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Brede school Presikhaven organi-
seert in maart a.s. een schoolbuurt-
project met als titel “Groeten uit de 
buurt”. In dit project willen we met 
kinderen en wijkbewoners de 
mooie kanten van de wijk voor het 
voetlicht brengen. 

Een van de initiatieven is het 
organiseren van een fotowedstrijd. 
Wijkbewoners van alle leeftijden 
nodigen we uit te laten zien hoe 
mooi Presikhaaf is. 

Bekijk de buurt met nieuwe ogen. 
Wat wil je een toerist van Presikhaaf 
laten zien? Wat is het mooiste 
plekje dat je kent? 
Wat maakt Presikhaaf zo mooi?

Ingezonden foto’s worden gebruikt 
voor het maken van vier ansicht-
kaarten met de titel ‘Groeten uit 

Presikhaaf ’. Deze kaarten
worden in setjes van 
vier verkocht voor 
€ 0,50. 

De opbrengst is 
voor de verfraaiing 
van het schoolplein 
rond MFC Presikhaven. 
Er wordt een selectie gemaakt in 
twee categorieën, jeugd van 4 t/m 
13 jaar en overige wijkbewoners. 

Inzendingen kunnen digitaal 
(300 dpi) worden opgestuurd naar 

GroetenUitPresikaaf@gmail.com 

De deelnemer dient de maker van 
de foto te zijn. De inzendingen 
moeten voorzien zijn van naam, 
leeftijd,  e-mailadres en 
telefoonnummer. 

Overige voorwaarden voor 
deelname kunt u opvragen via 
bovenstaand e-mailadres. 

Sluitingsdatum voor inzending is 
11 maart. Bekendmaking van de 
winnaars is donderdag 29 maart in 
MFC Presikhaven. 

Gea Mulder, 
Coördinator brede school 
Presikhaven

Fotowedstrijd 
“Groeten uit Presikhaaf”
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Arnhem Band start cursus 
Algemene Muzikale Vorming 
Ook jonge kinderen kunnen nu 
bij de Arnhem Band terecht. 
De Arnhem Band is er in geslaagd 
een cursus Algemene Muzikale 
Vorming (AMV) te ontwikkelen 
voor kinderen vanaf de leeftijd 
van zeven jaar. 

De Arnhem Band vindt het belang-
rijk dat kinderen al vanaf jonge 
leeftijd met muziek in aanraking 

komen en start daarom vanaf 
woensdag 7 maart een AMV-cursus 
waarvoor kinderen vanaf zeven jaar 
zich kunnen inschrijven. 

Gedurende het hele seizoen krijgen 
ze op een enthousiaste en interac-
tieve wijze muzieklessen van een 
professionele instructeur. Het doel 
is de kinderen spelenderwijs een 
brede muzikale basis te geven. 

In deze wekelijkse lessen van een 
uur maken ze kennis met het 
notenschrift, ritmes, zang, verschil-
lende muziekinstrumenten en nog 
veel meer. Het lesprogramma sluit 
naadloos aan op het opleidings-
programma van de Arnhem Band, 
waardoor doorstroom op een in- 
strument naar keuze gemakkelijk is. 

Eerst even kennismaken? 
Op woensdagavond 22 februari 
wordt er een muzikale kennis-
makingsworkshop georganiseerd. 
Voor opgave of vragen over de 
workshop en AMV-cursus kunt u 
een e-mail sturen naar: 
secretariaat@arnhemband.nl of 
eens een kijkje nemen op de 
website: www.arnhemband.nl

Kinderclub in MFC
Je kunt elke woensdagmid-
dag van 13.30 - 15.30 uur in 
MFC Presikhaven naar de 
kinderclub voor maar 80 
eurocent. Ben je 4 t/m 12 
jaar? Kom dan ook gauw 
met je vriendjes en 
vriendinnetjes! 

We hebben altijd superveel 
leuke en leerzame activiteiten 
waaruit je kunt kiezen, bijvoor-
beeld: knutselen, koken, dansen, 
sporten, toneel. 

Soms hebben wij ook een open 
podium. 
Daar kun je je talenten 
showen, zoals breakdance of 
een toneelstukje. 

Kom ook eens gezellig kijken 
na schooltijd. Je zult je niet 

vervelen, want er is voor iedereen 
wat te doen.

Voor meer informatie  kun 
je ook op de website 
kijken: 
www.kinderclubs.nl
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Wijkkrant en website van Presikhaaf
De wijkplatforms Presikhaaf Oost en West brengen al dertien jaar de 
wijkkrant “Presikhaaf wijknieuws” uit  en sinds  elf jaar is de website 
www.presikhaafnet.nl in de lucht. Doel is zo veel mogelijk informatie 
over de wijk te publiceren. 

Van de redactie

Niet alleen nieuwtjes, maar ook 
informatie over de diverse buurten, 
wonen en leven, gezondheid, 
onderwijs, organisaties en niet 
onbelangrijk de actieve bewoners 
van Presikhaaf, verenigd in het 
wijkplatform of bewonerswerkgroep. 

Zowel de wijkkrant als de website 
worden door een redactie van 
vrijwilligers gerund. De redactie 
wordt onder-
steund door 
Opbouwwerk 
Presikhaaf.

De wijkkrant
Presikhaaf 
wijknieuws 
wordt zes keer 
per jaar door zes 
redactieleden 
gemaakt en verspreid door 73 
bezorgers. De inhoud van de krant 
wordt grotendeels bepaald door de 

geleverde teksten uit de wijk. 
Om veel onderwerpen te kunnen 
behandelen, moet de lengte van een 
tekst aan een limiet voldoen. Voor 
achtergrond- of uitgebreide infor-
matie wordt naar de website verwe-
zen. Tekst kan het beste via e-mail 
aangeleverd worden. De deadline 
staat in de krant en op de website. 

Voor vragen/suggesties: 
wijknieuws@presikhaafnet.nl

De website
De wijkwebsite www.presikhaafnet.nl  

heeft een redactie van 
drie leden met een 
adviseur. De website 
is opgebouwd uit een 
statisch en een dynamisch 
gedeelte. Het statische gedeelte is 
door de redactie of deelredacteuren 
ingevuld. Het dynamische deel 
(nieuwtjes en reacties) kan door 
volgers bewerkt worden. In het 
kopmenu is informatie over de 
diverse buurten geplaatst. Het 
hoofdmenu is in rubrieken inge-
deeld. De website is nooit af. 

Voor vragen/suggesties: 
info@presikhaafnet.nl

Arnhem in kaart
Arnhem in kaart is een digitale 
agenda van Arnhem. Presikhaaf 
heeft hierin zijn eigen agenda  
geïntegreerd in de wijkwebsite (zie 
wijkactiviteiten). Het doel is dat 
wijkbewoners/verenigingen en 
organisaties zelf activiteiten op de 
agenda plaatsen zodat een overzicht 
van wijkactiviteiten ontstaat. Hier-
voor moet men wel een account 
aanvragen en inloggen. 

Communicatiegroep 
wijkplatform 
Presikhaaf Oost
Wijkplatform Presikhaaf  Oost heeft een communicatiegroep 
opgericht die naar buiten toe meer informatie gaat geven over 
vergaderingen en activiteiten. 

Vanaf 2012 komen er mededelingen in de wijkkrant met  eventueel 
een verwijzing naar de wijkwebsite www.presikhaafnet.nl  voor 
volledige informatie. 

De informatie is te vinden onder de rubriek Wijkplatform Presik-
haaf. Momenteel is het verslag van het gezamenlijk wijkplatform 
van december 2011 geplaatst.

Nieuwe 
openingstijden 
Wijkwinkel Presikhaaf
Maandag de hele dag gesloten.
Dinsdag, woensdag, donderdag 
geopend van 9.00 - 16.30 uur.
Vrijdag geopend van 9.00 - 
13.00 uur.

Van losliggende stoeptegels en 
zwerfvuil tot verkeersonveilige 
situaties, u kunt alles bij ons 
melden waarvan u vindt dat 
het niet past in uw leefom-
geving of gevaarlijk is. 
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Voormalige RWS-toren  
wordt studentenflat
Stichting Studentenhuisvesting Nijmegen (SSHN) heeft met Lidmar 
Properties I B.V.  een voorovereenkomst ondertekend voor het huren van 
minimaal 256 zelfstandige studentenwoningen in het voormalige 
kantoorgebouw van Rijkswaterstaat gelegen aan het Gildemeestersplein.

Partijen onderzoeken momenteel de 
haalbaarheid voor het herontwik-
kelen c.q. transformeren van de 
kantoortoren naar zelfstandige 
studentenwoningen, variërend in 
oppervlakte van 22 tot 28 m², 
verdeeld over de 3e tot en met de 
20e verdieping. 

Daarnaast zijn partijen in gesprek 
voor het exploiteren van meer-
kamerbewoning op de begane 
grond tot en met de 2e verdieping. 
Hierbij gaat het om nog eens circa 
56 kamers, verdeeld over tien 
appartementen.

Bij een positieve uitkomst van het 
onderzoek zal tussen partijen een 
vijfentwintigjarige huurovereen-
komst worden afgesloten waarbij 
SSHN de exploitatie c.q. verhuur 
van de studentenwoningen zal 
verzorgen. 
Hiermee zal het volledige gebouw 

van 14.000 m² - na transformatie - 
als studentenhuisvesting in gebruik 
genomen worden. Het leegstands-
percentage voor kantoren in 
Arnhem zal hierdoor tevens 
substantieel dalen.

We zien de uitkomst van het onder-
zoek met belangstelling tegemoet.

Drie nieuwe kunstwerken 
voor Presikhaaf
In en rond het centrumgebied van 
Presikhaaf komen drie kunstwerken 
te staan die het karakter van de wijk 
weerspiegelen. Met 124 nationali-
teiten kent Presikhaaf een sterk 
internationaal samengestelde 
bevolking. Zes kunstenaars met een 
internationale achtergrond en 
werkervaring krijgen de uit-
nodiging om een schetsontwerp te 

maken. Halverwege dit jaar valt na 
een presentatie van de ontwerpen 
aan de wijkbewoners de keuze op 
drie kunstenaars. Medio 2013 zijn 
de kunstwerken gereed en krijgen 
ze hun plek in het winkelcentrum 
en park. Voor het project is in 
totaal 400.000 euro beschikbaar. 
De kunstopdracht sluit mooi aan 
bij de herontwikkeling van de wijk 

en verbetert de belevingskwaliteit 
van de openbare ruimte in dit 
stadsdeel. Het geld komt uit de 
zogenoemde 1%-regeling voor 
MFC Presikhaven en andere wijk-
voorzieningen. Uit dit budget is 1% 
gereserveerd voor beeldende kunst. 
Bij de bezuinigingsronde in het 
voorjaar heeft de gemeenteraad 
deze regeling overeind gehouden. 
De klankbordgroep beeldende 
kunst en vormgeving Presikhaaf 
begeleidt het project. Deze groep 
bestaat uit professionals uit de wijk 
en Arnhemse kunstenaars. Van de 
kunstenaars wordt gevraagd om de 
wijk en wijkbewoners actief te 
betrekken bij het maken van hun 
ontwerp. Het is de bedoeling dat 
één van de kunstwerken in het 
bijzonder zal uitnodigen tot onder-
zoek. Onder de drie werken zal er 
ook één zijn met een monumentaal, 
beeldbepalend karakter op een 
centrale plek.

Wethouder van cultuur Michiel van 
Wessem: “Presikhaaf is ongeveer 
een halve eeuw geleden tot stand 
gekomen. De wijk wordt nu groot-
schalig vernieuwd. De woon- en 
leefomgeving van de bewoners gaat 
er aanzienlijk op vooruit. De drie 
beeldende kunstwerken gaan mede 
vorm geven aan het nieuwe gezicht 
van de wijk. Ik verwacht dat de 
Presikhaaf-kunst een flinke impuls 
zal geven aan de kwaliteit van de 
wijk.”    

Rectificatie
In het vorige wijknieuws staat bij het 
artikel Bewegen? Gezellig bewegen? 

Trimmen!! een verkeerd 
telefoonnummer vermeld. 

Het  nummer van Gerie Wolkenfelt 
moet zijn 06-29238136.

Wil je op maandagavond actief zijn in 
de sportzaal van MFC Presikhaven, 

dan kun je voor informatie met 
haar contact opnemen.
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Wilt U in 2012 beter leren bewegen of anders leren omgaan met uw klachten,maak dan 
een afspraak bij uw allround bewegingscoach:

Oefentherapie Cesar Presikhaaf
voor ademklachten, rug-, nek- en schouderklachten, reumatische klachten, 
beroepsklachten, houdingsafwijkingen, parkinson, hernia, osteoporose, enz.
Ga samen op zoek naar de oorzaak van uw klachten en leer een betere manier van 
bewegen.

* specialist in hoofdpijnklachten * artrose netwerk
Bent U 50 jaar en ouder en wilt u zo goed mogelijk leren omgaan met pijn en uw 
gewrichten zo min mogelijk belasten, vraag dan informatie over het Artrose Netwerk aan, 
of kijk op www.artrose-netwerk.nl

Monique Donderwinkel
Bethlehemkerk, Honigkamp 25
6826PM Arnhem  / telefoon: 0263614005
www.oefentherapiecesarpresikhaaf.nl

Minder afval-
bakken in de wijk

Op verschillende plekken in de stad 
zijn vanwege kostenbesparing afval-

bakken weggehaald. 
Deze worden niet meer teruggeplaatst. 
In eerste instantie gaat het om die 
afvalbakken waarvan uit onderzoek is 
gebleken dat zij niet of nauwelijks 

worden gebruikt. In het centrum van 
de stad blijven wel alle afvalbakken staan.

Geen afvalbak, hou ‘t op zak!
Heeft u afval en is er geen afvalbak in de buurt, gooi 
het dan niet zomaar op de grond. 
Het kost veel geld om dat op te ruimen. Bovendien 
staat het rommelig en is het slecht voor het milieu. 
Als afval op straat of in de natuur terechtkomt en niet 
wordt opgeruimd, duurt het dagen tot jaren voordat 
het is vergaan. 
Wist u bijvoorbeeld dat een bananenschil er ongeveer 
twee jaar over doet om te vergaan, kauwgom 20 tot 25 
jaar, een blikje 50 jaar en een plastic flesje 5 jaar (in de 
zon) tot 10 jaar (in schaduw).

Dus gooi het afval niet op de grond, maar bewaar het 
en gooi het in de dichtstbijzijnde afvalbak of thuis in 
de container. Bedankt voor uw medewerking!

Nieuwjaarsreceptie 2012

Henk van Duren, lid van wijkplatform Presikhaaf Oost, 
bedankte op 9 januari de aanwezigen op de nieuwjaars-
receptie voor hun inzet voor de wijk. 
Gezien het enthousiasme dat hij het afgelopen jaar was 
tegengekomen, ziet de toekomst er zonnig uit voor 
Presikhaaf. Onder het genot van een hapje en een 
drankje werd gezellig bijgepraat. 

         (Fotografie: René Vriezen)
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februari
16-02 ICW  09.30 – 11.30 uur b.c. de Overkant

maart
01-03 ICW  09.30 – 11.30 uur b.c. de Overkant
12-03 WWP 2 19.30 uur  MFC, leslokaal Rijnstad
13-03 Gezamenlijk wijkplatform Presikhaaf 
 Oost en West 19.30 uur  b.c. de Overkant
15-03 ICW  09.30 – 11.30 uur b.c. de Overkant
26-03 WWP 1 14.30 uur  P 1 “de Klup”
29-03 ICW  09.30 – 11.30 uur b.c. de Overkant

april
03-04 Wijkplatform Presikhaaf West  
   20.00 uur  b.c. de Overkant 
10-04 WWP 3 19.30 uur  b.c. de Overkant 
12-04 ICW  09.30 – 11.30 uur b.c. de Overkant

Agenda Werkgroepen 
Presikhaaf West

Bijzonder jaar voor 
Natuurcentrum Arnhem
Natuurcentrum Arnhem - in 
Presikhaaf duidelijk aanwezig met 
de stadsboerderij en de heemtuin 

- viert dit jaar haar 50-jarig 
bestaan. 

Dit jubileum zal met allerlei activitei-
ten gevierd worden. Om ook iets 
tastbaars te hebben, wil het Natuur-
centrum een boekje uitbrengen. 
Naast een stukje geschiedenis willen 
wij de Arnhemse burger aan het 
woord laten. Want in die 50 jaar 
hebben heel veel Arnhemse burgers 
als kind, als ouder en als grootouder 
een bezoek aan het centrum gebracht. 

Wat in 1962 begon als Centrum voor 
Schoolbiologie in park Angerenstein, 
werd daarna Centrum voor 
Natuur- en Mileueducatie (CNME), 
nu Natuurcentrum Arnhem met de 
twee stadsboerderijen Presikhaaf en 
De Korenmaat.

Heeft u nog oude foto’s, tekeningen, 
mooie of leuke verhalen over deze 
periode, dan zijn we hierin zeer 
geïnteresseerd.

Stuur uw herinneringen naar:
Natuurcentrum Arnhem t.a.v. 
Jos Fontaine, Ruitenberglaan 4, 
6826 CC Arnhem.
Of per email aan: 
jos.fontaine@arnhem.nl

Natuurcentrum en basisschool
Al een halve eeuw spannen de 
mensen van het Natuurcentrum zich 
in om alle Arnhemse kinderen op de 
basisschool kennis te laten maken 
met hun levende, groene omgeving. 
Dit gebeurt op de boerderij met alle 
(landbouw)dieren, de heemtuin met 

alle landschapjes, de (exotische) 
dieren in de klas, geleend bij de 
dierotheek. Heerlijk met de klas naar 
buiten, het park in, voor buitenlessen 
over paddestoelen, 
waterdiertjes of zaden 
en vruchten. 
Allemaal onmisbare 
ervaringen om 
gezond en bewust 
op te groeien! 

Heemtuin
Door het uitblij-
ven van echt 
winterweer lijkt 
in de heemtuin het 
groeiseizoen al begonnen.

Dat de sneeuwklokjes al bijna 
bloeien, is natuurlijk niet vreemd, 
maar dat de slakken al actief zijn wel. 
Ook de hazelaar bloeit erg vroeg. 

Zelfs het gras groeit 
heel langzaam, 
maar gestaag.
Als de komende 
lente niet zo 
droog wordt als 
de afgelopen 
jaren, zal het dit 
jubileumjaar een 
waar bloemenfestijn worden. 

Dat is dan mede te 
danken aan het konij-
nenvirus myxomatose, 
dat  de laatste tijd een 
ware slachting heeft 
aangericht in de konij-
nenpopulatie van park 

Presikhaaf, inclusief de 
heemtuin en weiden. 

Door zo weinig 
konijnen(vraat) kunnen de 

graslanden, akkers en bermen in de 
heemtuin voluit en uitbundig tot 
bloei komen. 
U bent welkom om van dit eerste 
jubileumcadeau mee te genieten!
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Openingstijden 
Bibliotheek Presikhaaf

Met ingang van 1 januari 2012 
zijn de openingstijden van 
Bibliotheek Presikhaaf veranderd.

Dinsdagmorgen en donderdag-
avond zal de Bibliotheek daar 
voortaan gesloten zijn. De twee 
dagdelen werden mogelijk gemaakt 
door Presikhaaf Vol Variatie / 
Krachtwijkaanpak maar de subsidie 
is helaas gestopt.

De nieuwe openingstijden zijn:
maandag  13.00 - 17.00 uur
dinsdag  13.00 - 17.00 uur
woensdag  11.00 - 17.00 uur
donderdag 13.00 - 17.00 uur
vrijdag   13.00 - 17.00 uur
zaterdag  11.00 - 16.00 uur

GFT inzamelen loont!
Gratis compost voor alle Arnhemmers

Het is inmiddels een traditie, de 
Landelijke compostdag. Ook dit 
jaar kunnen op zaterdag 24 maart 
alle inwoners van de gemeente 
Arnhem gratis compost ophalen. 
Met deze actie willen wij u belonen 
voor de inspanning om groente-, 
fruit- en tuinafval (GFT) geschei-
den aan te leveren. Dit GFT wordt 
verwerkt tot compost. En nu wordt 
het compost als bedankje aan u 
teruggegeven.

Afhaaladressen
Op vertoon van uw afvalpas kunt u 
op 24 maart gratis compost 
ophalen bij beide Arnhemse 
afvalbrengstations. 
Deze zijn gevestigd aan de 

To e g a n g s p a s
AFVALBRENGSTATION

Beijerinckweg 9a en Overmaat 17. 
Beide stations zijn de hele dag 
geopend van 9.00 uur tot 17.00 uur. 
Het compost is verpakt in zakken 
en niet los verkrijgbaar. 

U krijgt gratis twee zakken compost 
per huishouden mee. Daarnaast 
krijgt u een gebruiksaanwijzing 
over hoe u het compost het beste 
kunt verwerken.

De OLV van Lourdesschool / Wie zijn wij? - Wij hanteren het Directe Instructie- 
 model.
- Wij houden rekening met   
 verschillen.
- Wij leren leerstrategieën aan.

Contacten met ouders
- Wij vinden het van groot belang  
 om op een goede wijze samen te  
 werken met ouders.
- Wij betrekken ouders bij ons  
 onderwijs.
- Wij laten ons door ouders   
 informeren.
- Wij geven ouders invloed.
- Wij willen een partner zijn bij het 
- opvoeden.
- Wij informeren de ouders over  
 schoolzaken.
- Wij informeren de ouders over  
 hun kind onder andere aan de  
 hand van het Cito-leerlingvolg- 
 systeem.
 Kortom: een school 
 om trots op te zijn!

Missie
Bij ons is ieder kind welkom.
- Wij willen een school zijn waar  
 leerlingen zich thuis voelen, waar  
 ze samen onder leiding van goede  
 leerkrachten veel (zelfstandig en  
 samen) leren.
- Wij bereiden onze leerlingen voor  
 op passend vervolgonderwijs en  
 op een actieve deelname aan de  
 maatschappij. 
- Wij staan voor taakgericht, hoog- 
 waardig, uitdagend, interessant en  
 stimulerend onderwijs.
- Wij zijn gericht op motiverend  
 leren, op maatschappelijke betrok- 
 kenheid en wij zien de ouders als  
 onze partners. 
 
Pedagogisch klimaat
Ons handelen is gericht op het 
creëren van een prettig en veilig 
pedagogisch leerklimaat.

- Wij gaan respectvol   
 met de leerlingen om.

- Wij geven veel complimenten.
- Wij geven leerlingen zelfver-
 trouwen.
- Wij ontwikkelen de zelfstandigheid.
- Wij bespreken normen en   
 waarden.
De leeromgeving is uitdagend.

Didactisch handelen
Ons handelen is gericht op het 
effectief aanleren van de lesstof.

- Wij zorgen voor veel structuur.
- Wij zorgen voor taakgerichtheid.
- Wij laten leerlingen samenwerken.
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Presikhaaf start 
Burgerinitiatief 
Stadsver(W)arming

Op Winkelcentrum Presikhaaf verzamelde Jaap Huurman van 
de Werkgroep Stadsver(W)arming al handtekeningen voor het 
Burgerinitiatief. Hier tekent Arnhemmer Jaap Alferink.  

Bewoners van Presikhaaf willen er 
deze winter een beetje warmpjes bij 
zitten. Niet alleen met een goede ver-
warming, maar ook als het gaat om 
de portemonnee. En over dat laatste 
maken bewoners zich erg bezorgd.

Voor de woningen op en rond het 
Winkelcentrum Presikhaaf ging de 
Blokverwarming van Eigenaar 
CORIO vooraf aan de Stadsverwar-
ming van NUON. 
Die Blokverwarming levert nareke-
ningen op van honderden, vaak 
duizenden euro’s per jaar zonder 
een goede uitleg voor de bewoners.

De Presikhaafse Werkgroep 
Stadsver(W)arming probeert hier 
al een jaar lang de vinger achter te 
krijgen, de laatste maanden met 
steun van de Gemeente. Tevergeefs, 
want CORIO wil geen onafhan-
kelijk onderzoek toestaan naar de 
vragen over de afrekeningen van de 

afgelopen jaren. Dan moet de 
Gemeenteraad dat onderzoek maar 
voor de bewoners gaan doen.
Het onderzoek moet ook gaan over 
de tarieven voor de stadsverwar-
ming. En dan niet alleen voor de 
bewoners van het Winkelcentrum, 
maar ook voor alle nieuwbouw in 
Presikhaaf (en andere wijken). 
In 2007 heeft de gemeente over de 
stadsverwarming een overeenkomst 
afgesloten met CORIO en NUON. 

Voor de Bewonerswerkgroep is het 
zeer de vraag of de drie partijen 
zich voor de tarieven hebben 
gehouden aan deze overeenkomst. 
Die tarieven zouden namelijk wel 

eens 40% te hoog kunnen uitvallen.
Daarom is de Werkgroep een 
Burgerinitiatief gestart voor de 
Gemeenteraad. Alle Arnhemmers 
van 16 jaar en ouder worden opge-
roepen dit in te vullen en terug te 
sturen. Het Burgerinitiatief is te 
downloaden van: 

www.presikhaafnet.nl 
De rest wijst zich vanzelf. Teken 
mee, want we willen dat iedereen er 
warmpjes bij zit.

Jaap Huurman, voorzitter 
Werkgroep Stadsver(W)arming 
telefoon 06-24240111, p/a MFC 
Presikhaven, Laan van Presikhaaf 7, 
6826 HA Arnhem - tel. 362 84 47.
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Cursussen en  workshops bij 
Seniorweb Leercentrum - de Overkant

Bethaniënstraat 242 Arnhem

Bij voldoende deelname start Seniorweb Leercentrum / 
Medi@trefpunt Presikhaaf weer een aantal cursussen en workshops. 
De cursussen voor beginners, internet en e-mail zijn gestart per 
30 januari jl., de rest  bij voldoende deelname later.

Elke woensdag zie je kinderen uit 
groep 7 rondlopen met prenten-
boeken! Waar gaan ze met die 
prentenboeken naar toe?

De kinderen uit groep 7 lezen 
voor aan de kinderen van groep 
1-2. Voor iedereen is het goed om 
voorgelezen te worden, maar voor 
jonge kinderen helemaal. 

Zo ontdekken zij niet alleen dat 
lezen leuk is; ze leren er ook veel 
nieuwe woorden van! Voorlezen 
is ook belangrijk voor het later 
zelf leren lezen. 

De kinderen ervaren bijvoorbeeld 
dat er letters, woorden en zinnen 
zijn. De kinderen van groep 
7 leren hoe ze goed kunnen 
voorlezen; niet te snel en niet 
te langzaam. Ze leren hoe ze 
woorden kunnen uitleggen en 
hoe ze kunnen omgaan met jonge 
kinderen. 

Als je op woensdag aan het einde 
van de ochtend door de school 
loopt, zie je overal kleine groepjes 
kinderen met een ‘leesjuf’ of 
‘leesmeester’ uit groep 7.

  Voorlezen op de 

Advertentie

Subsidie voor notebooks
Ons leercentrum heeft van de 
gemeente Arnhem een subsidie 
gekregen voor de aanschaf van een 
aantal notebooks om 
ouderen met mobi-
liteitsproblemen 
ook in 
staat 
te 
stellen om 
met een 
computer te leren omgaan. 

Geïnteresseerden kunnen voor meer 
informatie hierover langskomen op 
dinsdagmorgen van 10.00 tot 12.00 
uur in woonzorgcentrum Waelstate, 
Waalstraat 36 en woensdagmorgen 
in de vergaderzaal van de Weldam, 
Middachtensingel 39.

Overzicht van de 
cursussen/workshops:
Windows XP, Windows 7, 
internet en e-mail, digitale foto-
bewerking, videobewerking, 
Ms Word = Office 2003-2007-2010, 
eenvoudig brieven maken met 
WordPad, optimale virus en andere 
beveiligingen, optimale ordening 
van uw computer met het gratis 
programma FreeCommander, 
mappen en bestanden maken, 
gratis telefoneren via Skype, een-
voudig internetbankieren, uitge-
breid internetbankieren met het 
Nibud boekhoudprogramma 
CashFlow.

Nadere informatie over cursussen /
workshops bij Gerrie van Toor, 
telefoon: 361 05 87,
e-mail: gerrievtoor@planet.nl

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
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Proef Presikhaaf 
met de Smaakmakers 
Mina Yacoub en Neelke Jacobs, de Smaakmakers van Presikhaaf, 
gaan bij u in de buurt aan de slag om samen met buurtbewoners, 
onder-nemers en organisaties te bouwen aan een gezonde wijk.
Een gezellig en actief Presikhaaf om te wonen, leren en werken. 

Zo rijden ze in januari en februari 
rond met hun Smakerswagen en 
kunt u bij hen terecht voor een 
lekkere kop soep en een goed 
gesprek. 

Zaterdagochtend 10 maart 
houden Mina en Neelke een 
heerlijk wijkontbijt in Park 
Kinderkamp. Daarnaast zijn ze 
aanspreekbaar voor vragen of 
wensen over uw wijk. 
Stel uw specifieke hulpvraag en ze 
koppelen u aan de juiste persoon 
om dit probleem op te lossen.

Heeft u energie om mee te helpen 
aan een gezonde wijk, wensen voor 
Presikhaaf, hulpvragen of goede 
plannen voor wijkactiviteiten, 
bel dan de Smaakmakers, 
telefoon 06-40311825.

Bezorger in beeld
Dick Hennekes

Dick Hennekes 
bezorgt al drie jaar 
lang trouw Presik-
haaf wijknieuws in 
de flats en huizen aan de Bonte-
koestraat. Hij is daar een uurtje 
mee bezig en doet het met veel 
plezier. 
Wat jammer is voor Presikhaaf 
wijknieuws, is dat het huis van 
Dick te koop staat. Wanneer het 
verkocht is, wil hij graag verhuizen 
naar Velp. Gelukkig voor ons is 
het nog niet zover, maar als er 
iemand zijn taak mettertijd wil 
overnemen zijn de redactie en 
Dick daar erg blij mee. “Dick, 
hartelijk bedankt voor je inzet.” 

Agenda 
(Data en tijden onder voorbehoud 

van wijzigingen)

11 februari  Bingo 20.00 uur
18 februari  Kinderbingo 14.00 uur
17 maart  Bingo 20.00 uur
  7 april  Paasfeest 13.00 uur
30 april  Koninginnedag 10.00 uur

Bovenstaande activiteiten worden 
in en rondom de Dr. W. Drees-
school, Kinderkamp 7 in Arnhem, 
georganiseerd.

sik.presikhaafoost@live.nl
Neem ook eens een kijkje op onze 
website: www.sikpresikhaaf.com

Agenda werkgroepen 
Presikhaaf Oost

februari
15-02 Wijkplatform Presikhaaf  
 Oost 
16-02 Bewonersoverleg   
 Elsweide 
maart 
06-03 Bewonersoverleg   
 Cannenburg/Ulenpas 
13-03 Gezamenlijk Wijkplat- 
 form Presikhaaf Oost en  
 West 
21-03 Bewonersoverleg   
 Kinderkamp 
april 
11-04 Wijkplatform Presikhaaf  
 Oost
Alle vergaderingen beginnen 
om 19.30 uur en vinden plaats 
in b.c. de Oosthof.
De gezamenlijke wijkplatform-
vergadering vindt plaats in 
b.c. de Overkant
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Nieuwsbrief Arnhem Geen Asfaltcentrale

Vereniging PresikGaaf is in het jaar 2000 door de beide 
Wijkplatforms opgericht met name om te kunnen 
participeren in juridische procedures van bestemmings-
planwijzigingen,  bouwvergunning- aanvragen etc. 
De doelstellingen van vereniging PresikGaaf werden in 
statuten vastgelegd. 
Die doelstellingen zijn het behartigen van de (gezamen-
lijke) belangen van de wijkbewoners, het bevorderen 
van de leefbaarheid in brede zin, het voorkomen van 
aan-tasting van het woon- en leefmilieu en voorts al 
hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings 
verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in 
de ruimste zin des woords. 

De Wijkplatforms hadden zich bij de start van de 
grootschalige vernieuwing van Presikhaaf gerealiseerd 
dat zij zonder rechtspersoonlijkheid die mogelijkheid 
niet hadden. Zonder rechtspersoonlijkheid worden de 
Wijkplatforms (een groep personen) niet toegelaten in 
juridische procedures. Als zij zelf een vereniging zouden 
worden, als rechtspersoon voor de Nederlandse wet, 
zouden zij zelf als een volwaardig en handelings-
bekwame persoon in het rechtsverkeer kunnen 
optreden, zoals een natuurlijk persoon dat kan doen. 
Ondanks de indirecte koppeling aan de Wijkplatforms 
is vereniging PresikGaaf een rechtspersoon die onafhan-
kelijk van de Wijkplatforms handelt volgens de doel-
stellingen en de statuten. 

Met de huidige constructie kunnen de beide Wijkplat-
forms de vereniging vragen om in procedures te partici-
peren zoals dit nu door AGA wordt gedaan. Werkgroep 
AGA bestaat uit wijkplatformleden die in 2006 tot een 

Binnen de beide Wijkplatforms van Presikhaaf wordt op het ogenblik gesproken 
over het opheffen van vereniging PresikGaaf. Wat zijn de consequenties van 
opheffing? Welke mogelijkheden heeft een bewonersorganisatie zonder 
rechtspersoonlijkheid als de gemeente wijzigingen wil doorvoeren die de kwaliteit 
van onze woon- en leefomgeving aantasten? 

subwerkgroep van de Wijkplatforms zijn gevormd. Zij 
participeren op verzoek van de Wijkplatforms in de 
procedures van het bestemmingsplan Kleefse Waard 
– Koningspley-noord en A15 met als inzet de woon- en 
leefomgeving van Presikhaaf leefbaar te houden. AGA 
weet zich daarbij gesteund door het grote aantal 
Presikhaafers die met het insturen van strookjes hun 
mening over onze standpunten t.a.v. de Kleefse Waard 
en de A15 kenbaar hebben gemaakt. 

Die gezamenlijke inzet heeft er toe geleid dat asfalt-
centrale Bruil voortijdig is samengegaan met de asfalt-
centrale in Doetinchem. Het besluit dat de RvS in 
februari neemt over het bestemmingsplan zou wel eens 
in ons voordeel kunnen uitvallen. De gemeente zal het 
bestemmingsplan ongetwijfeld aanpassen en opnieuw 
in procedure brengen. Het is daarom noodzakelijk die 
ontwikkelingen te blijven volgen met de mogelijkheid 
daarop officieel te kunnen reageren. Het zelfde geldt 
voor de eventuele doortrekking van de A15. 

Als de A15 doorgetrokken wordt, zijn er voor 
Presikhaaf de consequenties van de tolheffing. 
De hoeveelheid verkeer zal in de loop der tijd sowieso 
toenemen. De vraag blijft dan of de ongelijkvloerse 
kruisingen alsnog aangelegd zullen worden in de 
directe nabijheid van onze woonomgeving.

Wij hopen dat het gezonde verstand van vereniging 
PresikGaaf zal zegenvieren zodat het bevorderen van 
leefbaarheid in Presikhaaf voor de toekomst 
gegarandeerd blijft. 

Wij blijven rekenen op uw steun.

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: ...................................................................................
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Activiteiten SWOA Locatie de Weldam 
Middachtensingel 39, telefoon 361 17 41
Centraal Informatie en Adviespunt, bereikbaar op 
werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur, telefoon 445 99 99

Expositie
We hebben weer een nieuwe expo-
sitie, dit keer van Yvonne Thomassen. 
Zij schildert met acrylverf. Haar 
onderwerpen: bloemen, maar ook 
dieren. Als u uw huisdier wilt laten 
schilderen, kunt u ook bij Yvonne 
terecht. Maak dan even een afspraak 
via de Weldam. Nieuwsgierig gewor-
den, loop eens binnen op werkdagen 
tussen 09.30 uur en 16.00 uur. 

Cursus pottenbakken
Vindt u pottenbakken leuk? 
Op dinsdag (van 12.00 uur 
tot 14.30 uur) zijn enkele plaatsen 
beschikbaar. U wordt begeleid door 
een ervaren pottenbakster. 
Nadere informatie in de Weldam.

Dansbingo: vrijdag 10 februari
M.m.v. huisorkest Duo Pardon. 
Bingoplankje € 4,50, zaal open om 
13.00 uur. Inschrijven niet nodig.

Modeshow: vrijdag 9 maart
Door firma H&A uit Abcoude. 
Toegang gratis. Firma biedt kopje 
koffie/thee aan met cake. Zaal open 
om 14.00 uur.

Paasdiner: woensdag 28 maart
Heerlijk paasdiner, kaartje kost 
€ 8,00. Zaal open vanaf 12.30 uur, 
diner start om 13.00 uur. 
I.v.m. bespreken vervoer op maat is 
16.00 uur eindtijd. Inschrijving start 
op 8 maart.

Bloemstukje maken: 
vrijdag 13 april
Gezellig samen voorjaarsbloemstuk-
ken maken voor € 7,50 incl. materi-
aal? Inschrijving start op 19 maart. 
Maximum aantal inschrijvingen 25.

Films in Cinema de Weldam in 
februari en maart 
De films draaien op donderdag. 
Kosten € 1,50. De films op 16 februari 
en 29 maart starten om 18.45 uur, 
de overige om 19.00 uur.
16 februari: Far and away met o.a. 
Tom Cruise en Nicole Kidman.
1 maart: King’s speech (bekroond met 
40 oscars) met o.a. Colin Firth en 
Geoffrey Rush.
15 maart: The Pajama Game 
(gebaseerd op Broadway Musical) 
met o.a. Doris Day.
29 maart: Being there met o.a. 
Peter Sellers en Shirley Maclaine. 

Open eettafel in de Weldam
Sinds 1 januari 2012 hebben we een 
nieuwe leverancier voor de open 
eettafel. De open eettafel is elke dag 
open van 12.00 uur tot 13.00 uur. 
U kunt dagelijks diverse soorten 
gerechten eten, van rundvlees tot 

vis, van gehakt tot stamppotten, 
internationaal en vegetarisch. Een 
dag van te voren kunt u zich 
hiervoor aanmelden. U bent van 
harte welkom.

Bridgeclub “De Weldam” 
Het is een niet al te 
grote, maar gezel-
lige bridgeclub 
met ca. 55 leden. 
Er is plaats voor 
nieuwe leden. Op de dinsdagavon-
den wordt in de Weldam van 
19.00 uur tot 22.00 uur gebridged.
De competitie voor leden loopt van 
september tot en met mei. 
Tussentijds instappen is mogelijk. 

In de zomermaanden (juni tot en 
met augustus) is er vrij bridgen en 
kan iedereen vrij inlopen. 
Heeft u interesse of wenst u meer 
informatie dan kunt u contact 
opnemen met onderstaande 
bestuursleden.

J. Rozekrans, telefoon 311 41 24
T. van Lienden, telefoon 311 40 93

Contact met veel mensen, met een andere vrijwilliger op pad in een 
koelauto van de Stichting Welzijn Ouderen Arnhem, één of twee 
dagdelen per week samen een vaste bezorgroute rijden, werken in 
een leuk team.

Het team van de maaltijdservice zoekt 
BEZORGERS m/v 

die het leuk vinden om koelversmaaltijden aan huis te bezorgen 
(van maandag tot en met donderdag). Na een inwerkperiode werkt u 
zelfstandig.

Belangrijk: U moet in het bezit zijn van een geldig rijbewijs B, de 
Nederlandse taal goed beheersen, representatief en flexibel zijn.
Voor meer informatie kunt u bellen naar Jeannette Steinmeijer 
(026 – 327 22 66).

zoekt BEZORGERS
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Oplossing Sudoku nr. 3

Uit de goede inzendingen is een 
winnaar getrokken en wel:

H. Hagen, Ulenpaslaan

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 16 maart a.s. 
Onder de goede inzenders 

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

De oplossing van 
sudoku nr. 4 zal in het 

volgende nummer kenbaar 
gemaakt worden. 

3 9
5

7

1 4
9

6

7

5

8

8

4

2

6

8 9

9

83

9

7
5 1

4
1 8

3

2

5

6
REDACTIE

Bert, Karin, Ria
Mieke, Roel, Sophie 

Redactieadres
   Laan van Presikhaaf 7

6826 HA  Arnhem
Telefoon 362 84 47

Kopij inleveren vóór 
16 maart 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: 7350 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 (300 dpi).

Bezorging 
10 april 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

6  1  5  3  9  4  7  2  8
4  7  3  6  8  2  5  9  1
2  9  8  7  5  1  4  3  6
9  2  7  5  1  3  8  6  4 
3  4  6  8  7  9  1  5  2
5  8  1  4  2  6  9  7  3
8  5  4  2  3  7  6  1  9
1  6  2  9  4  5  3  8  7
7  3  9  1  6  8  2  4  5 

S U D O K U  4

Foto omslag: Van de Ven Onstenk
                     Architectuurbureau
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Alarmnummer (politie, brandweer, ambulance)  112
Bibliotheek Presikhaaf    361 34 01
Buurtcentra:
 - de Overkant    361 44 57
 - de Oosthof    361 98 73
 - Presikhaven    361 55 64
Centrum voor Jeugd en Gezin   088-3555 000
Dierenambulance    364 91 11
Gemeente Arnhem Servicelijn   0900-1809
Huurdershuis (juridische ondersteuning)  443 25 72
Huisartsendienst regio Arnhem  0900-1598
KUNSTportaal    365 52 43
Meldpunt Vrijwillige Hulpdienst  370 35 40
Jongerencentrum Push    361 86 55
Leerbedrijf Diagonaal    363 45 33
MultiFunctioneelCentrum (beheerder)  364 71 93
Openbare verlichting    377 59 77
Opbouwwerk Presikhaaf   362 84 47
Reserveren Resto VanHarte   0800 0151
Politie (niet bedreigend)    0900-8844
Sita, grofvuil     446 04 90
SOS Hulpdient    443 60 00
SWOA: Waalstaete    751 73 22
SWOA: de Weldam    361 17 41
Stadsboerderij Presikhaaf   377 54 64
Trefpunt ,,Voor Elkaar”   06-44378328
Woningstichting/-corporatie:
 - Portaal    0800-7678225
 - Vivare     355 02 00
 - Volkshuisvesting Arnhem  371 27 12
Wijkwinkel Presikhaaf    377 15 07
 openingstijden: dinsdag, woensdag en donderdag
 van 09.00 - 16.30 uur; maandag de hele dag gesloten
 vrijdag geopend van 09.00 - 13.00 uur
Ziekenhuis Rijnstate    088-0058888
Ziekenhuis Velp    088-0058886
Zonnebloem, afdeling Presikhaaf  06-53797279
Sociaal Raadsliedenwerk   354 79 99
 Spreekuur Joh. De Wittlaan 244
 van 9.00-11.30 uur, dinsdag van 13.30-16.00 uur
 maandag t/m vrijdag telefonisch

BELANGRIJKE 
TELEFOONNUMMERS

Basisonderwijs 
Voortgezet onderwijs 

Voorjaarsvakantie, 
carnavalsvakantie 
of krokusvakantie 
18 t/m 26 februari 2012 

Meivakantie 
28 april t/m 6 mei 2012 

Zomervakantie
Basisonderwijs 
30 juni t/m 12 augustus 2012 

Voortgezet onderwijs 
30 juni t/m 19 augustus 2012 

Bouwvak 2012 
16 juli t/m 3 augustus 2012 

Herfstvakantie 
13 t/m 21 oktober 2012 

Kerstvakantie
22 december 2012
t/m 6 januari 2013 

Schoolvakanties 
2012

Arnhem
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Presikhaaf is een wijk vol variatie. Wonen, werken, winkelen, sporten en spelen; het 
kan er allemaal. Presikhaaf is ook een ‘krachtwijk’. Alle mogelijkheden die de wijk heeft, 
worden extra versterkt. Dat is te zien aan nieuwe wegen, voorzieningen, parken en 
woningen. Maar ook moeten de inwoners van de wijk betere kansen krijgen. 
Daarvoor zijn verschillende mensen aan het werk in de wijk. 
Deze keer maken we kennis met  Marca Nijenhuis, projectleider. 
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Marca Nijenhuis, projectleider

Taalondersteuning 
voor Presikhafers
De Nederlandse taal gebrekkig spreken is 
hinderlijk. Dat ervaren veel allochtonen in de 
wijk Presikhaaf. Zelfredzaam zijn in de maat-
schappij is een grote behoefte. Denk aan 
alledaagse situaties als winkelen, werken, 
contacten met school, buurt en overheids-
instanties. Daarom is het project ‘Taal in 
Presikhaaf ’ opgestart. Een jaar lang Neder-
lands leren, bij voorkeur gekoppeld aan een 
stageplaats. Een unieke kans voor allochtonen 
die met zelfvertrouwen willen communiceren. 

Afdeling Inburgering stopt
De afdeling Inburgering van Gemeente 
Arnhem stopt definitief per 1 januari 2013 met 
het aanbieden van taaltrajecten. Dit is het 
rechtstreekse gevolg van het nieuwe regerings-
beleid, waardoor geen geld meer voor inburge-
ring beschikbaar komt. “Bij Gemeente 
Arnhem leeft het besef dat alle burgers mogen 
meedoen in de maatschappij. 
Goed Nederlands is daarbij belangrijk,” vertelt 
projectleider Marca Nijenhuis. 

“Daarom stelt de gemeente budget beschikbaar 
voor allochtonen met taalachterstand.” 

Doelgroepen
Marca is enkele maanden geleden met het 
project ‘Taal in Presikhaaf ’ gestart. Zij heeft 
onderzoek gedaan onder allochtonen, scholen 
en andere aanwezige organisaties, zoals 
Stichting Rijnstad. Waar ligt de behoefte? Bij 
allochtonen zonder enige inburgeringsplicht in 
het verleden. “Wij richten ons voornamelijk 

op moeders met schoolgaande kinderen tot 16 
jaar en allochtonen die werkzoekend zijn. 
Maar ook veel vrouwen van werkende alloch-
tonen willen hun beperkte Nederlands graag 
verbeteren,” motiveert de enthousiaste 
projectleider.

Taalcursus naar behoefte
De indeling van de taalcursus staat nog open. 
Zo ook tijden en locatie. “Dat is mede afhan-
kelijk van de wensen van deelnemers. Het kan 
‘s avonds en overdag. In de wijk of op een 
ROC-locatie. In ieder geval vragen we een 
geringe bijdrage in relatie tot de kosten. Daar-
voor willen we ook een stage bieden bij een 
kinderdagverblijf, zorginstelling of andere 
passende werkplek,” vertelt Marca. Haar doel? 

“Iedere deelnemer is er één. We weten dat we 
ze flink vooruit helpen in onze samenleving.” 

Contact
Voor vragen of interesse, bel met projectleider 
Marca Nijenhuis: 06-52513762. 
E-mail: marca.nijenhuis@arnhem.nl


