. 
De gezamenlijke wijkplatformvergadering vindt plaats in 
Buurtcentrum de Overkant.

Kinderclub voor 
kleuters in buurt-
centrum de Oosthof
Een activiteitenmiddag voor 
de groepen 1 en 2. 
De kinderen kunnen 
hier met hun eigen 
leeftijdgenoten 
knutselen, dansen, 
sporten en nog veel 
meer leuke dingen doen.
 
Naast leuk en gezellig, is het 
natuurlijk ook leerzaam! 
Zo werken we spelenderwijs aan de 
sociale competenties (samenwerken, 
zelfvertrouwen, zelfstandigheid) 
van de kinderen.

De club is elke vrijdagmiddag van 
13.00 tot 14.30 uur (behalve in de 
schoolvakanties).
Kosten: € 0,50 per keer.
	
Meer informatie?
Kinder-tienerwerker: Bengü Topuz  
E-mail: b.topuz@rijnstad.nl
Buurtcentrum de Oosthof, 
telefoon 361 98 73 
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AdvertentieAdvertentie

Vliegtickets
bij Arke in Arnhem!

Wilt u voor de winterperiode al verzekerd zijn van een vliegticket naar
Curaçao, Bonaire of Aruba? Kom dan snel langs voor een prijsopgave!

Arke Arnhem
w.c. Presikhaaf, Raadsheerplein  4
6826 KR
Tel. 026 3644644
arnhempres@arke.nl

Vraag naar de voorwaarden.

Arke Arnhem
w.c. Presikhaaf, Raadsheerplein 4
6826 KR - Tel. 026 3644644
arnhempres@arke.nl

Vliegtickets
bij Arke in Arnhem!

Wilt u voor de winterperiode al verzekerd zijn van een vliegticket naar
Curaçao, Bonaire of Aruba? Kom dan snel langs voor een prijsopgave!

Arke Arnhem
w.c. Presikhaaf, Raadsheerplein  4
6826 KR
Tel. 026 3644644
arnhempres@arke.nl

Vraag naar de voorwaarden.

Wilt u voor de winterperiode al verzekerd 
zijn van een vliegticket naar Curaçao, 
Bonaire of Aruba? 
Kom dan snel langs voor een prijsopgave!

Vliegtickets 
bij Arke in Arnhem

Advertentie

SLAGERIJ GREVEN
Honigkamp 74

 6826 PR  Arnhem
telefoon 026 - 361 02 84
www.slagerijgreven.nl

4e GRATIS 

3 ROOKWORSTEN

€5.98  VOOR

Bladkorven in uw buurt
Extra controle op goed gebruik
De gemeente heeft ook in Presikhaaf bladkorven laten plaatsen. Het is 
een extra voorziening, omdat de GFT-container in de herfstperiode 
vaak te klein is voor al het bladafval. U hoeft hierdoor niet meer te 
wachten op het legen van uw groene container. 

Gele en rode kaarten
In een bladkorf mag alleen bladaf-
val om te voorkomen dat het blad 
teveel vervuild wordt 
met ander afval, omdat 
van het bladafval com-
post wordt gemaakt. 
Handhaving gaat 
controles uitvoeren op 
het gebruik van de 
bladkorven.
Als het bladafval wordt 
vervuild met ander afval 
of er wordt naast de 
bladkorf afval geplaatst 
dan wordt er een 
waarschuwing gegeven 
(gele kaart). Wordt de bladkorf na 
meerdere waarschuwingen nog 

steeds niet goed gebruikt, dan volgt 
een rode kaart en wordt de korf 
verwijderd. 

Grote stukken tuinafval (grof 
tuinafval) kunt u het beste naar het 

afvalbrengstation brengen of gratis 
op laten halen. Maak een afspraak 
via www.afvalmelden.nl of 
bel SITA, telefoon 0900 - 8444.

Waar staan de bladkorven?
De bladkorven staan over het 
algemeen op dezelfde locaties als 
vorig jaar. Wanneer de korf (van 
stevig hekwerk) onvoldoende 
gebruikt wordt dan kan het voor-
komen dat deze ingezet wordt op 
een andere locatie. De korf is te 
herkennen aan het bordje “Alleen 
bladafval”. In de eerste week van 
oktober zijn alle bladkorven uitge-
zet. Ze worden een keer per week 
geleegd en de week voor kerst weer 
weggehaald. 

Informatie 
Heeft u vragen of bent u niet 
tevreden met de locatie? 
Bel 0900 - 1809 (lokaal tarief ). 



15

WIJKNIEUWS

Advertentie

Vertrouwenspersonen in de wijk
Geweld achter de voordeur is een 
veel voorkomend probleem, maar 
ermee naar buiten komen, is niet 
makkelijk.

Voor de wijk Presikhaaf zoekt het 
project Vertrouwenspersonen 
Huiselijk Geweld vrijwilligers.
Vertrouwenspersonen maken het 
onderwerp huiselijk geweld 
bespreekbaar in de wijk door het 
geven van voorlichting en 
presentaties.

Vrijwillige vertrouwenspersonen 
bieden een luisterend oor, een 
steuntje in de rug en een helpende 
hand aan betrokkenen bij huiselijk 

geweld, zowel slachtoffers als 
daders. Bijzonder aan dit project is 
dat mensen contact op kunnen 
nemen met iemand uit hun eigen 
buurt. Het zijn mensen met de 
nodige levenservaring en uit diverse 
culturen. 

De vertrouwenspersonen hebben 
een geheimhoudingsplicht en gaan 
vertrouwelijk om met de informatie 
die ze krijgen. Ze hebben contacten 
met de hulpverlening en kunnen 
mensen daarmee verder helpen, 
maar alleen als iemand dat zelf wil. 
Vertrouwenspersonen zijn geen 
hulpverleners.
De vrijwillige vertrouwenspersonen 
worden voor hun taken getraind en 
werken onder begeleiding van 
professionals. 

Meer weten over de vertrouwens-
personen huiselijk geweld in de 
wijk? Kijk dan op 
www.rijnstad.nl/huiselijkgeweld of 
neem contact op met de 
coördinatoren:

Hanneke Fiesler, 06-46 12 97 95, 
h.fiesler@rijnstad.nl
Saskia Cohen, 06-27 83 84 72, 
s.cohen@rijnstad.nlJasmin Denis en Senaida Silberie

SINTERKLAASOPTOCHT

Op zaterdag 24 november wordt de 
Sint voor de 23e keer ingehaald in 
Presikhaaf. De Sint komt aan op 
het station van Presikhaaf. Om half 
twee zal hij samen met zijn Pieten 
en begeleid door muziek per koets 
en huifkar door Presikhaaf 1 rijden 
richting verzorgingshuis Waalstaete, 
waar een korte stop wordt gehou-
den om de bewoners te begroeten. 
Traditiegetrouw mogen de ouders 
en kinderen meelopen in de 
optocht. 

Vervolgens gaat de tocht verder 
langs Presikhaaf 2 en 3 naar MFC 
Presikhaven waar een binnen-
programma is voor kinderen van 1 
tot 9 jaar. De Pieten verzorgen een 
dansoptreden en de kinderen 
kunnen meedoen aan een kleur-
wedstrijd en woordraadsels oplos-
sen. Verder mogen ze laten zien wat 
ze voor de Sint hebben geleerd. 

Ans Sanders
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Nieuwsbrief Werkgroep AGA

Heeft u nog geen strookje ingestuurd? Doe het nu! Samen staan we sterk!

Werkgroep AGA
p/a Laan van Presikhaaf 7

6826 HA Arnhem
tel.nr.: 06 - 45 13 84 73

e-mailadres: ageena@hetnet.nl
www.ageena.nl

Ondergetekende,
Naam:................................................................................................
Adres:................................................................Postcode ...................
steunt de standpunten van Werkgroep AGA t.a.v. de eventuele
doortrekking van de A15.

Handtekening: ...................................................................................

Nuon bouwt geen biomassacentrale
De Nuon heeft op 7 september j.l. bekend gemaakt dat zij besloten heeft niet 
langer door te gaan met het haalbaarheidsonderzoek naar de ontwikkeling van 
een Biomassacentrale op de Kleefse Waard. 

Uit dat onderzoek was tot dusverre naar voren gekomen dat er teveel onzekerheden zijn. In het bijzonder wordt 
de toekenning van subsidie genoemd. Het was de bedoeling de huidige gasgestookte gasturbine-installatie uit 1993 
te vervangen door een biomassacentrale. Nu wordt gekeken naar andere mogelijkheden zoals onder andere aan-
passing van de gasgestookte centrale. Nuon heeft in een e-mail bericht aangegeven geen informatiesessies met de 
omgevingspartijen te plannen. Zij heeft de omgevingspartijen bedankt voor de inzet van tijd, betrokkenheid en 
ideeën ten aanzien van dit project. 

Met dit besluit blijven de in de zienswijzen geformuleerde vragen vooralsnog onbeantwoord.
Wij wachten de reactie van provincie Gelderland in de zienswijzenprocedure af.

A15
Berichten waarin gespeculeerd wordt over uitstel of 
zelfs afstel van de doortrekking van de A15 houden aan.  
Het laatste bericht ging over uitstel, omdat in het dit 
voorjaar gesloten Kunduz-akkoord ook bezuinigd 
wordt op infrastructuur. Dat zou tot gevolg hebben 
dat de A15 op zijn vroegst in 2019 klaar zou zijn. 
Volgend jaar wordt er al wel begonnen met de voorbe-
reidingen van het tolsysteem dat op het nieuwe stukje 
weg moet gaan functioneren.
De Gelderse gedeputeerde Conny Bieze is na overleg 
met het ministerie echter tot de conclusie gekomen dat 
de doorgetrokken A15 toch volgens planning in 2018 
open gaat voor verkeer.

Meer informatie over de discussie in de media over de aanleg van de A15 kunt u vinden op www.ageena.nl en in 
de Wijkwinkel in het MFC, Laan van Presikhaaf 7.
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stap in je
toekomst

kinderopvang skar

0900 - BELSKAR (0900 - 235 75 27)  www.kinderopvangskar.nl

Kinderopvang in een veilige en 
inspirerende omgeving op circa 99 
locaties in de gemeenten: Arnhem, 
Renkum, Lingewaard en Overbetuwe.

kinderdagopvang   0 - 4 jaar

peuterwerk  2 - 4 jaar

voorschoolse opvang  4 - 13 jaar

tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar

naschoolse opvang  4 - 13 jaar

vakantieopvang   4 - 13 jaar

gastouderopvang  0 - 13 jaar

Locaties bij u in de buurt:
• Kdv de Harlekijn
• Kdv de Driewieler
• Kdv Kakelbont

• Bso Kidsworld
• Bso Waterkasteel
• Bso Luchtkasteel

Advertentie

Ambassadeur Johan 
Cruyff Foundation
in Presikhaaf

meer aan het sporten te krijgen en 
om de Paralympics te promoten. 

Daarnaast bestaat zijn werk vooral 
uit contacten leggen met scholen 
en het organiseren van voetbaltoer-
nooien tussen verschillende groe-
pen jongeren. Hierbij wordt met 
zes tegen zes voetballertjes gespeeld. 
Hij organiseert ook voetbaltoer-
nooien die meestal plaatsvinden op 
de Johan Cruyff Courts in heel 
Nederland. Om dit alles goed te 
kunnen realiseren, kreeg “Özgür 
een beurs aangeboden om de 
opleiding tot coach te kunnen 
volgen. Tijdens deze opleiding werd 
vooral veel aandacht aan de vakken 
communicatie en organisatie 
besteed.

Dit alles is niet het enige waar 
Özgür zich mee bezig houdt. Hij is 
ook nog vrijwilliger bij Push waar 
ze onlangs een LAN-nacht organi-
seerden speciaal voor liefhebbers 
van computers, die tot vroeg in de 
morgen duurde. Momenteel zit hij 
in het eerste jaar van de opleiding 
CMV. Gezien het feit dat sport 
datgene is wat hij het liefste doet, 
zou het ons niet verbazen dat we 
meer over hem gaan horen.

“Ik werd door Umberto Tan op het podium geroepen”

Om Özgür Ülan, één van de 
veertien ambassadeurs van de Johan 
Cruyff Foundation eens in het 
zonnetje te zetten, had ik op een 
mooie zonnige dag een interview 
met hem in het MFC.

Özgür werd 23 jaar geleden in 
Arnhem geboren en woont al die 
tijd met veel plezier in de wijk 
Presikhaaf.

Op de vraag hoe hij bij de Founda-
tion terecht is gekomen antwoordt 
hij, dat hij hiervoor geselecteerd 
werd omdat hij tijdens zijn stage bij 
een sportbedrijf van de Gemeente 
Arnhem was opgevallen als echte 
sportliefhebber. Dit was Cruyff ter 
oren gekomen en hij heeft hem 
toen gevraagd om ambassadeur 

voor zijn stichting te worden.
Heel trots vertelt hij over het 
voetbalfeest dat dit jaar voor voet-
ballers en hun partners én de 
ambassadeurs werd georganiseerd.
’’Ik werd door Umberto Tan op het 
podium geroepen waar ook Cruyff 
stond en die wist meteen wie ik 
was. Daarna kreeg ik mijn sport-
uitrusting uitgereikt. Er waren veel 
voetbalsterren aanwezig zoals 
Edwin van der Sar.”

Meedoen, winnen en leren
Als ambassadeur heeft Özgür de 
opdracht om ook vier toernooien te 
organiseren onder het motto: 
Meedoen, leren en winnen. 

Dit project is er voor bedoeld om 
met name gehandicapte jongeren 

Özgür Ülan
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EHBO cursus voor ouders  
van (jonge) kinderen 

Goede voeding hoeft 
niet veel te kosten

Op donderdagochtend 
15 en 22 november 
kunt u van een diëtiste 
leren hoe u lekker, 
gezond en budget-
vriendelijk kunt eten. 

U leert betaalbare keuzes te maken. 

Een onderdeel van de cursus is een 
rondleiding in de supermarkt. 
Daarbij wordt gekeken hoe u het 
beste merkproducten met huis-
merkproducten qua prijs en 
kwaliteit kunt vergelijken. 

De cursus wordt gegeven in MFC 
Presikhaven van 9.00-11.30 uur. 
Er zijn geen kosten aan verbonden, 
koffie en thee zijn € 0,50. 
Geef u van tevoren op bij Ingrid 
Sieljes, bel 06-52 71 07 66 
of mail naar i.sieljes@rijnstad.nl

Deze activiteit is 
een samenwer-
kingsactiviteit 
van Rijnstad en 
STMG. 

AGENDA WERKGROEPEN 
PRESIKHAAF WESt

november
  1-11 Inter Culturele Werkgroep   09.30-11.30 uur  b.c. de Overkant
 6-11  WWP3  19.30 uur b.c. de Overkant
12-11 WWP1 14.30 uur P1 de Klup
13-11  Wijkplatform Presikhaaf West 20.00 uur b.c. de Overkant
15-11 Inter Culturele Werkgroep  09.30-11.30 uur b.c. de Overkant
29-11 Inter Culturele Werkgroep  09.30-11.30 uur b.c. de Overkant

december
10-12 WWP2 19.30 uur MFC Leslokaal 
11-12 Gezamenlijk wijkplatform 
 Presikhaaf oost en west 19.30 uur b.c. de Overkant
13-12  Inter Culturele Werkgroep  09.30-11.30 uur b.c. de Overkant

Multicultureel 
Vrouwen Dansfeest!
Kom je ook lekker swingen in 
MFC Presikhaven? 

Op vrijdag 2 november van 
19.00 tot 22.30 uur kun je lekker 
swingen op de meest uiteenlopende 
muziek. 
Een kaartje is in de voorverkoop bij 
MFC Presikhaven te koop of via de 
vrijwilligsters.
We vinden het leuk als je zelf hapjes 
meeneemt.
Meer informatie: bel 06-52 71 07 66.

Deze cursus is speciaal gericht op 
ouders van kinderen. Het is geen 

‘moeilijke’ EHBO cursus maar 
juist een cursus voor ouders zodat 
je niet in paniek raakt als er toch 
iets gebeurt met je kind omdat je 
weet hoe je dit moet aanpakken. 

Wat leer je allemaal
1e les: 
vijf punten van de EHBO, kleine 
en grote verwondingen behandelen, 
je gaat ook zelf oefenen.

2e les: 
behandelen kneuzingen, mitella, 
gevaren voor kinderen per leeftijds-
categorie en brandwonden.

3e les: 
vergiftiging, bewustzijnsstoornis, 
stabiele zijligging, spoelen van de 

ogen/wonden met 
bijtende stoffen erin.

4e les: 
Reanimatie en 
gebruik AED. 

De cursus 
wordt gege-
ven op 
dinsdag 30 
oktober, 6, 13 en 
20 november in het MFC. 

Er is oppas aanwezig 
(kost 1 euro, wel opgeven).
Kosten: 8 euro voor de hele cursus, 
inclusief koffie en thee.

Opgeven kan via de mail:  
i.sieljes@rijnstad.nl of bij het 
participatiewerk/Ingrid in het 
MFC, telefoon 06-52 71 07 66. 

Deze cursus is een samenwerkings-
activiteit van Rijnstad, CJG en 
EHBO vereniging Presikhaaf.
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WIJKNIEUWS
 

Uit de goede inzendingen is een 
winnaar getrokken en wel:

Elejan van der Velde
Eendrachtstraat

Redactie 
Presikhaaf  Wijknieuws 
Laan van Presikhaaf 7   

6826 AH Arnhem 

U kunt ook mailen naar: 
wijknieuws@presikhaafnet.nl

U kunt uw oplossing insturen naar 
onderstaand adres onder vermelding 
van naam, adres en telefoonnummer 

vóór 17 december a.s. 
Onder de goede inzenders 

wordt een tegoedbon verloot 
ter waarde van  € 20,00.

De oplossing van 
sudoku nr. 8 zal in het 

volgende nummer kenbaar 
gemaakt worden. 

S U D O K U  8
REDACtIE

Bert, Karin, Ria
Mieke, Roel, Sophie 

Redactieadres
   Laan van Presikhaaf 7

6826 HA  Arnhem
Telefoon 362 84 47

Kopij inleveren vóór 
23 november 2012

vóór  17.00 uur 
Gelieve aan te leveren in een 

Word bestand per 
e-mail of op andere wijze.

wijknieuws@presikhaafnet.nl

Drukwerk
Coers&Roest

Oplage: 7500 exemplaren
Verschijnt zes maal per jaar.

Fotografie
Bert van Vuurden,
Roel van Leuven,

tenzij anders vermeld.
  

 Foto’s en illustraties 
in kleur als  JPEG

in een hoge resolutie
(min. 500 kB of  300 dpi).

Bezorging 
17 december 2012

Klachten over bezorging 
schrijf of mail

het naar de redactie.

De redactie behoudt zich het 
recht voor ingezonden stukken
 in te korten of niet te plaatsen.

Digitale wijkkrant
www.presikhaafnet.nl

2

1

7
9

9

5

6

4

4

8

86
8

5

9

1

4

4

6

1

9
8

8

3

Oplossing Sudoku nr. 7
8  4  1  9  7  3  6  5  2
3  9  2  5  6  1  4  7  8
6  7  5  4  8  2  9  3  1
5  3  6  2  1  7  8  9  4
9  1  4  6  5  8  7  2  3
7  2  8  3  4  9  1  6  5
1  5  3  8  9  6  2  4  7
2  8  9  7  3  4  5  1  6
4  6  7  1  2  5  3  8  9
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Presikhaaf verwelkomt 
wijkregisseur Saskia Moester

Als het aan Saskia Moester ligt wordt Presikhaaf de 
fijnste wijk van Arnhem. “De laatste jaren is er veel 
verbeterd in Presikhaaf. De wijk is volop in ontwik-
keling. Ik wil dat dit zo doorgaat,” zegt de kersverse 
wijkregisseur. Saskia is de opvolgster van Hans 
Haarler (voormalig wijkmanager) en Ed van Dael 
(voormalig programmaleider).

Sterke schakel
Als wijkregisseur is Saskia een belangrijke schakel 
tussen de gemeente, bewoners en professionals die in 
Presikhaaf werken. “Partijen met elkaar verbinden is 
een belangrijke taak van de wijkregisseur,” 
legt Saskia uit.
 
Actieve wijk
Werken aan een betere wijk is niet alleen een taak 
van de gemeente, benadrukt Saskia. “Het is belang-
rijk dat ook bewoners, bedrijven en instellingen zich 
inzetten voor een betere wijk,” zegt Saskia. Wat dat 
betreft heeft Presikhaaf niet te klagen. “Presikhaaf is 
een actieve wijk. Zo is er de actieve bewonersgroep 
die meedenkt over de toekomst van de wijk. 
En laatst was er een bijeenkomst over afvalbakken. 
Daar kwamen maar liefst zesentachtig mensen op af.” 

Hart voor Presikhaaf
Dat Saskia zich juist met 
Presikhaaf gaat bezighouden is 
niet helemaal zonder reden.
“Ik heb een speciaal gevoel voor 
de wijk,” zegt Saskia. “Het is 
een mooie weidse wijk met veel 
groen en voorzieningen. 
Ik kom er dan ook graag. 
Mijn kinderen sporten er en 
mijn opa kwam zelfs vanuit 
Deventer naar het winkelcen-
trum Presikhaaf.” Saskia zal 
zich dan ook vol overtuiging 
voor Presikhaaf gaan inzetten. 

En er is meteen een leuke 
activiteit, vertelt ze. 

“Op 6 november is ’s avonds 
een wijkavond in het MFC 
Presikhaven. Met de wijkvisie 
in het achterhoofd willen we 
kijken hoe het nu gaat in en 
met de wijk. En waar moeten 
we met elkaar dan in 2013 en 
2014 het beschikbare geld en 
menskracht op inzetten om de 
wijk verder te verbeteren? 
Ik hoop die avond veel mensen 
te mogen verwelkomen.” 

Contact
Saskia Moester is op 
maandag t/m donderdag 
(woensdagochtend) te bereiken 
op 06 46 73 73 65 of via de 
mail: 
saskia.moester@arnhem.nl.

 (Martine Siemens,  fotografie)


