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Redactieadres
   Laan van Presikhaaf 7

6826 HA  Arnhem
Telefoon 362 84 47

Kopij inleveren vóór 
14 januari 2011
vóór 17.00 uur. 

Gelieve aan te leveren in een 
Word bestand per e-mail of

op andere wijze.
presikhaafnieuws@telfort.nl

Drukwerk
Van der Wiel & Rosmalen Drukkers

Oplage: 7500 exemplaren
Verschijnt zes maal per jaar.

  Fotografi e 
  Bert van Vuurden,
  Roel van Leuven, 
    tenzij anders vermeld.

 Foto’s en illustraties 
in kleur als  JPEG

in een hoge resolutie (300 dpi).

Bezorging 
7 februari 2011

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

REDACTIE
Roel, Karin, Bert

Tanja, Ria, Sophie

STELTEN
Voordat de parkeerplaats van Intratuin en de wijk 
Elsweide bestonden, was daartussen een bongerd, zo’n 
beetje bij het eindpunt van “Tramlijn Begeerte” tegenover de 
ingang van de HAN, voor wie het toneelstuk zagen.

Wij werden door de peren en pruimen aldaar hartelijk uitgenodigd 
ze te komen plukken. Mozes zei immers al dat een boer de rand van 
het veld niet mocht oogsten, omdat dat voor de “armen” was. 

Je moest daarvoor wel een sloot en een hek over en de knechten Piet 
en Herman van boerderij Zonneweelde van Van Manen uit het zicht 
blijven, maar verder was er niets aan de hand. Toch had die boer een 
papier opgehangen waarop stond: “God ziet alles”. 

Wij hadden daaronder gezet: “Maar Hij verraadt ons niet”. 
Dus trokken wij aan onze stelten als Piet en Herman tevoorschijn 
sprongen, wat zoveel betekent als de benen nemen, welke uitdruk-
kingen beide wat eigenaardig aandoen.

Als u een heer van boven de 65 op het winkelcentrum tegenkomt die 
door het leven met littekens is getekend, denk dan eens aan Piet en 
Herman. Hoe durfden Herman en ik, toen wij elkaar later tegen-
kwamen op een kampeerterrein waar ik de jeugd leidde, daarover te 
lachen!

Over die stelten en benen gesproken: in mijn fl at woont een meisje 
met benen die je voor geen goud van de wereld stelten zou durven 
noemen. Die oude beeldhouwer, Michelangelo, die toch aardige 
stukjes uithakte, zou bij het zien daarvan onmiddellijk zijn eerdere 
werkjes in de prullenmand hebben gegooid om met die benen aan 
de slag te gaan. Haar vriend heeft net als ik een reuze kijk op die 
dingen. Gelukkig leidt haar vriendelijke gezicht mij daarvan af. 

Als zij net als haar opoe van weleer die mooie appel wil plukken, 
hoop ik dat zij daaraan weerstand biedt. 
Dan hoeft hij zich niet in het zweet te werken met het planten van 
fruitbomen en zij niet voortdurend aan gezinsuitbreiding te denken, 
maar aan de stelten trekken, de benen nemen, en liever nog eens de 
vierdaagse overdoen. Michelangelo en ik daarachter met ieder zijn 
talent zoals u die ook heeft.
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Door Piet Schreuder
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EEN 
AANRADER !!!!

Door Tanja IlbrinkDe redactie van Presikhaaf 
Wijknieuws ging in november 
“sfeerproeven” in het die maand in 
het Arentheem College - Leerpark 
Presikhaaf - aan de IJssellaan 89 
geopende Resto VanHarte.

Bij de ingang werden we welkom 
geheten door Allon Cheng, de 
restomanager. Enthousiast vertelt 
hij over het mooie werk, dat hij 
binnen Resto VanHarte mag doen. 

“Aan de ene kant mijn gasten 
verwennen, aan de andere kant 
mijn medewerkers begeleiden. 
De gasten zijn een afspiegeling van 
de bewoners van eigenlijk heel 
Arnhem en Presikhaaf in het bij-
zonder. Mijn medewerkers (zowel 

in de keuken als in de bediening) 
bestaan hoofdzakelijk uit vrijwil-
ligers, leerlingen van scholen en 
herintreders in het arbeidsproces.”

Allon, de zeer enthousiaste gastheer, 
vertelt verder: “Primair doel is, dat 
het een gezellige ontmoetingsplaats 
wordt voor iedereen. 
Resto VanHarte brengt het buurt-
gevoel terug. Wijkpartners kunnen 
na overleg themavonden organise-
ren. De maaltijd wordt er dan op 
aangepast. Resto VanHarte is alleen 
op woensdag en donderdag 
geopend vanaf ’s middags vijf uur. 
De 3-gangenmaaltijd wordt om half 
zes geserveerd en kost zes euro. 
Voor studenten en Arnhem-Card-
houders wordt een bedrag van drie 
euro in rekening gebracht. Er 
wordt rekening gehouden met 
vegetariërs en halal-wensen.

Aan tafel spreken we Marguerite 
Benschop. Ze dineert liever samen 

dan alleen. “Dit is de ideale situ-
atie, je zit aan tafel, je eet heerlijk 
en ontmoet mensen.” Aan een 
andere tafel treff en we drie dames, 
alledrie uit een andere wijk van 
Arnhem. Ze drinken nog een kopje 
thee of koffi  e na. “Voor herhaling 
vatbaar”, vertellen ze. ‘We zaten 
aan tafel met nog drie andere 
vrouwen. We hebben ons geen 
moment verveeld. Het is echt een 
gezellige manier om met anderen 
in contact te komen.”

Ook de redactie vindt het een 
aanrader om Resto VanHarte te 
bezoeken. “Je krijgt een echt 
welkom gevoel, het is er huiselijk 
en het is fi jn om te zien dat vrijwil-
ligers en leerlingen samenwerken.” 
Reserveren kan vanaf tien dagen 
van te voren via het gratis telefoon-
nummer 0800-0151 tussen 
09.00 uur en 12.30 uur. 
Zie ook: www.restovanharte.nl

3

Circus Poehaa begint de eerste 
week van januari met het street-
circusproject in het Cultuurhuis 
in Presikhaaf. 

We vermengen in het streetcircus 
klassieke circusdisciplines met 
moderne straatcultuur: zwevend 
jongleren op een waveboard of 

acrobatische dans. Het streetcircus 
is geschikt voor kinderen van 8 jaar 
en ouder. 
De lessen vinden plaats op woens-
dagmiddag van 15.30 tot 17.00 uur. 
Eerste les op 3 januari 2011. 

We bieden twee keer een serie van 
vier lessen aan. 

Nadere informatie hierover kunt u  
vinden op onze website: 
www.circuspoehaa.nl
Kosten: € 14,00 per 4 lessen,
Arnhem Card-houders gratis.
Aanmelden kan via
info@circuspoehaa.nl, even bellen 
naar 026-44 58 252 of tijdens de 
eerste les in het Cultuurhuis.

Streetcircus in het Cultuurhuis 
te Presikhaaf
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Wijkplatform Presikhaaf Oost organiseert wijkbijeenkomst 

 ‘Ik ga voor mijn wijk’ druk bezocht
De vlaggen stonden al een paar weken te wapperen. Maar op 
14 oktober was het dan zo ver. In het ROC aan de Middachtensingel, 
vond een grote wijkbijeenkomst plaats voor alle bewoners van 
Presikhaaf Oost. Ruim voor aanvang kwamen de eerste mensen bin-
nen om onder het genot van een bak ko   e vast een plaatsje te zoeken. 
Om 19.30 uur zaten er  meer dan honderd belangstellenden in de zaal.

De avond was georganiseerd in 
opdracht van het wijkplatform 
met het doel meer mensen te 
betrekken bij de wijk én te 
horen wat er volgens de be-
woners moet gebeuren om de 
wijk nog beter te maken. 
Maar veel wijkbewoners 
blijken al zeer tevreden over 

hun wijk: Het is groen, rustig 
en ruim, er is een winkel-
centrum en station en veel 
mensen hebben een goed 
contact met de buren.

De verbeterpunten liggen o.a. 
bij verkeer. Veel mensen zien 
graag dat meer drempels 

komen en de hele wijk 30 km- 
zone wordt.. “Het is natuurlijk 
niet goed dat mensen zich 
onveilig voelen door verkeer 
maar wel positief dat er geen 
andere onveiligheidsgevoelens 
leven”, aldus de wijkagent die 
ook aanwezig was.

Op het gebied van ‘wonen’ 
kwamen er veel klachten over 
het onderhoud van koop-
woningen en de tuin. “Kan de 
gemeente daar niks aan doen”, 
was een veelgehoorde vraag.
Maar het bleef niet alleen bij 
praten Het wijkplatform wil 
werkgroepen instellen die met 
bepaalde knelpunten, voort-
komend uit de wijkbijeen-
komst, aan de slag gaan. 

“De een vindt het van belang 
dat er meer saamhorigheid 
komt en wil kleinschalige 
activiteiten organiseren en de 
volgende wil iets met veilig-
heid of straatverlichting, licht 
een lid van het wijkplatform 
toe. “De activiteiten moeten 
een kop en een staart hebben. 
Dan zijn mensen makkelijke 
te mobiliseren.”

De avond werd afgesloten met 
een prijsuitreiking. Eerste prijs 
een percussieworkshop en 
tweede prijs een uurtje met de 
wethouder op stap. De wethouders Kok en Bleijenberg overhandigen de eerste prijs aan mevrouw Appelhof 
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Fotogra� e is verzorgd door
Hans van Dulkenraad
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Sporten met AAC in de nieuwe 
gymzaal van MFC Presikhaven
Op donderavond van 19.00 uur 
tot 20.00 uur hebben we een 
sport- en spelgroep, ooit opgestart 
als Galmgroep door sportbedrijf 
Arnhem en zeven jaar geleden 
overgenomen door de 
vereniging AAC. 

Meer dan de helft van de groep 
sport al acht jaar in de wijk 
Presikhaaf.
We beginnen met bewegen op 
muziek en daarna doen we een 
spelactiviteit, bijvoorbeeld volleybal, 
basketbal, handbal, slagbal of met 

klein materiaal werken. Na de les is 
het nog even gezellig koffi  e drinken. 
Door de jaren heen is er een leuke 
band ontstaan en ieder jaar gaan we 
gezamenlijk bowlen en uit eten 
We zijn erg blij dat we van het 
bewonersbudget sport- en spelma-
teriaal hebben mogen aanschaff en, 
want in de nieuwe gymzaal was er 
niet veel aanwezig waar wij gebruik 
van konden maken.
Namens de groepen,
heel erg bedankt.

Marijke Vleeming (leidster)
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Kinderraad Presikhaaf
Dit jaar  deed een aantal kinde-
ren uit Presikhaaf  voor de eerste 
keer mee met de Kinderraad. 

De raad bestaat uit een groep van 
tien kinderen in de leeftijd van 
negen en tien jaar. Ze komen twee 
keer per maand samen om een 
aantal dingen met elkaar te bespre-
ken zoals: waar loop je tegen aan, 
wat wil je graag anders zien en wat 
wil je leren.

De kinderen zijn begonnen met 
regels voor elkaar te maken en 
hebben daarna zelf een afspraak 
gemaakt bij Leerpark Presikhaaf 
voor een rondleiding want ze waren 
erg benieuwd hoe een hogeschool 
er uit ziet. 

Na de rondleiding hebben ze een 
hapje gegeten bij Resto VanHarte.
Een van de vragen was ook om een 
kijkje te mogen nemen bij de 

brandweer. Dus ging de Kinderraad 
o.l.v. Laszlo van Houten, (stagaire 
van ROC A12) voor een rondlei-
ding naar de brandweer in Rheden.
De kinderen mochten de voertui-
gen van binnen en buiten bekijken 
en met de brandweerslang pionnen 

Door Bianca Labobar

omver spuiten en als afsluiting 
mocht er een rondje in een echte 
brandweerauto gereden worden. 

Al met al een geslaagde activiteit 
van de Kinderraad!

Marijke Vleeming (leidster)



7

WIJKNIEUWS
Bewoners van Het Podium 
willen tuin graag schoon
Wat de bewoners van Het Podium heel jammer vinden is, dat men niet 
de moeite neemt de in de gemeenschappelijke tuin aanwezige rommel 
(lege blikjes, lege chipszakken) in de daarvoor bestemde prullenbakken 
te gooien. 

Dat moet toch niet zoveel moeite zijn. Het lijkt echter 
vergeefse moeite, want de tuin van de appartementen 
wordt langzamerhand een afvalbak.

“Eigenlijk is het niet meer te accepteren dat de grond 
rond onze huizen - de tuin - zo vernield wordt. 
Ook wordt het grasveld rond de fl ats gebruikt als 
voetbalveld, terwijl er door Vivare een mooie nieuwe 
speelgelegenheid is aangelegd”, aldus een bewoner van 
Het Podium.

“Wij als bewonersgroep moeten voor het onderhoud 
van de tuinen servicekosten betalen. Vivare, verant-

Door Rick Mateliss

woordelijk voor de uitvoering van het onderhoud, 
geeft in deze niet thuis. 
Het verhelpen van de in de tuin veroorzaakte schade 
moet nu door onszelf betaald worden. Binnenkort 
gaan we dan ook Vivare vragen langs de randen 
natuurlijk beplanting aan te brengen, zodat er niet 
meer gevoetbald kan worden en bordjes te plaatsen 
met ‘verboden toegang’ en ‘verboden voor honden’.

We verwachten meer actie van de bewoners richting 
Vivare, dus bellen! We willen toch allemaal graag 
een fi jne woonomgeving voor alle mensen in onze 
mooie wijk?”

7
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Meer muziek in Middachten
Kunstbedrijf Arnhem en Mid-
dachten mavo+/havo hebben de 
handen ineen geslagen. Voor de 
lessen Algemene Muzikale Vor-
ming (AMV) zocht Kunstbedrijf 
Arnhem een locatie in Presikhaaf. 

Dick Helders, directeur van de 
locatie Middachten van het Aren-
theem College heeft direct aange-
boden om het muzieklokaal te 

gebruiken. ‘Het past in onze visie 
om een brede school te worden.
We willen meer zijn dan een 
gebouw waar les wordt gegeven. 

Het is leuk om te zien hoe ouders 
reageren als ze op vrijdag bij ons 
binnen stappen. Het gebouw 
spreekt vooral van binnen erg aan.’
AMV is bedoeld voor kinderen van 
groep 3, 4 en 5 van de basisschool. 
Spelenderwijs leren kinderen 
allerlei instrumenten kennen. 
Ze mogen ze allemaal proberen. 
Met deze lessen worden kinderen 
geholpen bij het kiezen van een zelf 
te spelen instrument. 

Jan Weststeijn, docent AMV, is blij 
met de samenwerking. ‘De belang-
stelling is groot. Je bereikt op deze 
manier kinderen in Presikhaaf die 

anders niet hieraan kunnen deelne-
men omdat de afstand naar andere 
locaties te ver weg is.’ Ook over het 
muzieklokaal van Middachten is 
Weststeijn dik tevreden. De lessen 
AMV worden nu elke vrijdag 
gegeven. Bij voldoende belangstel-
ling wordt er gekeken naar een 
extra les op een andere dag. Beide 
organisaties hebben aangegeven 
ook op andere fronten nauwer te 
willen samenwerken. 
Voor meer informatie over de 
activiteiten van Kunstbedrijf 
Arnhem zie 
www.kunstbedrijfarnhem.nl

Middachten mavo+ /havo is een 
kleine locatie waar leerlingen in een 
veilige omgeving worden opgeleid. 
Leren samenwerken en zelfstandig-
heid binnen duidelijke kaders en 
structuren zijn belangrijk. Meer 
informatie op www.arentheem.nl

Scouting Andre de Thaye zoekt 
vriendjes en vriendinnetjes 
Scouting is een maatschappelijk betrokken jeugd- en jongerenorgani-
satie, die haar leden met het scoutingprogramma een plezierige en 
uitdagende vrijetijdsbesteding biedt.

Scouting is: samen spelen, samen 
gevarieerde programma’s beleven, 
op kamp gaan, samen werken aan 
de ontwikkeling van de kinderen 
en nog veel meer bijzondere 
activiteiten. 

Daarbij worden de eigen grenzen 
verkend, leert men respect te 
hebben voor elkaar en voor de 
omgeving. Scouting is jong, 
modern en dynamisch.
Wij staan open voor iedereen, bij 
ons is iedereen gelijk.

Meisjes en jongens vanaf 7 jaar zijn 
van harte welkom om eens kennis 

te komen maken met de 
scoutingwereld.
Spreekt dit jou aan? Kom dan 

gewoon eens kijken. Het hek staat 
open op de zaterdag van 10.00 uur 
tot 12.00 uur. Onze blokhut ligt op 
de hoek van de Viniusweg / 
Voetiuslaan aan het spoor. 
De contributie bedraagt € 16,00 per 
maand (all in). 

Voor meer informatie zie onze 
website www.andredethaye.com

8
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	 wegens	omstandigheden	

	 van	de	

	 huidige	bezorger	

	 zijn	wij	op	zoek	

	 naar	een	vervanger	

	 voor	de	

	 volgende	straten

Moorstraat
Lange	Wal

Swartenhondtstraat	
v.	Borselenstraat

het	gaat	in	totaal	om	
250	wijkkrantjes

Voor meer informatie kunt u bellen 
met Karin Veldkamp 3628447 of per 
e-mail: presikhaafnieuws@telfort.nl

 

omstandigheden

bezorger

vervanger

straten

Moorstraat

bezorger.indd   1 11-11-2010   16:33:23

Nieuw inzamelpunt

Vanaf heden is De Werkmeester als 
inzamelpunt voor kleding voor de 

Kledingbank gesloten. 
Gelukkig neemt Fourstar aan de 

Leemansweg 45 in Arnhem 
(vlakbij de Werkmeester) 
de kledinginname over. 

Dit betekent dat iedereen uit 
Arnhem en omstreken kleding 

vanaf 1 november 2010 kan 
inleveren bij Fourstar en niet 

meer bij de Werkmeester. 
Fourstar is hiervoor open van 

maandag t/m donderdag 
van 10.00-16.00 uur.

Advertentie Advertentie

Vertrouwenspersonen in de wijk
Geweld achter de voordeur is een veelvoorkomend probleem, maar 
ermee naar buiten komen is niet makkelijk. 
In Malburgen werken sinds drie jaar met veel succes vertrouwens-
personen huiselijk geweld. Onlangs kregen dertien nieuwe vertrou-
wenspersonen, onder meer uit Presikhaaf, hun certi� caat uitgereikt 
door burgemeester Pauline Krikke. 

werken onder begeleiding van 
professionals. 

Meer weten over de vertrouwens-
personen huiselijk geweld in uw 
wijk? Kijk dan op www.rijnstad.nl/
huiselijkgeweld of neem contact op 
met de coördinatoren Hanneke 
Fiesler h.fi esler@rijnstad.nl of Eus 
de Wit e.dwit@rijnstad.nl

Vrijwillige vertrouwenspersonen 
bieden een luisterend oor, een 
steuntje in de rug en een helpende 
hand aan betrokkenen bij huiselijk 
geweld, zowel slachtoff ers 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. 
De vrijwillige vertrouwenspersonen 
worden voor hun taken getraind en 

In MFC Presikhaven kunnen 
ouders met al hun vragen over 
opvoeden (groot of klein) bij het 
CJG terecht. Ook kan dat via de 
telefoon (088-3555000), e-mail 
info@cjgregioarnhem.nl of chat. 
Blijf niet met vragen rondlopen, 
maar neem contact op. 
Het CJG is er voor u en er is altijd 
iemand die u verder kan helpen.

De openingstijden zijn: maandag, 
woensdag en vrijdag van 13.00 tot 
16.30 uur en op dinsdag en don-
derdag van 08.30 uur 
tot 12.00 uur. 
Meer informatie op 
www.cjgarnhem.nl

Voor de kinderen 
ligt een kleur-
plaat klaar. 

Vanessa Peters

Achter van links naar rechts: Hanneke 
Fiesler (coördinator project vertrouwensper-
sonen), Ans Reijnen, Walter Nienhuis 
(trainer en coach project), Senaida Silberie; 
voorop staan Yasmin Denis en Galay Uzun.

Koopzondag!
Kom langs op koopzondag 19 december en doe mee met ons
vlaggenspel. Maak kans op een reischeque t.w.v. 75,-!

Ontvang een surprise tegen inlevering van deze advertentie.

De nieuwe reisgidsen liggen nu voor u klaar!

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

Vraag naar de voorwaarden.

Dacht ‘t wel
.

Arke.nl
(€ 0,15/min)

0900
8847140

winkels
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Agenda werkgroepen 
Presikhaaf West
Januari
06-01 Inter Culturele Werkgroep 09.30 tot 11.30 uur De Overkant
17-01 WWP2 19.30 uur MFC
20-01 Inter Culturele Werkgroep 09.30 tot 11.30 uur De Overkant
24-01 WWP1 14.30 uur P1 “de Klup”
24-01 WWP3 19.30 uur De Overkant

Februari
01-02 Wijkplatform Presikhaaf West 20.00 uur De Overkant
03-02 Inter Culturele Werkgroep 09.30 tot 11.30 uur De Overkant
17-02 Inter Culturele Werkgroep 09.30 tot 11.30 uur De Overkant

Gezondheidsspreekuur wijkverpleegkundige  
Moet ik met dit wondje naar de 
huisarts? Hoe vraag ik aanpas-
singen aan? Hoe verzorg ik mijn 
dementerende partner? Gebruik 
ik de medicijnen zoals het moet? 

Met deze en andere vragen kunnen 
ouderen terecht op het Gezond-

Voorleescursus zeer geslaagd!

Iedere doordeweekse ochtend 
komen ouders in MFC Presik-
haven samen in de Ouderkamer. 
Vanaf deze plek worden er 
verschillende activiteiten rondom 
ouderbetrokkenheid georgani-
seerd voor en met ouders. 

In samenwerking met de biblio-
theek was er in september en 
oktober een voorleescursus. 
Veertien moeders zijn inmiddels 
geslaagd en hebben geleerd op een 
leuke en leerzame manier een boek 
voor te lezen. 

Door Renske Luymes

Als afsluiting hebben de cursisten tijdens de Kinderboekenweek mogen 
voorlezen bij verschillende partners van de bredeschool zoals peuterspeel-
zalen van stichting Rijnstad, Annie M.G. Schmidtschool en SKAR. 
Een hele leuke en leerzame ervaring!

heidsspreekuur van Stichting 
Th uiszorg Midden-Gelderland 
(STMG).

In Presikhaaf kunt u elke dinsdag 
van 9.00 tot 12.00 uur terecht in 
Waalstaete, Waalstraat 34 (i.s.m. 
SWOA). Het spreekuur kan ook in 

de Turkse taal gegeven worden. 
Uit ervaringen met bezoekers blijkt 
dat zij tevreden zijn en veel baat 
hebben bij de adviezen en instruc-
ties van de wijkverpleegkundige. 
Er zijn geen kosten aan verbonden 
en een afspraak maken is niet 
nodig.
Voor meer informatie kunt u 
contact opnemen met Stichting 
Th uiszorg Midden-Gelderland, 
telefoon: (026) 376 22 22.
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Kerstmarkt
Zaterdag 18 december a.s. is er een 
kerstmarkt buiten op 
het plein en in de 
Bethlehemkerk aan 
de Honigkamp 25 
te Arnhem.

U bent allen 
welkom van 11.00 – 15.00 uur. 
Er zijn kraampjes met o.a. leuke 
artikelen, glühwein, erwtensoep, 
kerstbrood en muziek. 
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Huisarts Hans Stevens 
na  jaar met pensioen 
Op 10 november jl. was de laatste 
werkdag van huisarts Hans 
Stevens. De volgende dag ging 
Presikhaaf Wijknieuws bij hem 
op huisbezoek en werd terug-
gekeken op het mooie beroep dat 
hij 45 jaar lang in Presikhaaf 
mocht uitoefenen.

Gewone mensen  
“Toen ik in 1965 mijn artsenexamen 
haalde, stelde mijn vader mij twee 
vragen: “Jij bent nu dokter, vertel 
mij eens: waar in het lichaam zit de 
gevaarlijkste ziekte en wat zijn de 
beste mensen?” Het antwoord was: 

“Hoog in de bol en de beste mensen 
zijn de gewone mensen. Ik ben 
bevoorrecht dat ik veel goede, 
gewone mensen heb mogen 
ontmoeten.” 

Toewijding en trouw
“25 jaar lang heb ik zo’n 500 woon-

wagenbewoners als patiënt in mijn 
praktijk gehad. Dat was niet altijd 
makkelijk, maar ik stond versteld 
van hun toewijding en trouw. 
Ook kreeg ik steeds meer te maken 
met immigranten. Bij hen mocht ik 
hetzelfde ervaren. 

Ik zie het als een voorrecht dat ik 
geweldig geholpen ben door col-
lega’s, mensen rondom de bedrijfs-
voering en natuurlijk mijn vrouw 
aan wie ik meer dan 40 jaar een 
reuze assistente heb gehad. 

Later kwamen daar andere assisten-
ten bij, met name in het gezond-
heids centrum. Jong en oud gaan 
daar goed samen. Ik heb altijd veel 
geduld met de mensen gehad, maar 
de mensen ook met mij. 

Dat geldt natuurlijk ook voor mijn 
vrouw en kinderen.”

Hoogtepunten
“De twee jubilea (25 en 40 jaar), die 
ik heb mogen vieren, waren hoog-
tepunten. Ik ben hen die zich 
daarvoor hebben ingezet nog altijd 
dankbaar. Dat geldt ook voor het 
mogen meemaken van de overgang 
van de solopraktijk naar het 
gezondheidscentrum met nieuwe 
mogelijk heden en meer en betere 
samenwerking. Van de andere kant 
hoor ik ook heimwee naar de meer 
persoonlijke situatie in de 
Malsenlaan. 
Ikzelf heb ervaren dat ik door het 
parttime werk het overzicht kwijt-
raakte. Tijd dus om aan mijn 
volgende leven te beginnen. 

Toekomst
“Ik ben altijd bezig, kan nooit niets 
doen. Lezen, studeren (Russisch), 
piano spelen, tuinieren en er zijn 
voor mijn vijf kleinkinderen doe ik 
graag. Ik ben dankbaar dat ik 
mocht worden wat ik wilde. 
Dat ik 45 jaar lang met enthou-
siasme mijn werk heb kunnen 
doen.” 
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Ouderinformatiedag bij  
Jongerencentrum Push

Vraagt u zich af waar uw kind na 
schooltijd naar toe gaat of kan 
gaan voor leuke activiteiten? Dan 
heeft u op vrijdag 4 februari 2011 
van 19.00 tot en met  22.00 uur 
de mogelijkheid om naar de 
opendag van jongerencentrum 
Push te komen en de sfeer te 
proeven. Deze dag wordt speciaal 
georganiseerd door de jongeren 
zelf, voor alle ouders.

Push is een jongerencentrum waar 
jongeren van de leeftijd 12 tot en 
met 23 jaar naar toe kunnen gaan 
en daar met andere jongeren tijd 
door kunnen brengen, door bij-
voorbeeld te playstationen en te 
tafeltennissen. De jongeren hebben 
ook zelf de mogelijkheid om 
activiteiten te organiseren. 

Door middel van deze ouderinfor-
matiedag kunnen ouders een kijkje 

nemen hoe de jongeren hier hun 
tijd doorbrengen en aan wat voor 
activiteiten zij kunnen deelnemen. 

De ouders krijgen door middel van 
een PowerPoint-presentatie te zien 
en te horen wat voor plek Push is 
en wat er gedaan wordt. Er zal ook 
een rondleiding gehouden worden 
door de jongeren zelf. Voor de 
ouders die niet goed Nederlands 
spreken of verstaan, zijn er op de 
dag zelf jongeren die in verschil-
lende talen kunnen communiceren. 

Vervolgens kunt u genieten van een 
dansoptreden door de meidengroep 
en van een modeshow met zelf- 
gemaakte kleding van de groep 
Mode & Design. Er zullen ook 
gratis hapjes en drankjes zijn. 

Jongerencentrum Push bevindt zich 
in het nieuwe MFC Presikhaven,  
Laan van Presikhaaf 7. 

De inschrijff ormulieren kunt u bij 
jongerencentrum Push ophalen en 
uiterlijk op 14 januari 2011 
inleveren. 

Voor meer informatie kunt u bellen 
naar 026-3618655 of mailen naar:
jongerencentrumpush@live.nl

door Melda Deniz  & 
Rabia Demirel (beiden 14 jaar)

Dagje Openluchtmuseum Op donderdag 28 oktober zijn de multiculturele 
praatgroepen van het MFC en de Overkant naar het 
Openluchtmuseum geweest. Dit uitje wordt eenmaal 
per jaar voor deze groepen georganiseerd. 
Iedere donderdag komen zij bij elkaar van 13.30 tot 
15.00 uur

Voordat de wandeling begon, hebben wij eerst koffi  e 
met gebak gehad. Wij hebben genoten van deze 
mooie en gelukkig droge dag. Er was zoveel te zien!

Tegen 15.00 uur zijn we moe, maar voldaan vertrok-
ken naar huis. Wij willen Volkshuisvesting bedanken 
voor het ter beschikking stellen van de kaartjes voor 
het Openluchtmuseum.

Het was echt fantastisch!!   Jan en Greet 
     Janny

12
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Aanvraagformulier bewonersbudget
Krachtwijk Presikhaaf

      Inlichtingen/opsturen naar:
Wijkplatform Presikhaaf t.a.v. Wim Petersen,  
p/a MFC Presikhaven, Laan van Presikhaaf 7 

6826 HA Arnhem     tel. 026 362 84 47 sport/cultuur

achter de
voordeur

DOE  MEE . .
MET EEN IDEE

VOOR PRESIKHAAF

Vul het aanvraagformulier op de achterzijde in........ 

werken integreren veiligheidleren en opgroeien

wonen
BEWONERS

BUDGET
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man Berend. “Het ging natuurlijk niet alleen om 
opruimen, snoeien, paden en straten vegen. 
Maar ook om mensen met elkaar in contact te 
brengen”.Geld voor de actie kwam uit het 
Bewoners-budget. “Maar de gemeente vond het 
zo’n mooie actie dat we de spullen gratis kre-
gen”, zegt Door. “Van het geld hebben we toen 
voor de hele groep een Chinees gehaald. 
Hartstikke leuk en luxe!” 
Leuk of niet, de opkomst viel ze tegen. “Mensen 
zijn niet meer warm te krijgen. 
Ze stonden achter het raam te kijken. En dan de 
volgende dag vragen: ‘waar waren jullie mee 
bezig? Terwijl we bij iedereen een pamflet in de 
bus hadden gedaan.” 
Tja, zo gaat het al tijden. De Stoere Houtman zet 
zich in voor de woningen tussen Keulse Slag en 
Lange Water sinds er jaren geleden sprake was 
van sloop. Toen die “met veel ellende” was 
afgewend, richtte de vereniging zich op andere 
acties. Een speeltuintje, een rommelmarkt, een 
barbecue, een handtekeningenactie tegen 
betaald parkeren bij het winkelcentrum. “In het 
begin werden mensen nog wel warm, tegen-
woordig komt er een halve paardenkop. Heel 
jammer".

Jongeren in oranje bus 
Sinds een dik jaar kunnen jongeren (pakweg 
10-12 jaar) op woensdagmiddag hun ei kwijt 
in de oranje bus bij de Bethlehemkerk. 
De bus is een klein jongerencentrum, gerund 
door The Mall, het jongerenwelzijnswerk van 
Youth for Christ (YFC). Initiatiefnemer en jon-
gerenwerker Wouter Koorevaar kreeg 3500 
euro uit het bewonersbudget.

“We richten ons op jongeren die om welke 
reden dan ook geen plek hebben in de wijk. Dan 
kunnen ze hier in de bus terecht”, aldus 
Koorevaar. 
Binnen is de bus met graffiti opgefleurd, er zit-
ten bankjes in, er is een tv voor Playstation, er 
zijn gezelschapsspelletjes etcetera. Ook wordt er 
gevoetbald op de Cruyffcourt. De 3500 euro is 
vooral om de bus mobiel te houden, dus voor 
reparaties, benzine en andere autokosten. 
Voor het jongerencentrum begon, was er contact 

met de wijkmanager, wijkagent en Push om een 
en ander af te stemmen. “We onderzoeken nu of 
regelmatig overleg met onder andere Push wen-
selijk is. Zo kunnen we ons het best richten op 
wat deze jongeren nodig hebben.” En YFC is dan 
wel een christelijke organisatie “we slaan ze 
echt niet met de bijbel om de oren hoor.”
Na één jaar pilot blijken jongeren er graag te 
komen. Weer of geen weer, elke woensdagmid-
dag zijn er wel zo’n zes tot tien kinderen. “We 
gaan dus nog wel door”, zegt Koorevaar.
 

Cruijffcourt ‘s avonds verlicht 
Sinds oktober staan er vier grote lichtmasten 
rond de Cruijffcourt op de Bethaniëstraat. Zo 
kan het mooie veldje ook ‘s avonds worden 
gebruikt. Met dank aan de vijf buurtbewo-
ners Riek, Thea, Chris, Johan en Jan.

“Kinderen vroegen om lampen”, vertellen de 
vijf. “Dus hebben we daarvoor een aanvraag 
ingediend bij het wijkplatform.” En er was nog 
een reden. “Toen er geen verlichting was, zette 
jongelui hun auto’s rond het veld met de lichten 
aan, in de zomer soms tot diep in de nacht. Dat 
was niet prettig voor de buurt. Het licht scheen 
je woning binnen en honden sloegen aan.”
Genoeg reden voor het wijkplatform om met de 
aanvraag akkoord te gaan.  Hoeveel het precies 
heeft gekost weten de vijf niet - “we dachten 
zo’n tienduizend euro” - maar ze vinden het een 
perfecte investering. “Nu kunnen die jongeren 
hier ook ‘s avonds terecht en is het geëtter afge-
lopen.” Ze zijn trouwens heel blij met de 
Cruijffcourt. “Hartstikke gezellig. 
Er is bijna altijd wat te doen, de hele dag door. 
Als er niks te doen is, is het stil en mis je die 
voetballers.” De lichtmasten gaan om elf uur ‘s 
avonds uit. Ze vertrouwen erop dat de jongelui 
er na die tijd niet weer hun auto’s gaan 
neerzetten.

Hal loween!!
Het spookte rond de Brekelenkampstraat op 
30 oktober, want de buurt vierde Halloween. 
José Verholt en Marja Bremer hadden hier-
voor 450 euro gekregen uit het bewoners-
budget. “We wilden een brug slaan tussen 
twee buurten.”

Dracula’s, spoken, monsters, mummies. Bijna 
dertig verklede kinderen trokken van deur naar 
deur voor opdrachten of snoep (trick or treat). 
Eng en spannend tot op het laatst, want de tocht 
eindigde in de achtertuin van José die tot kerk-
hof was omgetoverd, inclusief grafzerken en 
skeletten.
“We wilden contact leggen tussen ouders en 
kinderen uit de twee delen van deze buurt. De 
kinderen zitten bij elkaar op school maar ouders 
kennen elkaar nauwelijks. Daarom was het zo 
geweldig dat veel ouders hun tuin hadden ver-
sierd, muziek maakten, meeliepen of kinderen 
opdrachten of snoep gaven.” 
Buurtgenoten warm maken, uitnodigingen 
maken, kostuums regelen en allerlei andere 
“enge dingen”. Het was een heel georganiseer: 
“Maar vrijwel iedereen reageerde enthousiast, 
zelfs winkels hebben ons gesponsord.” En al die 
mooie spullen? “Die kun je bij ons ophalen als je 
iets in de wijk wil opzetten. Ook met Halloween, 
want dat kun je in het weekend drie keer orga-
niseren, vrijdag, zaterdag en zondag.”
participatiecoaches ingezet om bewoners te 

helpen hun leven weer op een basisniveau te 
krijgen. Pas dan krijgen mensen weer oog voor 
hun omgeving.” 
Om meer allochtone bewoners bij de ontwik-
kelingen in de wijk te betrekken, adviseren de 
commissieleden om te beginnen bij de jeugd. 
Zij noemen als voorbeeld een schooldirecteur die 
de kinderen vooral bereikt via de ouders. Hans 
Haarler gaat daar direct op in. “Hier in MFC Pre-
sikhaven hebben we daarvoor allerlei initiatie-
ven ontwikkeld, zoals bijvoorbeeld een begeleid 
koffie-uurtje en een ouderhuiskamer. 
Die initiatieven zijn mogelijk gemaakt door de 
extra bijdrage uit het krachtwijkenbudget. Als je 
die kraan zou dichtdraaien, dan moeten de scho-
len zich weer beperken tot hun kerntaken. Dat 
zou echt zonde zijn.”

Eerst opruimen dan chinezen
Bezems, kruiwagens, handschoenen, vuilnis-
zakken. Alles lag klaar voor de Opschoondag 
op 9 oktober tussen Keulse Slag en Lange 
Water. Zo’n tien bewoners staken daadwer-
kelijk de handen uit de mouwen. 
De opbrengst: zeventien zakken rotzooi, twee 
kuub groenhout en een uitgebreide Chinese 
maaltijd. Motor achter de actie: De Stoere 
Houtman 

 “We bestaat tien jaar, dus tijd voor een feest-
je”, zegt Door van Wolveren, voorzitter van de 
Stoere Houtman. “Als vrijwilligers verdienen we 
wel eens zo’n schouderklopje”, meent haar

Besteding Bewonersbudget in 2010
In 2010 deden opnieuw veel bewoners mee met dit ‘Idee Voor Presikhaaf’. Daarvoor 
was Ⓤ 380.000,- aan Bewonersbudget beschikbaar. Alle wijkbewoners kunnen hier 
gebruik van maken. Wie een idee heeft dat de wijk ten goede komt, kan een aanvraag 
indienen. In totaal werden in 2010 42 aanvragen ingediend (50 in 2009.) 
Aanvragen behandeld in 2010:  64  (een deel stamt nog uit 2009)
Gehonoreerd: 32    (totaal van Ⓤ 198.955,00) 
Afgewezen: 3
Ingetrokken: 4
Doorverwezen: 9
In behandeling: 16   (totale kosten circa Ⓤ 250.000,-) 
In 2011 komt er weer een bedrag van € 265.000,- bij. 
Tot eind 2011 kunt u weer nieuwe aanvragen indienen. 
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(Beginners)cursussen: 
*  Internet, e-mail, digitale fotobewer-      
  king (delen 1 en 2) voor de     
  besturingssystemen   
  Windows XP,  -VISTA en  -7. 
   Tien lessen voor   
   € 50,00, inclusief tien  
   gratis huiswerk-
   begeleiding uren, exclusief  
   cursusboek en usb-stick. 
Korting voor mensen met 
een Arnhem Card. 

Workshops van 2 of 3 lessen
* Internetbankieren: 
  twee lessen van twee uur voor 
  € 10,00 plus kosten leerboek.

*  Werken met Word:
   teksten maken, niet in de vorm 

van alleen brieven, maar 
ook in het maken van 
(adres)bestanden, 
etiketten en diverse 
tekstverwerkings-
handigheidjes. 
Drie lessen van elk 

twee uur voor € 15,00 
plus kosten boeken.

*  Werken met Picasa:
  drie lessen van twee uur voor     
  € 15,00. 

Voor de workshops moet u wel 
enige computerkennis hebben.

Alle computerbijeenkomsten 
vinden plaats in het 
Medi@trefpunt, gevestigd in de 
Overkant, Bethaniënstraat 242.

Inloop/huiswerkgeleiding:
Dinsdag en donderdag van 9.30 tot 
11.30 uur.

PC-help voor cursisten en 
oud-cursisten:
Maandag van 13.00 tot 15.00 uur.

Voor meer informatie zie onze 
website: seniorwebarnhem.nl of bel 
naar cursuscoördinatrice Gerrie van 
Toor, telefoon 026-361 05 87.

Cursussen en  workshops bij 

Seniorweb Leercentrum - de Overkant
Bethaniënstraat 242 Arnhem

Klimaatstraatfeest van 
start in Arnhem 
De gemeente Arnhem ondersteunt 
het Klimaatstraatfeest, dat in novem-
ber van start is gegaan. 
In deze landelijke 
wedstrijd winnen de 
500 straten die tot 
en met mei 2011 de 
meeste energie be-
sparen een straatfeest. 

Op de website www.klimaat-
straatfeest.nl kunnen 
Arnhemmers zich met hun buren 
inschrijven. Hoe meer energie zij 
besparen, hoe meer ‘Klimaatpunten’ 
zij kunnen behalen. Omdat de 
gemeente het Klimaatstraatfeest 

steunt, verdienen alle deelnemers in 
Arnhem 2.000 extra punten. 

In 2009 vielen zeven 
Arnhemse straten 
in de prijzen. In 

2011 vinden de 
feesten op zaterdag 
14 mei plaats. De 

straat die de aller-
meeste energie heeft 

bespaard, krijgt een Super-
straatfeest met een optreden 

van een bekende artiest. 

Milieuwethouder Margeet van 
Gastel hoopt dat Arnhemmers de 

komende maanden zoveel mogelijk 
energie besparen. “Niet alleen voor 
dat mooie feest en hun portemonnee, 
maar ook voor het klimaat. Samen 
met alle Arnhemmers zet de gemeente 
Arnhem zich in voor een beter milieu 
en leefklimaat. Dat doen we met ons 
Klimaatprogramma, de Groene 
Agenda en als Millennium gemeente.” 

Het Nationale Klimaatstraatfeest is 
een initiatief van de HIER Klimaat-
campagne in samenwerking met: 
Milieu Centraal, Buurtlink.nl, Ver-
eniging Eigen Huis, Natuurmonu-
menten, De Nederlandse Woonbond, 
de Fietsersbond, Agentschap NL, 
Meer met Minder.

17
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2 , 7 , 6 , 3 , 4 , 9 , 1 , 8 , 5  

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

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

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

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

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

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

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

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

Honigkamp 
 626 PR  Arnhem

Telefoon 026-6102

SLAGERIJ
GREVEN

Advertentie Advertentie

O plossing 
Sudoku
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Wethouder Henk Kok: “Maak gebruik van gratis taalcursussen nu het nog kan”

Arnhem wil nog zoveel mogelijk mensen de Nederlandse taal laten leren

Wie goed Nederlands spreekt, 
vindt sneller een baan, kan een 
opleiding volgen en legt gemakke-
lijker contacten. Th ans kunnen 
nieuwkomers in Nederland gratis 
een taalcursus volgen, net als 
mensen die hier al langer wonen 
maar de taal niet goed beheersen. 

Dat gaat in toekomst veranderen. 
Het nieuwe kabinet trekt de 
komende jaren steeds minder geld 
uit voor inburgeraars. Volgend jaar 
wordt er al 100 miljoen bezuinigd 

een aanvraag voor naturalisatie 
konden indienen, zélf met de 
leerkracht over de voortgang van 
hun kinderen op school kunnen 
praten, en zélf naar de bank 
konden om te praten over een 
bedrijfsplan. Dat is belangrijk en 
dat geeft voldoening.”

Kok verzekert dat alle lopende 
cursussen gewoon kunnen worden 
afgemaakt. En vanuit de gedachte 
‘in Arnhem doet iedereen mee’ 
vindt Kok dat de gemeente ook in 
de toekomst moet blijven in-
vesteren in mensen die vrijwillig de 
taal willen leren.

Wilt u gebruik maken van het 
gratis taalaanbod van de 
gemeente? 

Neem dan contact op met de 
afdeling inburgering van de 
gemeente, tel. 0900 – 1809 
(lokaal tarief ). 

op inburgering. Vanaf 2014 is het 
wat het kabinet betreft helemaal 
afgelopen. Wie na die tijd nieuw in 
Nederland komt, moet zijn inbur-
gering zelf betalen. Dat geldt ook 
voor mensen die hier al langer zijn 
en de taal beter willen leren. 

Taal opent deuren
“Grijp dus nu je kans”, zegt wethou-
der Henk Kok. “Taal opent deuren. 
Mensen die de cursus al gedaan 
hebben, vertellen ons hoeveel ze 
eraan hebben gehad. Dat ze nu zélf 

i.v.m.  gezondheidsredenen 
heeft ‘t Sfeerhoekje de� nitief 

haar deuren gesloten.
Helaas zullen niet al mijn klanten 

hiervan op de hoogte zijn 
door alle wegwerkzaamheden 

aan de Honigkamp.
Bij deze wil ik alle klanten 

bedanken voor het 
vertrouwen  in de 

afgelopen drie jaar.
 

Verder wens ik mijn   
 opvolger Bloemisterij Hofs  
 heel veel succes toe.

Vriendelijke groet
Jolanda Klaassen en tante Cilia.

 opvolger Bloemisterij Hofs  
 heel veel succes toe.

Het adres waar kwaliteit 
       zo vertrouwd is!

       Wij hebben allerlei 
       soorten rollades

wij wensen u allen
prettige feestdagen

en een
voorspoedig 2011
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BGB plus Over Het Lange Water:
 prullenbakken bij fi etsdoorsteek 
 Weldam/IJssellaan
 verlenging hekwerk en vervanging onder- 
 grond speeltuinen Boksbergenstraat 
 en Brekelenkampstraat.
 reizende tuin Singravenlaan













BGB plus Ulenpas/Cannenburg:
 groenstrook langs stoeprand winkels   
 Valkhofplein
 verlenging hekwerk speelplek    
 Molencatestraat
 bloembakken Ulenpaslaan
 opfl euren plantsoenen Verwoldelaan







Enkele maatregelen Over Het Lange Water:
 verplaatsen openbare verlichting   
 Twikkelstraat
 herinrichting inritten Magerhorststraat  
 en Kamphuizerlaan
 vervangen bomen Warmelolaan, 
 Malsenlaan en Hunenborgstraat





Enkele maatregelen BGB 
Ulenpas/Cannenburg:
 Hakfortlaan terugbrengen naar   
 standaardformaat rijweg
 25 extra parkeerplaatsen
 drempels in Kamphuizenlaan
 verbreding rijweg vóór Luinhorstunnel



BGB plus Over Het Lange Water:
 prullenbakken bij fi etsdoorsteek 
 Weldam/IJssellaan
 verlenging hekwerk en vervanging onder- 
 grond speeltuinen Boksbergenstraat 
 en Brekelenkampstraat.
 reizende tuin Singravenlaan

 prullenbakken bij fi etsdoorsteek  prullenbakken bij fi etsdoorsteek 

 verlenging hekwerk en vervanging onder-  verlenging hekwerk en vervanging onder- 

 reizende tuin Singravenlaan reizende tuin Singravenlaan







BGB plus Ulenpas/Cannenburg:
 groenstrook langs stoeprand winkels    groenstrook langs stoeprand winkels   
 Valkhofplein


 Valkhofplein
 verlenging hekwerk speelplek     verlenging hekwerk speelplek    

 Molencatestraat
 bloembakken Ulenpaslaan bloembakken Ulenpaslaan
 opfl euren plantsoenen Verwoldelaan opfl euren plantsoenen Verwoldelaan

Enkele maatregelen Over Het Lange Water:
 verplaatsen openbare verlichting    verplaatsen openbare verlichting   
 Twikkelstraat
 herinrichting inritten Magerhorststraat   herinrichting inritten Magerhorststraat  
 en Kamphuizerlaan
 vervangen bomen Warmelolaan,  vervangen bomen Warmelolaan, 
 Malsenlaan en Hunenborgstraat





Enkele maatregelen BGB 
Ulenpas/Cannenburg:
 Hakfortlaan terugbrengen naar   
 standaardformaat rijweg
 25 extra parkeerplaatsen 25 extra parkeerplaatsen
 drempels in Kamphuizenlaan drempels in Kamphuizenlaan
 verbreding rijweg vóór Luinhorstunnel verbreding rijweg vóór Luinhorstunnel

 Hakfortlaan terugbrengen naar    Hakfortlaan terugbrengen naar   

Bewonersavond fase  en 

Buiten Gewoon Beter 
In november organiseerde de gemeente twee bewonersavonden in het 
kader van het project Buiten Gewoon Beter (BGB), een project waar-
bij de openbare ruimte op basisniveau wordt gebracht. 
Speeltuintjes, verlichting, groen, bestrating en het riool vallen 
daaronder. De informatieavonden waren voor de bewoners van Lange 
Water midden, Ulenpas en Cannenburg. 

Voor de laatste twee was het niet de eerste bijeenkomst. 
Op een informatieavond in september bleek dat een 
aantal bewoners on-tevreden was. “Het draagvlak voor 
de plussen is niet gecheckt”, aldus een bewoner. 

Een van die ‘plussen’ was een zitbank bij de parkeer-
plaats bij de voetbalvelden. De gemeente nam de 
kritiek serieus en liet de bewoners stemmen over de 
‘plussen’. De zitbank werd weggestemd.

En natuurlijk kwam de slechte afwatering aan bod. 
“Het riool kan het hemelwater niet aan”, luidde de 
kritiek. Uitgelegd werd dat een straat vijf keer per jaar 
mag ‘onderlopen’. 

“Hebt u hier vaker last van, dan gaan we de situatie 
bekijken”, aldus de project-leider. Bewoners van de 
Weldamlaan kunnen opgelucht ademhalen. Daar 
wordt het riool vervangen. 

Ook was iedereen blij met de toezegging dat Presikhaaf 
Oost een 30 km zone wordt (Middachtensingel uitge-
zonderd). De werkzaamheden voor Cannenburg en 
Ulenpas starten in het tweede kwartaal van 2011, die 
voor Lange Water midden in het derde kwartaal. 

De Kinderkamp komt in januari aan de beurt. 
De werkzaamheden nemen overal tien maanden in 
beslag. Voorafgaand aan BGB vervangt Alliander de 
gasleidingen.
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 Hakfortlaan terugbrengen naar   

 verlenging hekwerk speelplek    
Voor meer informatie kunt u op vrijdagmiddag van 
14.30 tot 16.00 uur terecht bij het projectpunt op de 
Middachtensingel. 

Voor vragen kunt u ook 
mailen naar: bgbpresikhaaf@arnhem.nl
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Middachtensingel 39, telefoon 3611741
Centraal Informatie en Adviespunt, bereikbaar op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur, telefoon 4459999

Activiteiten SWOA Locatie de Weldam 

Kerstinstuif tweede kerstdag
Om 14.30 uur verzorgt zangeres 
Saskia Pearl een 
fl itsende muzikale 
kerstshow. 
We sluiten de 
middag af met 
een heerlijke 3- 
gangen maaltijd. 
De prijs voor het 
totale programma 
(show en maaltijd) 
bedraagt € 6,50 (€ 3,00 voor alleen 
de kerstshow). De inschrijving start 
op vrijdag 5 december. Schrijf u 
tijdig in want vol = vol.
                                                                
Oudejaarsborrel
Op vrijdag 31 december sluiten we 
van 10.30 tot 11.30 uur het oude jaar 

met elkaar af onder het genot van 
een hapje en een drankje. Buurtge-
noten, u bent van harte welkom.

Nieuwjaarsreceptie
Op woensdag 5 januari 2011 bent u 
tussen 15.00 en 16.30 uur van harte 
welkom op onze nieuwjaars receptie.

Snertmaaltijd
Op vrijdag 14 januari 2011 organise-
ren we  onze welbekende snert-
maaltijd plus. De kosten zijn 
€ 3,00 p.p. De maaltijd start om 
13.00 uur, zaal open 12.30 uur. 
Inschrijven vanaf  3 januari 2011.

Dansbingo
Op vrijdag 11 februari 2011 kunt u 
weer genieten van onze dans-/

bingomiddag m.m.v. het wel-
bekende Duo Pardon. Het bingo-
plankje kost nog steeds € 3,50. 
De middag start om 14.30 uur. 
Inschrijven is niet nodig.

Samen rikken
Voor dit van 
oorsprong 
Brabantse kaart-
spel zijn we op zoek naar 
nieuwe leden voor de maandag-
middag van 13.30 tot 16.00 uur. 
Deelname is gratis. Kunt u nog niet 
rikken maar wilt u het leren, de 
leden helpen u graag. 

Voor informatie kunt u contact 
opnemen met Mia Eijkens, 
telefoon 026-361 07 38.

Op maandagochtend: 
tekenen en schilderen. 
Van 10.00-11.30 uur. 
Kosten: € 3,00 per 
maand.

Op maandagmiddag: 
bridgen van
13.30-16.30 uur. 
Kosten: € 27,00 per jaar.

Ook op maandagmiddag: 
Nederlandse les van 13.30-15.30 
uur. Geen kosten

Op woensdagochtend: 
rommelmarktje vanaf 9.30 uur met 
verse koffi  e en iets lekkers. 
Kosten: € 1,60 voor koffi  e met koek.

Ook op woensdagochtend: 
Nederlandse les van 
9.30 – 12.00 uur. 
Geen kosten.

Op woensdagmiddag: 
biljarten in clubverband van 
13.00-16.30 uur. 
Kosten: € 4,00 per maand.

Op donderdagmiddag: 
naaiclub van 13.00-15.30 uur. 
Materiaal voor eigen rekening.

Op vrijdagochtend: 
country-line dance voor beginners 
van 9.45-11.30 uur. 
Kosten: € 3,00 per les.

Op vrijdagmiddag: 
biljarten in clubverband 
van 13.00-  16.30 uur. 
Kosten € 4,00 per maand.

Donderdag 16 december: 
kerstmarkt tussen 14.00-16.30 uur. 
Deelname markt via opgave, huur 
tafel € 7,50.

Martha Toonen, 
ouderenwerker
Steunpunt 
Waalstaete, 
telefoon 
026-3760710
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Activiteiten van SWOA en Stichting Pleyade 
Locatie wzc Waalstaete
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U I T  D E  S C H O O L  G E K L A P T
Dr. Willem Dreesschool opent haar 
nieuwe buitenpodium!

Openbare Basisschool
Dr. W. Dreesschool

De Dreesschool heeft haar nieuwe 
buitenpodium o   cieel geopend 
met het doorknippen van een lint 
door de jongste leerling van de 
school. 

Jacoba, een echte verhalenvertelster, 
en circus Poeha verzorgden een 
prachtige openingsviering. Jacoba 
had een geweldige introductie, 
waarbij iedereen die kwam kijken, 
betrokken werd. Ook werd ons 
nieuwe schoollied - het Dreeslied 
- gezongen door alle kinderen. Er 
waren ouders, kinderen, bewoners 
uit de wijk en ook genodigden van 
allerlei organisaties die in de wijk 
werkzaam zijn. Dat is ook precies 

wat het doel is van 
het podium. De 
school dichter bij de 
wijk brengen en de 
wijk dichter bij de 
school. 
Het podium is een 
idee van de leerlin-
genraad en de ouder-
raad. Aan de hand 
van dit idee is de 
school snel begonnen 
met het aanvragen 
van subsidies. Geluk-
kig was de Gemeente Arnhem 
enthousiast en wilde zij het plan via 
het Innovatiefond Jeugd gedeelte-
lijk fi nancieren. De school zorgde 

voor 

de rest. In december is Sinterklaas 
binnengehaald op het buitenpo-
dium en hierna zullen nog vele 
vieringen volgen.

Samen lezen
Iedere dinsdag- en donderdag-
middag is er herrie in de school! 
Wat is er aan de hand? 
Het is weer tijd voor samen lezen. 

Kinderen uit groep 3 t/m 8 zoeken 
hun leesmaatjes op en gaan samen 
lezen. De oudere kinderen begelei-
den de jongere kinderen. Zo 
oefenen de jongere kinderen het 
lezen en leren de oudere kinderen 

hoe ze een ander kunnen helpen.
Lezen is een van de belangrijkste 
vakken op de Annie M.G. 
Schmidtschool. We willen kinderen 
op zoveel mogelijke manieren 
kennis laten maken met het lezen. 
Want……. lezen is niet alleen 
belangrijk, maar vooral ook heel 
leuk.

Op de foto’s is dit duidelijk te zien!

Inzameling plastic 
afval verandert
Per 1 januari 2011 worden 
de ophaaldagen en daarmee de 
ophaalfrequentie voor plastic 
verpakkingsafval in heel Arn-
hem gewijzigd. 

Voortaan wordt het plastic afval 
vaker opgehaald namelijk: 1 keer 
per 4 weken. Daarnaast wordt 
het plastic voortaan opgehaald 
op de dag dat in uw wijk de 
grijze minicontainers worden 
geleegd. Dit alles kunt u lezen 
in de nieuwe afval- en rioolwij-
zer 2011-2012, die u eind decem-
ber in uw brievenbus vindt. 
Lees de veranderingen daarom 
goed door.
Veel succes met het scheiden van 
afval en bedankt voor uw 
medewerking!
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Advertentie

B E Z O R G E R
I N  B E E L D

In de fl ats aan het Cloeckplein en 
Gamerslagplein is deze actieve dame 
een bekende verschijning. Via Wim 
Petersen en de klankbordgroep is zij 
erin “gerold”. Een aantal jaren geleden 
vertrok de vaste bezorger en daarna 
kwam men al snel bij mevrouw Rugers 
terecht. Nu brengt zij elke twee maan-
den maar liefst 152 exemplaren van 
Presikhaaf Wijknieuws rond. Ze is van 
plan het nog jaren te blijven doen. De 
redactie vindt dit geweldig en zegt dan 
ook volmondig: “Mevrouw Rugers 
bedankt.” 

mevrouw Rugers
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Presikhaaf Wijknieuws ook in 

2011 in full color

Het krachtwijkteam heeft in haar 

vergadering van 29 september jl. de 

aanvraag van de redactie voor het 

uitbrengen volgend jaar van Presik-

haaf Wijknieuws in full color 

gehonoreerd. 

Het krachtwijkteam heeft de aanvraag 

besproken en is van mening dat het in 

full color verschijnen van de krant 

bijdraagt aan de leesbaarheid. 

De redactie is erg verheugd ook in 

2011 weer een kleurige wijkkrant te 

kunnen uitbrengen, dankzij de 

bijdrage uit het bewonersbudget 

Presikhaaf. De redactie 

Van de gebiedsagenten
Vanaf 1 januari 2011 gaan wij 
(de gebiedsagenten) de spreekuren 
op woensdag beperken. 

Nu nog is er op woensdag spreek-
uur van 10.00 tot 16.00 uur en op 
donderdag van 18.00 tot 20.00 uur 
(m.u.v. de schoolvakanties, dan is er 
geen spreekuur). 

De nieuwe spreekuren worden 
dan woensdag van 10.00 tot 12.00 
uur (m.u.v. de schoolvakanties) en 
donderdag blijft ongewijzigd. 
Wij zijn natuurlijk gewoon 
telefonisch te bereiken via 
0900-8844 zodat het mogelijk is 
een afspraak met een van ons te 
maken. 

De gebiedsagenten wensen 
u allen een veilig en gezond 2011.

Fr
an

k Daeseleer Ja
n Schipper

                                                             P
au la Vogelenzan

g 
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Cultuurhuis  Lo c atie  Spatie  geop end
Na vijf weken klussen door 20 
vrijwilligers werd op 20 novem-
ber cultuurhuis Locatie Spatie 
geopend. Het is een bruisende 
plek waar veel gaat gebeuren! 

Tijdens de opening kregen bezoe-
kers hier alvast een voorproefj e van 
met workshops en optredens. 
Er komt vanaf januari een uitge-
breid cursusaanbod met speciale 
prijzen voor kinderen uit de wijk.
Kijk op www.kunstbedrijfarnhem.
nl/wijken voor het cursusaanbod. 

In Locatie Spatie zijn vier culturele 
bedrijfj es gevestigd: een muziek- en 
videoclipstudio, een grafi sch ont-
werpbureau, muzikanten en een 
beeldend atelier. Bewoners of 
organisaties die iets willen organise-
ren op het gebied van kunst en 
cultuur kunnen gebruik maken van 

Door Claudia Schouten

de grote zaal die voor gemeen-
schappelijk, maar vooral wijk-
gericht gebruik is. 

Ook bewoners met goede ideeën of 
tips worden van harte uitgenodigd 
om zich aan te melden. Samen 
kunnen we kijken naar de 
mogelijkheden. 

Op de openingsdag werd al een 
begin gemaakt met de programme-
ring van vier bands. Een ander 
voorbeeld: twee bewoners proberen 
nu een kinderkoor op te richten 
samen met dans- en muziekschool 
El-Ele. 

Denk je dat er draagvlak is voor 
jouw creatieve ideeën in de wijk? 
Wil je meedenken over het kunst-

zinnig klimaat in Presikhaaf? 
Of wil je op de hoogte gehouden 
worden van cursussen in Presikhaaf 
en een nieuwsbrief ontvangen? 

Stuur dan een mail naar de 
cultuurscout: claudia.schouten@
kunstbedrijfarnhem.nl 
Een briefj e sturen kan ook naar: 
Locatie Spatie, Haringvlietstraat 50, 
6826 ED Arnhem.

Danscursussen in Locatie Spatie
De School voor Dans start vanaf 
1 januari 2011 met danscursussen 
voor kinderen en jongeren in 
Presikhaaf in cultuurhuis Locatie 
Spatie. 

Diverse danslessen, waaronder 
kleuterdans, kinderdans, show- en 
musicaldans, jazz- en streetdance en 
urban dance. 
De lessen voor kinderen uit groep 1 

tot en met 8 worden in samen-
werking met Kunstbedrijf Arnhem 
en Sportbedrijf Arnhem gegeven in 
cultuurhuis Locatie Spatie, 
Haringvlietstraat 50. 

Als je niet kan kiezen, ga dan voor 
mixdans! Hierbij leer je verschil-
lende dansstijlen en kun je ontdek-

ken wat het beste bij je past! 
Als jij nu ook ontzettend veel zin 
hebt om te dansen en uit je dak te 
gaan, dan kan je voor meer 
informatie en de folder bellen naar 
026-353 77 50. 

Speciaal voor inwoners van 
Presikhaaf zijn er gereduceerde 
prijzen en voor houders van de 
Arnhem card is een cursus gratis. 

Door Claudia Schouten
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Voorlezen maakt van 
kleintjes grote lezers                                                          

De Nationale Voorleesdagen 2011 vinden plaats van woensdag 19  tot 
en met zaterdag 29 januari. Deze Voorleesdagen zijn speciaal voor 
baby’s, peuters en kleuters en hebben als doel het voorlezen aan 
kinderen, die zelf nog niet kunnen lezen, te bevorderen. 

Centraal staat het Prentenboek van 
het Jaar 2011: Fiet wil rennen van 
Bibi Dumon Tak en Noëlle Smit. 

Internetcafé in bibliotheek Presikhaaf

FIET WIL RENNEN

Voorlezen aan kinderen is belang-
rijk. Het prikkelt de fantasie, ont-
wikkelt het taalgevoel en bezorgt 
hen veel plezier. Zo worden klein-
tjes grote lezers.

De Nationale Voorleesdagen starten 
met het Nationale Voorleesontbijt 
op woensdag 19 januari 2011. 

Dus: kom met je peuters gezellig 
ontbijten in Bibliotheek Presikhaaf. 
Ouders, verzorgers, grootouders, 
peuterspeelzalen en kinderdag-
verblijven zijn van harte welkom. 
Meld je snel aan, want vol is vol.

Bibliotheek Presikhaaf organi-
seert vanaf januari maandelijks 
een internetcafé. Tijdens het 
internetcafé zijn we op een 
gezellige manier bezig met de 
computer. 

Na de inloop met koffi  e krijgt u 
uitleg over een bepaald onderwerp 
en daarna gaat u zelf aan de slag. 
Het onderwerp wisselt per maand. 
Er is gelegenheid om zelf te 
oefenen, elkaar te helpen en vragen 
te stellen. 

Deze ochtend is voor iedereen en 
wordt begeleid door medewerkers 
van de Bibliotheek en Seniorweb. 
Het eerste internetcafé is op woens-
dag 12 januari van 10.15 tot 12.00 
uur. Het onderwerp is Word, tips 
en trucs.

Het is gratis voor leden en 
niet-leden. 
U kunt gewoon binnenlopen, de 
koffi  e staat klaar in Bibliotheek 
Presikhaaf, Laan van Presikhaaf 7 
(MFC Presikhaven)

Bewonersoverleg 
Elsweide  
verzet tegen extra goederentreinen 
In juni heeft het kabinet het 
Programma Hoogfrequent Spoor-
vervoer vastgesteld. 

Volgens dat plan zullen er in de 
toekomst veertig tot zestig goede-
rentreinen per etmaal gaan rijden 
op het traject Elst-Zutphen. 
Voor bewoners van veel woonwij-
ken betekent dit een toename van 
de overlast van geluid en trillingen. 
Voor Elsweide betekent dit dat de 
overweg Lange Water vaak dicht zal 
zitten. Het bewonersoverleg (BO) 
Elsweide heeft in september daar-
over een brief geschreven aan het 
gemeentebestuur. Het BO heeft 
nog geen antwoord. 

Inmiddels heeft de gemeente 
Arnhem wel zorg over de toename 
van het goederenvervoer. 
Ondertussen heeft de Tweede 
Kamer uitgesproken dat de 
bestaande Betuwelijn beter moet 
worden benut, vervoer te water 
moet worden bevorderd en er 
onderzoek gedaan moet worden 
naar de aanleg van een aparte 
Noordtak van Betuwelijn naar 
Noord Nederland, zodat de goede-
rentreinen niet via het traject 
Elst-Zutphen hoeven te rijden.

Agenda werkgroepen 
Presikhaaf Oost

januari
18-01 Bewonersoverleg Lange   
 Water Midden
februari 
15-02 Wijkplatform 
 Presikhaaf Oost
24-02 Bewonersoverleg 
 Elsweide 

De vergaderingen beginnen om 
19.30 uur en vinden plaats in 
buurtcentrum de Oosthof.

24



25

WIJKNIEUWS
Prijswinnaar luncht met wethouder Kok
Tijdens de lunch gaf wethouder 
Kok een uiteenzetting over zijn 
loopbaan, waar hij woonde en 
hoe hij in Arnhem terecht is 
gekomen. 

Ook zijn lange werktijden, meestal 
tot 10.00 uur ’s avonds, verant-
woording voor ontwikkeling van 
plannen over Arnhem Zuid en 
De Praets en Rijnoever en nog meer 
zaken over o.a zorgverslaving 
kwamen aan bod. 

Na de lunch heeft hij mij het 
gemeentehuis, de raadzaal en het 
Duivelshuis met de vergaderruimte 
voor B&W laten zien. De kamer 
van burgemeester Krikke en de 
trouwzaal (tevens ontvangstzaal 
voor belangrijke bezoekers c.q. 
gasten). 

Daarna zijn we naar het gebouw 
“Zorgverslaving”gelopen, achter het 
stadskantoor, waar wij met nog een 

nieuwe ambtenaar een uitgebreide 
rondleiding kregen door twee 
personeelsleden van Iriszorg. 

Na drie kwartier namen we op het 
kantoor afscheid. Het was een 
korte maar interessante belevenis. 
Ik heb de heer  Kok leren kennen 

als een veelzijdig persoon met 
uiteenlopende interesses. Hij staat 
dicht bij de “mensen”. Een aimabel 
persoon  die geknipt is voor zijn 
functie. 
Al met al een leuke, aparte prijs.

B. van Leuveren
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Wintervoer maken voor vogels op stadsboerderij Presikhaaf 
In december kunnen kinderen een 
aantal verantwoorde extraatjes 
voor vogels maken. Met de laatste 
donkere dagen van het jaar in 
zicht breken voor veel vogels ook 
magere tijden aan. 

In de natuur is steeds minder 
voedsel te vinden, zeker als het gaat 
vriezen. Het kan dan ook geen 
kwaad om de vogels dan bij te 
voeren, maar niet te vroeg en niet 
teveel. Vogels moeten wel actief 
blijven zoeken naar voedsel.

Help ze de winter door en kom op 
woensdag 15 december om 14.00 

uur naar Stadsboerderij Presikhaaf, 
Ruitenberglaan 4. 
De kosten zijn € 2,00 per kind, 
inclusief voer en materialen. 
Je neemt je zelfgemaakte voer mee 
naar huis en voert de vogels op het 
moment dat ze dat het hardst nodig 
hebben.
Deze activiteit wordt georganiseerd 
door Natuurcentrum Arnhem. 
Voor meer informatie over het 
Natuurcentrum bel je tijdens 
kantooruren met 026-3775464 of 
surf naar 
www.natuurcentrumarnhem.nl

Petra de Kramer
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Deze foto is gemaakt door onze redactiefotograaf 
tijdens een wandeling binnen de wijk Presikhaaf. 
Als u herkent waar deze foto is genomen, stuur 
dan de oplossing met uw naam, adres 
en telefoonnummer  vóór 14 januari 2011 naar: 

Redactie Presikhaaf  Wijknieuws 
Laan van Presikhaaf 7 -  6826 AH Arnhem 
 Of mail naar:
             presikhaafnieuws@telfort.nl

Onder de goede inzenders wordt een 
tegoedbon verloot ter waarde van € 20,00. 

P R E S I K HA A F

SUDOKU
Voor de oplossing zie pag. 18
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Stichting Initiatiefgroep Kinderkamp 
organiseert een:

   Kerstbingo
   Op zaterdag 18 december a.s. 
   nodigen wij u uit voor 
   onze kerstbingo.

De bingo wordt gehouden in de:
Dr. W. Dreesschool, 
Kinderkamp 7, Arnhem 
(t.o. sporthal Kermisland).

Aanvang van de bingo is om:
20.00 uur, de zaal is open vanaf 19.30 uur.

U komt toch ook? 
Dan maken we er een gezellige avond van! 

Voor informatie kunt u een bericht sturen naar:
sik.presikhaafoost@live.nl

Het bestuur en de vrijwilligers 
van de S.I.K. 
wensen u 
prettige feestdagen 
en een 
voorspoedig 2011!

   onze kerstbingo.

De oplossing van 
,,Herken je wijk”
 in wijknieuws nr. 5 
,,Trimtoestel” in de 
Moorstraat.

Winnaar onder de goede inzendingen is  
Mw. T. Hubers uit de Rhederoordlaan.
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BELANGRIJKE 
TELEFOONNUMMERS

Alarmnummer (politie, brandweer, ambulance)  112
Bibliotheek Presikhaaf    3613401
Buurtcentra:
 - de Overkant    3614457
 - de Oosthof    3619873
 - Presikhaven    3615564
Centrum voor Jeugd en Gezin   088-3555 000
Dierenambulance    3649111
Gemeente Arnhem Servicelijn   0900-1809
Huurdershuis (juridische ondersteuning)  4432572
Huisartsendienst regio Arnhem  0900-1598
Meldpunt Vrijwillige Hulpdienst  3703540
Jongerencentrum Push    3618655
Leerbedrijf Diagonaal    3634533
MultiFunctioneelCentrum (beheerder)  3647193
Openbare verlichting    3775977
Opbouwwerk Presikhaaf   3628447
Politie (niet bedreigend)    0900-8844
Sita, grofvuil     4460490
SOS Hulpdient    4436000
SWOA: Waalstaete    7517322
SWOA: de Weldam    3611741
Stadsboerderij Presikhaaf   3775464
Woningstichting/-corporatie:
 - Portaal    0800-7678225
 - Vivare     3550200
 - Volkshuisvesting Arnhem  3712712
Wijkwinkel Presikhaaf    3771507
 openingstijden: maandag, dinsdag en donderdag
 van 09.00 - 16.30 uur; woensdag van 09.00 - 12.30 uur

Ziekenhuis Rijnstate    088-0058888
Ziekenhuis Velp    088-0058886
Zonnebloem, afdeling Presikhaaf  06-53797279
Sociaal Raadsliedenwerk   3547999
 Spreekuur Joh. De Wittlaan 244
 van 9.00-11.30 uur, dinsdag van 13.30-16.00 uur
 maandag t/m vrijdag telefonisch
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Kegelavond 
buurt

Mevr C. de Jong 
Iemand die al 

heel lang in  ons
buurtje woont.

31 oktober jl. was het zo 
ver: de kegelavond voor 
de buurt.
(Kemmenadestraat, Kieftskamp-
straat, gedeeltes Wildeborglaan en 
Verwoldelaan).
In de jaren negentig van de vorige 
eeuw was dit een regelmatig terug-
kerend fenomeen. 

Menig nieuwe bewoner werd op de 
hoogte gebracht en lekker gemaakt: 

“Je komt in een leuke buurt terecht. 
Ze organiseren van alles.” Om 
onduidelijke redenen stagneerde 
het feest na 2003. Dankzij het 
bewonersbudget hebben enkele 
lieden de stoute schoenen maar 
weer aangetrokken. Het fi nancieel 
gepuzzel werd ineens een heel stuk 
makkelijker. De wisselbeker werd 
uit de kast gehaald en de uitnodi-
gingen werden in de brievenbus 
gestopt. Veel nieuwe bewoners 
reageerden enthousiast.

Het werd ouderwets gezellig en ook 
aan de ouderwordende buren was 
gedacht. Er werd niet alleen geke-
geld, maar ook gepuzzeld in groeps-
verband. Om twaalf uur ging een 
ieder voldaan en vaak met een 
prijsje naar huis. De wisselbeker 
heeft ook een nieuw tehuis gevon-
den. Gaat de traditie weer verder? 
De toekomst zal het leren.
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vol variatie

‘Ontdek Presikhaaf’

Wijkmarkt 

In Presikhaaf wordt hard gewerkt aan het verbeteren 

van de wijk. Kom naar de wijkmarkt en ontdek wat 

er allemaal gebeurt. Voor alle wijkbewoners, van 

jong tot oud, is er genoeg te zien, te beleven èn te 

doen. Koffi e, thee, ranja en wat lekkers staan 

voor u klaar!

LEEFT!
PRESIKHAAF

Zaterdag 18 december 2010
MFC Presikhaven

10.00 tot 14.00 uur

Kijk op www.presikhaaf.info voor het programma

A4 advertentie Wijkmarkt 2.indd   1 17-11-10   16:07


