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ATK Brass schittert in Arnhem 
tijdens Airborne en in Presikhaaf
Op maar liefst zeven grote reclamezuilen in de binnenstad met hierop 
de Airborne festiviteiten was de aankondiging van de optredens door 
de koperblazersgroep te lezen. Ook in de huis aan huisbladen en op 
sociale media was veel aandacht en heel bijzonder was de melding op 
radio 538 waar Frank Dane verwees naar ATK Brass. 

Gedurende twee dagen waren de 
muzikanten op drie verschillende 
locaties te horen waarbij een op-
treden in een bierstudio wel heel 
sfeervol was. 
In winkelcentrum Presikhaaf waren 

de muzikanten te zien tijdens een 
brunchbijeenkomst voor omwo-
nenden en tijdens het evenement 
‘Kleurrijk Presikhaaf ’. 
De Glenn Miller en de Earth Wind 
& Fire medleys konden op groot 

applaus en veel waardering rekenen 
en het publiek genoot zichtbaar.
Sinds juni staat de groep onder 
leiding van Roeland Cleijne. 
Een gewaardeerde dirigent én 
muzikant die als trompettist zijn 
sporen ruim heeft verdiend in o.a. 
het Glenn Miller Orchestra Neder-
land en de musicalproducties 
‘Annie’ en ‘Fame’. Hij is kritisch, 
beschikt over de nodige humor en 
weet het beste uit de groep te halen! 

De formatie bestaat in deze samen-
stelling pas anderhalf jaar en maakt 
graag muziek op hoog niveau, 
waarbij plezier niet uit het oog 
wordt verloren. De muziekstijl is 
breed en gaat van pop tot jazzy en 
van rock tot easy listening. 

De Arnhemse formatie wil graag 
groeien en nodigt trompettisten, 
baritonisten, trombonisten én 
saxofonisten van harte uit om deel 
uit te gaan maken van het team. 
Voor informatie: www.atkbrass.nl, 
www.facebook.com/atkbrass of 
info@atkbrass.nl 

Cursus voor migrantenvrouwen
 “Opkomen voor jezelf ”  
Wil je meer zeggen wat je denkt 
en voelt? Of durf je geen nee te 
zeggen? Of vind je hulp vragen 
lastig? Of heb je vaak ruzie?
En wil je leren hoe je dit anders 
kunt doen? 

Migrantenvrouwen uit Presikhaaf 
kunnen dan meedoen aan de cursus 

“Opkomen voor jezelf ”.
De taal is eenvoudig. We gaan veel 
oefenen en doen. Iedereen kan 
meedoen, in totaal tien vrouwen.

De cursus in MFC Presikhaven 
start op donderdag 15 november 

2018 van 10.00 uur tot 12.00 uur en 
is elke week (in totaal vijf keer). 
Maria Meekes (Indigo) geeft deze 
cursus.
 
Doe je mee? 
Graag aanmelden bij Ingrid Sieljes 
(Rijnstad participatiewerk, 
1ste etage): tel. 06-52 71 07 66 of 
mail naar i.sieljes@rijnstad.nl

Advertentie
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Presikhaaf University 
in de Overkant

Word jij ook 
een AutoMaatje?

Overleg Kerken en 
Overheid Arnhem
Nieuwe website OKO voor Arnhemse inwoners

De Arnhemse kerken en geloofsgemeenschappen 
willen hulp en versterking bieden aan de kwetsbare 
mensen in de samenleving. Met dit doel hebben we 
ons verenigd in het OKO: Overleg Kerken en 
Overheid. De nieuwe website van OKO is vanaf 
21 september 2018 online: www.okoarnhem.nl

De kerken en diaconale instellingen willen er zijn voor 
de Arnhemse inwoners. Veel mensen hebben hulp 
nodig; niet alleen financieel en materieel maar juist in 
de sfeer van aandacht, zorg, praktische hulp en 
zingeving.

Samenwerking met de gemeente
Om zo veel mogelijk mensen te bereiken, werken we 
samen met de gemeente Arnhem en de wijkteams. Op 
de website van OKO staat een overzicht van activitei-
ten en voorzieningen die vanuit de kerken worden 
aangeboden aan Arnhemse inwoners. Dit is onderver-
deeld in de categorieën ontmoeting, bezoekwerk, 
hulpverlening en zingeving. 

Voor alle Arnhemse inwoners
OKO brengt alle informatie samen voor Arnhemse 
inwoners die behoefte hebben aan extra zorg en onder-
steuning. Zo wijzen wij de weg naar extra zorg voor 
iedereen die dat nodig heeft. 

In oktober is Presikhaaf University gestart in 
buurtcentrum de Overkant aan de Bethaniënstraat 
in Presikhaaf. Het is een initiatief van Melvin Kolf 
en Nabil el Malki om de jeugd in Presikhaaf en 
omgeving meer activiteiten aan te bieden.

 “De jeugd mag bij ons onder begeleiding aan de slag 
met het maken van huiswerk. Ook bieden wij de 
mogelijkheid om onder begeleiding aan sportactivitei-
ten deel te nemen. De huiswerkbegeleiding wordt op 
de volgende dagen aangeboden: dinsdag van 16.15 tot 
18.00 uur, woensdag en donderdag tussen 16.00 en 
18.00 uur. Kinderen van de groepen 7 en 8 melden 
zich aan via de basisschool. 
De kinderen van de middelbare school mogen vrij 
binnenlopen.”
Binnenkort heeft Presikhaaf University een site 
waarop alles te vinden is. Loop als ouder gerust eens 
binnen met uw kind. Voor vragen kunt u contact 
opnemen met Melvin Kolf (06-28 70 96 21) of 
Nabil el Malki (06-17 49 98 18).   

SWOA is in september gestart met  ANWB Auto-
Maatje. Voor Arnhem is het een nieuwe aanpak 
waarbij vrijwilligers met hun eigen auto minder 
mobiele ‘buren’ vervoeren binnen de wijken.

Wat is het?
Er even uit voor een boodschap of bezoek is niet voor 
iedereen vanzelfsprekend. Vanaf september 2018 ver-
voeren vrijwilligers minder mobiele ‘buren’ in Arnhem 
met hun eigen auto. Door AutoMaatje kunnen men-
sen langer mobiel en actief blijven. Dit kan zijn naar 
de kapper of de huisarts, maar ook weer lekker op de 
koffie bij een vriendin. AutoMaatje brengt je overal 
naar toe, dus niet alleen het ziekenhuis of een thera-
peut. Je kunt AutoMaatje ook gewoon voor leuke 

dingen inschakelen zoals een bezoekje of een bood-
schap doen.
Zelf AutoMaatje worden?
We zijn nog op zoek naar vrijwilligers. Lijkt het je ook 
leuk om jouw eigen ‘buren’ te vervoeren? 
Neem dan contact op met Marjon van Baars via 
automaatje@swoa.nl Je krijgt een onkostenvergoeding 
van € 0,30 per kilometer.

Informatie
www.swoa.nl of  http://www.anwb.nl/automaatje
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Honigkamp 82 
telefoon 362 18 18

Kapsalon 
Apart

Dames en Herenkapsalon

Kom langs 
of bel 

voor een 
afspraak. 

U kunt 
vrij parkeren 

voor de deur!!!

www.kapsalonapart.nl

Advertentie

Burenhulp Voor Elkaar in beweging!
Bij Burenhulp Voor Elkaar gaat 
een aantal dingen veranderen. 

Vanaf begin oktober kunt u, in 
plaats van op de laatste vrijdag van
 de maand, op de eerste dinsdag-
avond van de maand om 18.00 uur 
genieten van een heerlijke drie-

gangenmaaltijd. De maaltijd wordt 
bereid door Vitanos en Leerpark 
Presikhaaf, daarbij geholpen door 
Burenhulp Voor Elkaar. De locatie 
blijft Vrij Nederlandstraat 61. 
Iedereen is vanaf 17.30 uur welkom. 
Voor reserveren of meer informatie 
mailt u naar info@vitanos.nl of 
belt u naar 06-45 87 86 00.

Samen met Allon Cheng en 
Leerpark Presikhaaf gaan we elke 
vrijdag een lekkere pan soep maken. 
We nodigen buurtbewoners uit om 
daarbij hun favoriete salade te 
maken of het geheel verder aan te 
vullen met brood of iets dergelijks. 
Vanaf 12.00 uur is iedereen dan 

welkom om samen soep te komen 
eten. Prijs: € 1,50. 
Het Sparkcentre Presikhaaf van de 
Hogeschool Arnhem Nijmegen 
gaat met tweede- en vierdejaars 
studenten onderzoek doen naar wat 
er leeft bij de bewoners van 
Presikhaaf 1. 
Dit onderzoek zal zo’n anderhalf 

jaar duren. Als duidelijk is wat 
bewoners willen, kunnen we 
activiteiten daarop aanpassen. 
Samen met de bewoners wil de 
Burenhulp gaan voor een fijne wijk.
Het Wijkteam Presikhaaf is op 
verzoek van Burenhulp Voor Elkaar 
bereid om de komende periode 
spreekuur te houden in het 
Trefpunt, Vrij Nederlandstraat 61. 
Zij zullen vanaf 12 oktober in 
principe elke week op vrijdag van 
11.00 tot 12.00 uur aanwezig zijn 
om u op weg te helpen bij vragen 
over opvoeding, zorg, welzijn, werk 
en inkomen.

Info over Burenhulp: 
www.burenhulpvoorelkaar.nl 
Info over Vitanos: www.vitanos.nl
Info over Wijkteam Presikhaaf: 
www.zodoenwehetinarnhem.nl 

Sinterklaas kleuren 
Kom van zaterdag 17 november t/m 
zaterdag 1 december 2018 Sinterklaas 
kleuren in winkelcentrum Presikhaaf!

Silent Pieten Disco 
Zondag 25 november 2018 12.00 – 17.00 uur
Sinterklaas is in Nederland en zijn Pieten 

Evenementen houden wel van een feestje! 
Kom ook en dans mee!

Meet & Greet Sinterklaas 
Zaterdag 1 december 2018 12.00 – 16.00 uur
In de aanloop naar het Sinterklaasfeest 
worden vanaf zaterdag 17 november 
kleurplaten, die omgevouwen kunnen 
worden als schoentjes, verspreid bij de 
lokale ondernemers. 
Kinderen mogen deze in alle winkeletalages 
plaatsen. De Sint brengt zaterdag 1 decem-
ber een bezoek aan het centrum en zal alle 
schoentjes vullen.
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Voorlichtingsbijeenkomst aan 
Turkse patiënten en hun naasten
In gesprek over zorg in de laatste levensfase
Kent u iemand die ziek is en die niet meer beter wordt? 
Iedereen krijgt hier ooit mee te maken. Maar erover 
praten is niet altijd makkelijk. Toch wil iedereen dat 
zijn naaste nog een prettig leven heeft in de laatste fase. 
Wij nodigen u uit voor een bijeenkomst over zorg in 
de laatste levensfase. Deze voorlichtingsbijeenkomst is 
bedoeld voor patiënten en iedereen die nu of in de 
toekomst te maken krijgt met zorg voor zieke 
familieleden. 

In een prettige sfeer praten wij over:

•  Goede zorg in de laatste levensfase
•  Een gesprek voeren met naasten en zorgverleners 
 over wensen en behoeften
•  Afscheid nemen en rouwen

Komt u ook? U bent van harte welkom!
De bijeenkomst is gratis toegankelijk. Er is dan ook 
een open buffet aanwezig.
Datum  : vrijdag 9 november 2018
Tijd  : 14.00 tot 16.00 uur

Adres  : MFC Presikhaven, Laan v. Presikhaaf 
Huisartsen : K. Bülbül, F. Ali en M. Bassa
Organisator : Kadiriye Moerkens-Kocabas. 
Meer info : 026-384 43 33

I.v.m. de catering is aanmelding verplicht. U kunt 
zich telefonisch (026-384 43 33) of per e-mail 
k.moerkens@ezorg.nl aanmelden. Meldt u zich snel 
aan, want er zijn maximaal dertig plaatsen.

zorg en 
ondersteuning 
dichtbij

Bij het sociale wijkteam kunt u terecht met vragen over 
zorg en welzijn, jeugdzorg en inkomen. De coaches 
van het sociale wijkteam zoeken samen met u een 

oplossing om zorg en ondersteuning snel, goed en 
dichtbij huis te organiseren.
Het wijkteam is voor u bereikbaar via het algemene 
telefoonnummer 088 – 226 00 00.

Als u al contact heeft met het wijkteam, dan kunt u 
rechtstreeks met uw wijkcoach bellen.
Ook kunt u met uw wijkcoach appen of mailen. 
Vaak werkt dit sneller dan bellen.

Het kantoor van de wijkcoaches is op het MFC op de 
hoogste verdieping tegenover de lift. U kunt daar 
binnenlopen tijdens de baliedienst. Deze diensten 
wisselen nog weleens. De tijden staan op de deur 
genoemd.

Op de dinsdag is de baliedienst van het wijkteam in 
gezondheidscentrum de Bethaan. Van 12.00 uur tot 
16.00 uur zijn daar twee wijkcoaches aanwezig.
U kunt daar binnenlopen met een vraag of voor het 
maken van een afspraak.
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Presiklife is een tweedehands 
kledingproject aan de Bethaniën-
straat 3. Wij zijn weer open elke 
eerste en tweede vrijdag van de 
maand, dus 2 en 9 november en 
7 en 14 december a.s. U bent van 
harte welkom om een kijkje te 
nemen bij onze WINTERKLEDING en 
een kopje koffie te drinken. 
Wij zijn open van 10.00-16.00 uur.

Ontdekkingen in de sterrenkunde

Sterrenwacht Presikheaven geeft 
iedere eerste zaterdag van de maand 
van 14.30 tot 15.30 uur (van septem-
ber tot en met juni) een presentatie 
in de bibliotheek Presikhaaf, over 
nieuwe ontdekkingen in de sterren-
kunde en actueel ruimtevaartnieuws.
Adres: Laan van Presikhaaf 7.

Muziek maak
je in de buurt

Gratis

Voor kinderen 
vanaf 10 jaar

Leuk

Muziek maken doe je samen

Samen muziek maken is leuk

info@arnhemsfanfareorkest.nl

We nemen dan in december
contact met je op.

Wil jij dat ook? 
Stuur dan een email naar:

Waar 
en 
wanneer?

Op je vrije woensdagmiddag
in januari en februari 2019 in 
het clubgebouw 
Quattro Musica
aan de Honigkamp.

Basiscursus (kinder)haren knippen
Op woensdag 7 november van 9.00 tot 11.30 uur begint in het 
MFC een praktische cursus (kinder)haren knippen. De cursus is 
op vijf achtereenvolgende woensdagochtenden tot en met 
5 december. De lessen kosten 2,50 euro per les, dat is inclusief een 
kapperskop waaraan je met z’n tweeën werkt. Je moet zelf zorgen voor een 
knipschaar en een kam.  
Inschrijven kan tot 5 november bij Ingrid (i.sieljes@rijnstad.nl of 
06-52 71 07 66). Er is plaats voor maximaal acht deelnemers. Als meer 
wijkbewoners zich inschrijven, wordt geloot wie mag meedoen. 
Plek: MFC Presikhaven, Laan van Presikhaaf 7.

Wat leer je in de cursus:
Kennis over materialen, kniptechnieken zoals recht knippen, pony knip-
pen, laagjes knippen, heel kort knippen en werken met de tondeuse. Het 
is vooral een basiscursus waarin je enkele technieken van het knippen leert. 

Advertentie
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Word vrijwilliger bij 
Old-School Vreedenhoff!
Bij woonzorgcentrum Vreedenhoff in Arnhem is de allereerste Old-
School van Nederland geopend. Bij dit programma oefenen deelnemers, 
zoals jongeren en vrijwilligers, om als ‘kennisdetective’ informatie te 
verzamelen die niet voor de hand ligt; een waardevolle innovatievaar-
digheid die zij vervolgens in hun eigen leven weer kunnen inzetten. 

De deelnemers gaan hiervoor in 
gesprek met de ouderen en brengen 
hun verhalen weer tot leven.
Kom meehelpen met een uniek en 
nieuw programma in de zorg en 
maak de grote meerwaarde van de 
ouderen zichtbaar. 

Ontdek bijzondere verhalen van 
bewoners, werk samen met perso-

nen van verschillende generaties en 
achtergronden en kies zelf hoe vaak 
u komt. 

Ook voor jongeren: Kent u jonge-
ren (15 t/m 25 jaar) die op zoek zijn 
naar een bijzondere praktijkerva-
ring, waardevolle vaardigheden 
willen leren en hun netwerk willen 
vergroten? 

Op www.humints.com/oldschoolarnhem 
vindt u meer informatie over hoe 
jongeren kunnen deelnemen aan 
het Old-School programma!

Interesse? 
Mail naar oldschool@vreedenhoff.nl 

10 jaar puzzelprijs
Presikhaaf wijknieuws startte 
alweer 10 jaar geleden met het 
plaatsen van een rebus, wijkfoto, 
kruiswoordpuzzel, woordzoeker 
of sudoku met het doel bewoners 
te betrekken bij de wijk. 
Aan winkeliers in de wijk werd 
gevraagd of ze een prijs beschik-
baar wilden stellen bij wijze van 
sponsoring en een aantal 
reageerde enthousiast.

10 jaar lang 6 keer 
per jaar betekent 60 
puzzels plaatsen.
Er is en wordt veel 
gereageerd en er zijn iedere 
keer weer reacties bij van bewoners 
die nog niet eerder een oplossing 
hebben ingestuurd. De trekking 
van de winnaar gebeurt zeer 
zorgvuldig.
Alle inzendingen worden in een 
aparte enveloppe gestopt; vervol-
gens wordt er blind getrokken.

10 jaar lang betekent 60 prijsjes 
uitdelen. De redactie brengt de 
prijs zelf bij de winnaar thuis, hoe 
leuk is dat!! De huidige prijs is een 
cadeaubon van kapsalon Apart.
Op mijn vraag of de winnaars ook 
echt gebruik maken van hun bon 
vertelt Brigitte (eigenaresse 
van de kapsalon) dat 

ze regelmatig 
bewoners 
krijgt die 
hun 

gewonnen bon 
komen “verzilveren”. De 

meeste van hen weten wel van het 
bestaan van de zaak; enkelen zijn 
ook al klant, maar sommige win-
naars zijn nog nooit binnen 
geweest. Hoe dan ook laat iedereen 
weten de cadeaubon een leuke prijs 
te vinden.
Of er nog 10 jaar bij komen is de 
vraag. Voorlopig gaat de redactie 
nog even door met plaatsen.

Samen ontbijten in 
MFC Presikhaven!

Op 13 november houdt de 
activiteitengroep 
Presikhaaf een ontbijt 
voor alle wijkbewoners.

Gezellig samen ontbijten en kennis 
maken met je medewijkbewoners.
U kunt kaartjes voor dit ontbijt 
kopen in MFC Presikhaven bij het 
participatie-/opbouwwerk. Er zijn 
maximaal 50 plaatsen beschikbaar, 
een kaartje kost € 2,00. 
Het ontbijt begint om 9.15 uur en 
duurt tot ca. 10.45 uur. 
U kunt aan tafel vanaf 9.00 uur.

Voor meer informatie
 i.sieljes@rijnstad.nl of bel met 
06-52 71 07 66 voor een kaartje.
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Wijkbewoner Wim Janzen aan het woord
Omdat het thuis even niet 
uitkwam, ontmoet de 
redactie van Presikhaaf 
Wijknieuws deze wel-
bespraakte wijkbewoner in 
zijn geliefde restaurant op 
winkelcentrum Presikhaaf.

Hoewel in de evacuatie 
geboren in Voorst, kan je 
iemand die in Arnhem 
opgroeide en vanaf 1956 in 
Presikhaaf woont, toch echt wel een Presikhaver 
noemen. 

“Eerst woonden we aan de Slaakweg. Na de basisschool 
ging ik naar de technische school, daar waar nu het 
Leerpark staat. Het was niet echt een succes. 
Waarin ik wel goed was, was stijldansen. Ik heb aan 
veel wedstrijden meegedaan met vaak prima resultaat. 
Bij de dansschool ontmoette ik ook mijn partner, met 
wie ik al ruim 50 jaar samenwoon, al vele jaren met 

veel plezier aan de Bontekoestraat in Presikhaaf. 
Dat hij in zijn werkzame leven een man van aanpak-
ken was, blijkt als Wim vertelt over zijn loopbaan. 

“Als ober ben ik begonnen bij de Rutex. Ook heb ik 
gewerkt bij Galleries Modernes, daarna trok mijn hart 
naar de kermis. Mijn partner en ik namen een goktent 
over en trokken daarmee door vooral Brabant en 
Limburg. Later kwam daar nog een snackbar bij.” 

Toen het bij de kermis wat minder ging, verkochten zij 
hun toko en organiseerde Wim dagreizen voor oude-
ren, een groot succes. Omdat organiseren Wim in het 
bloed zat, startte hij een reisbureau, dat zich toelegde 
op reizen naar vooral Tunesië. De activiteiten rond 
Sinterklaas (inclusief Pieten en stoomboot) en Kerst 
(met een meterslange kerstboom in het gangpad van 
het vliegtuig) is menig Arnhemmer bijgebleven. 

Tot slot toont Wim ons een groot aantal zwartwit 
foto’s over Arnhem, waarbij de foto’s over de 
ontwikkeling van winkelcentrum Presikhaaf een 
prominente rol innemen. 
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Zwarte Pieten lezen voor aan de kleinsten!

Speciaal voor kinderen van 1 tot en met 4 jaar oud

Bibliotheek Presikhaaf - MFC Presikhaven - Laan van Presikhaaf 7

Zaterdag 24 november in de Bibliotheek
van 10.30 – 11.30 uur. De bijdrage per kind 
voor het cadeautje is € 2,50. (vooraf te 
voldoen) Opgeven graag vóór 18 november
via speelkameraadjes@gmail.com
of bij Ingrid (in MFC Presikhaven/
participatiewerk): 06-52 71 07 66. Vermeld de 
naam en leeftijd van uw kind(eren) en of het een 
jongen of meisje is.

Om 10.30 uur komen de zwarte pieten van Sinterklaas een verhaaltje voorlezen aan de allerkleinste pietenfans. Niet 
alleen wordt er voorgelezen er worden natuurlijk ook sinterklaasliedjes gezongen en samen pepernootjes gegeten. 
Uiteraard krijgen alle kindjes een cadeautje van de pieten. Let op deze activiteit is speciaal voor kinderen tot en met
4 jaar en hun ouders/verzorgers/opa s en oma’s. Dit is een activiteit van Speelkameraadjes Presikhaaf in 
samenwerking met participatiewerk Rijnstad en bibliotheek Presikhaaf.

Officiële start project 
Boksmatties in Presikhaaf
In september heeft Boksacademie Orhan Delibas een 
subsidie ontvangen om een tweejarig (sport)project in 
de wijk Presikhaaf te starten. Dit project, genaamd 
Boksmatties in Presikhaaf, is op dinsdag 2 oktober 
gelanceerd. 
Het was een inspirerende en sportieve middag!

Als maatschappelijk betrokken club wil de Boksacade-
mie door middel van dit project jongeren in de leeftijd 
van 12 tot 18 jaar kennis laten maken met de bokssport 
en op deze wijze jongeren meer en structureel laten 
bewegen. De Boksacademie gaat dit samen doen met 
een aantal partners uit Arnhem, waaronder Wijkteam 
Presikhaaf, Stichting Rijnstad, Sportbedrijf Arnhem, 
Briant College, Reclassering Arnhem, Pactum, 

Jongeren op Gezond Gewicht en de gemeente.
Boksacademie Orhan Delibas is een multiculturele 
boksschool met inloopmogelijkheden voor alle bewoners 
uit Arnhem en omgeving. Onze boksschool wordt geleid 
door een groep zeer ervaren hulpverleners en sportlieden 
en is gevestigd in Presikhaaf, in de Zorgvlietstraat. 
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Ideeënmakelaars Arnhem 
denken met je mee!

Indrukwekkend afscheid 
van Karin Albers

Heb jij een mooi idee maar je weet niet waar te begin-
nen? De Ideeënmakelaars kijken samen met jou naar 
wat jouw idee nodig heeft! We verbinden je met orga-
nisaties of inwoners met soortgelijke ideeën en ervaring 
en zo wordt de zoektocht naar draagvlak, een creatieve 
blik of de benodigde middelen heel wat makkelijker. 
Zo kun jij je idee tot een succes maken en wordt 
Arnhem een stukje mooier. 

Ruim 80 Arnhemmers met vragen, ideeën en mooie 
initiatieven maakten sinds begin 2017 gebruik van de 
diensten van Ideeënmakelaars Arnhem. Wij komen 
graag naar je toe, bij jou thuis of ergens in de stad of 
jouw wijk. Luisteren naar wat je van plan bent, waar je 
tegenaan loopt, aan wat voor concrete steun je 
behoefte hebt. Omdat we met ons drieën zijn – ieder 
met haar of zijn specifieke kennis en ervaring – zijn we 
van veel markten thuis en kunnen we breed 
meedenken.
We dachten mee over initiatieven om voedselverspil-
ling en armoede tegen te gaan, buurten groener en 
duurzamer te maken enz. enz.
 
Loop jij ook rond met een idee waarover je graag eens 
zou klankborden of heb je hulp nodig om met de 
juiste persoon of instantie in contact te komen?
Misschien zou je graag eens met iemand van gedachten 
wisselen over je plan en het vertalen naar een plan van 
aanpak? Onze dienstverlening is gratis voor inwoners 
van Arnhem. Bij Ideeënmakelaars Arnhem ben je aan 
het goede adres.
Bel of stuur een mail naar Ideeënmakelaars Arnhem, 
telefoon 06-81 18 52 34 of 
info@ideeenmakelaarsarnhem.nl

V.l.n.r.: Klaas Arie Westland, Karin Huibers en Sanne Nicholas

Karin heeft als directeur onderwijs van Kindcen-
trum De Werf het afscheid gehad dat zij verdiende. 
Zij is van grote betekenis geweest voor Presikhaaf-
West. Van meet af aan is zij voorvechtster geweest 
van het Kindcentrum. 

Haar lijfspreuk: ‘Zoeken naar verbinding’ heeft zij op 
alle niveaus toegepast: bij de kinderen, de ouders, de 
professionals uit onderwijs, kinderopvang en welzijn. 
Daarmee laat zij een goed functionerend Kindcentrum 
achter. Er moest hier en daar dan ook een traantje 
weggepinkt worden bij haar afscheid. Het was ontroe-
rend hoe de kinderen hun best hebben gedaan met 
dans, toneel en een zelfgemaakt filmpje, een lipdup.

In dit filmpje spelen kinderen uit de bovenbouw mee 
met zang, dans en camerawerk. Het filmpje is in één 
keer opgenomen en dat is behoorlijk lastig. 
Het resultaat mag er gelukkig zijn. Door het team is er 
voor Karin een filmpje gemaakt van alledaagse gebeur-

tenissen, getiteld: ‘ Zo doen wij het 
op De Werf ’. Klapstuk van de dag 
was het oplaten van ballonnen door 
de kinderen in het bijzijn van heel 
veel ouders. 

Wij wensen Karin veel succes bij haar volgende stap in 
haar carrière. Zij gaat nu als bestuurder aan de slag bij 
een schoolbestuur in Limburg met 20 scholen.
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Kunstborrel bij borduurt ze in haar schilderijen en 

gaat papier vaak onder de naaima-
chine. Textiel nodigt heel erg uit 
om te voelen en aan te raken en dat 
ziet ze ook vaak gebeuren. Daarom 
noemt Jolanda haar kunst vaak 
aaibare kunst.

Een andere techniek die ze al jaren 
beoefent, is het schilderen op zijde. 
Zijde is een prachtig zacht en 
soepel materiaal dat min of meer 
dezelfde eigenschappen heeft als 
wol. Het neemt geweldig goed verf 
op en de prachtigste kleuroverlopen 
kan ze daarmee bereiken.
Jolanda zal enkele van haar zijde-
schilderingen laten zien op de 
culturele avond van 16 november. 
Daarnaast toont ze ook wat collages 
op papier in de vorm van kaarten, 
enkele kleine objecten en schilderij-
tjes met borduurwerk. Ze is hierbij 
zelf aanwezig en zal graag vragen 
beantwoorden.

Zaterdag 24 november van 
14.30-15.30 uur zal de kunstborrel 
plaatsvinden in de bibliotheek. 
Iedereen is van harte welkom.

Jolanda Verstegen is beeldendkun-
stenaar en woont al meer dan 25 
jaar in Arnhem maar pas sinds eind 
2015 in Presikhaaf. Omdat zij als 
kunstenaar natuurlijk graag kunst 
bij een breed publiek onder de 
aandacht wil brengen, heeft ze al 
twee keer meegedaan aan de kunst-
route Presikhaaf. Een ideale manier 

om mensen te ontmoeten en 
contacten te leggen met 
wijkbewoners.

Met gecombineerde technieken en 
materialen maakt zij schilderijen, 
collages en objecten, maar wel 
altijd met een toevoeging van 
textiel of textiele technieken. Zo 

Huis voor en door de wijk
Wij zijn op zoek naar bewoners die graag meedenken 
en doen om van Buurthuis de Overkant een bruisende 
plek te maken. Een buurthuis waar gastvrijheid voorop 
staat en waar plek is voor buurtinitiatieven, voor jong 
en oud. 

Een buurthuis waar binnen, maar ook buiten van alles 
te doen is, beheerd door de buurt. 
U vindt de Overkant aan de 
Bethaniënstraat 242.

Heeft u een idee of een vraag of wilt u een keer binnen 
kijken? Dat kan. 

Loop eens binnen op woensdagochtend tussen 10.00 
uur  en 11.00 uur voor een kop koffie of mail naar: 
welkom@overkantpresikhaaf.nl om een afspraak te 
maken met Bouke Scheerder of Christel Hoogland.

Activiteiten SIK
10 november  Bingo vanaf 20.00 uur
24 november     Sinterklaasfeest 14.00 uur
15 december      Kerstbingo vanaf 20.00 uur

-onder voorbehoud van wijzigingen-
Voor meer info, zie onze website www.sikpresikhaaf.com

Agenda werkgroepen 
Presikhaaf
31 oktober  BO Over het Lange Water in de Oosthof

28 november  Wijkplatform Presikhaaf in MFC

De vergaderingen zijn openbaar en beginnen om 19.30 uur.
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Verkiezing Maestro 2018 
Het Arnhems Fanfare Orkest (de oudste muziekvereniging van 
Arnhem) brengt in haar jaarconcert een keur aan verschillende, 
zeer goed in het gehoor liggende, muziekstukken.

Het enthousiaste en moderne AFO 
staat al geruime tijd onder leiding 
van de bekende Velpse dirigent 
Rudy Böhmer. Tijdens dit concert 
wordt ook de Maestro 2018 van 
Arnhem gekozen.

Na de successen van de drie eerste 
edities zal het Arnhems Fanfare 
Orkest ook dit jaar weer de Maes-

tro van Arnhem organiseren. Het 
concept is duidelijk: vijf bekende 
Arnhemmers zullen de bok bestij-
gen om het AFO te leiden met hun 
interpretatie van een muziekstuk. 

Zal de kampioen van vorig jaar, 
Helga Beck, haar titel weten te 
prolongeren of gaat een ander 
ermee slepen?

In de afgelopen tijd hebben de 
deelnemers een stoomcursus dirige-
ren gehad van de componist/
arrangeur en dirigent van het AFO 
Rudy Böhmer. 
Hij heeft hen klaargestoomd voor 
het grote concert in de zaal van 
Muziekcentrum Quatro Musica aan 
de Honigkamp in Arnhem.

Op 3 november a.s. zullen alle 
deelnemers hun kunsten laten zien 
aan een vakjury, bestaande uit: 
voorzitter Ahmed Marcouch, 
burgemeester van Arnhem, dirigent 
Rudy Böhmer en twee leden van 
het orkest. 

Maar ook u als publiek krijgt de 
kans om uw favoriet naar de titel te 
helpen door op ze te stemmen. 
Kom daarom allen op zaterdag-
avond 3 november en moedig uw 
favoriete Maestro aan.

Toegang is gratis. Aanvang 
20.00 uur, zaal open 19.30 uur. 
Muziekcentrum Quatro Musica aan 
de Honigkamp (Presikhaaf ).

Burendag Aldenhaagstraat
Zaterdag 22 september vierde de 
Aldenhaagstraat voor de tweede 
keer op rij BURENDAG. 
Vorig jaar was het zo goed bevallen, 
dat we ook dit jaar weer bij elkaar 
kwamen.
’s Ochtends werden de partytenten 
opgezet, waarna we rond 10.30 uur 

gezamenlijk aan de koffie gingen. 
Na de koffie hebben we met een 
aantal buren de straat onkruidvrij 
gemaakt. Met medewerking van 
Sight werd daarna de straat 
schoongemaakt met een 
veegwagen.

’s Avonds zaten we gezellig met het 
merendeel van de buren aan de 
BBQ. Het regende wel, maar met 
genoeg tenten en warmtestralers 
was het goed te doen. 

Het is zo leuk om eens een praatje 
te maken met buren die je 
normaal alleen gedag zegt. 

Ook hebben zich weer buren 
aangemeld voor onze groepsapp. 
Altijd handig bij onraad of als 
iemand ziek is, voor wie we iets 
kunnen betekenen.

En volgend jaar
…….dan vieren 
we gewoon 
weer burendag!
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Actief in uw wijk

Bel of mail voor een gratis en vrijblijvende waardebepaling

Hoetink Makelaars BV
Cloekplein 2
6826 KS  Arnhem

T 026 44 34 900
E info@hoetinkmakelaars.nl
I www.hoetinkmakelaars.nl

Advertentie

Maaltijd en muziek op culturele avond in MFC
Vrijdagavond 16 november 2018 wordt de volgende 
culturele avond georganiseerd in MFC Presikhaven. 
De Cultuurgroep Presikhaaf heeft voor deze avond 
accordeonvereniging Aeolus uit Dieren uitgenodigd 
voor een concert. 

Het orkest, gedirigeerd door Jeroen Gulikers, bestaat 
dit jaar 50 jaar, een jubileum. Het repertoire kent 
verschillende genres. Te horen is wat op een accordeon 
allemaal mogelijk is. Van pop tot klassiek, ook film- en 
musicalmuziek, Muziek van het Motion Trio, The 
Blues Brothers, maar ook van Astor Piazolla, Mozart 
en Grieg. Ook Hollandse meezingers staan op het 
programma. Kortom een zeer gevarieerde, muzikale 
avond.

Tijdens de avond is er ook weer een mini-expositie 
door een kunstenaar van Stichting Kunstroute Presik-
haaf: Jolanda Verstegen. Zij is beeldend kunstenaar en 
woont sinds 2015 in Presikhaaf.
Haar werk bestaat uit gecombineerde technieken en 
materialen. Hiervan maakt ze schilderijen, collages en 
objecten, altijd wel met een toevoeging van textiel of 
textiele technieken. Jolanda noemt haar kunst vaak 

“aaibare kunst”.

Voorafgaand aan de uitvoering is het mogelijk een 
warme maaltijd te gebruiken in het MFC.
In samenwerking met organisatie Vitanos uit Arnhem, 

onder andere gerund door de bekende Allon Cheng, 
staan de tafels gedekt in een van de zalen. 
Aan de twee gangen maaltijd, die start om 17.30 uur, 
kunnen maximaal 60 personen deelnemen.
Kaarten ad. € 8,00 p.p. voor een combinatie van 
deelname aan maaltijd en accordeonorkest zijn te 
reserveren via cultuurgroeppresikhaaf@gmail.com 
Vermeld duidelijk dat u reserveert voor maaltijd plus 
voorstelling.

Kaarten voor alleen het concert ad. € 3,00 p.p. zijn ook 
te bestellen via cultuurgroeppresikhaaf@gmail.com of 
te koop in de bibliotheek in het MFC. 

Ook aan de kassa zijn op de avond vanaf 19.00 uur 
kaarten te koop. Aanvang voorstelling is om 19.30 uur. 
Het kopje koffie in de pauze en een consumptie na 
afloop zijn inbegrepen.
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Verslag thema-avond in de Oosthof
Eind september werd in buurt-
huis de Oosthof een thema-avond 

“Buurtbemiddeling” en “Diftar” 
(omgekeerd inzamelen) georgani-
seerd voor alle bewoners van 
Over het Lange Water en 
Elsweide. 

Het thema “Buurtbemiddeling” 
werd gepresenteerd door buurtbe-
middelaars Anna Ramirez en Anne 
van Tilburg. Diverse onderwerpen 
betreffende dit onderwerp werden 
door hen in een goede presentatie 
weergegeven.

Met name werd duidelijk hoe je in 
bepaalde situaties kunt handelen en 
buurtbemiddeling kan inschakelen. 
Ook werd duidelijk hoe de werk-
wijze van buurtbemiddeling is.
Na de presentatie beantwoordden 
zij een aantal vragen van bewoners.
Daarna werd het thema ”Diftar” 
gepresenteerd door Jos Debets en 

Clemens Berntsen, medewerkers 
van de gemeente Arnhem. Clemens 
gaf de aftrap en verwoordde op een 
duidelijke wijze hoe de gemeente 
Arnhem omgaat met Diftar.

Vervolgens gaf Jos aan hoe in de 
toekomst mogelijk wordt omge-
gaan met het gft-afval, vooral bij 
hoogbouw. Er lopen in dit kader 
nog allerlei onderzoeken.

Ook na deze presenta-
tie kwamen diverse 
vragen van bewoners. 
De avond werd door 
de 35 belangstellende 
buurtbewoners goed 
ontvangen.

Na afloop werden Anna, Anne, 
Clemens en Jos door Gerie 
(namens het bewonersoverleg) 
bedankt voor de duidelijke 
presentaties.

foto: Hans van Dulkenraad

Reanimatieavonden voor 
bewoners van Presikhaaf
In het vorige nummer van de wijkkrant hebben wij aangegeven dat er 
een budgetaanvraag gedaan is bij het wijkplatform om in 2019 (eind 
maart/begin april) een gratis reanimatietraining te kunnen geven. 
Ook wijkbewoners, die een herhaling reanimatie willen volgen, zijn 
van harte welkom. 

Op woensdag 19 september is deze 
budgetaanvraag in het wijkplat-
form goedgekeurd.

Marjo Soomers van de EHBO-
vereniging Presikhaaf zal op deze 
avonden als instructrice aanwezig 
zijn. De training zal voor de deel-
nemers één avond in beslag nemen. 

Behandeld worden de basale kennis 
van reanimeren, het herkennen van 
een circulatiestilstand, controle op 
bewustzijn, inschakelen hulp 
(Bel 112), controle ademhaling, 
volwassen- en kind/babyreanimatie, 

stabiele zijligging, verstikking en 
hoe te handelen bij diverse 
noodsituaties. 
Uiteraard komt ook het gebruik 
van de AED (Automatische Externe 
Defibrillator) aan de orde. 

Er hebben zich inmiddels meer dan 
50 deelnemers opgegeven. Als je 
alsnog belangstelling hebt voor de 
training, geef je dan op door mij 
een e-mail te sturen. 

Geef onderstaande gegevens door: 
naam, adres, woonplaats, telefoon-
nummer, geboortedatum en je 
ervaring (eerste keer of herhaling). 

Gerie Wolkenfelt
Telefoon: 06-29 23 81 36
E-mail: g.wolkenfelt@upcmail.nl 
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Colofon
Presikhaaf Wijknieuws is een wijkblad voor 
en door wijkbewoners van Presikhaaf. 
Verschijnt 6 maal per jaar.

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

Ondersteuning vanuit  Rijnstad:
Lies Vonk

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

Financieel beheer: 
Rijnstad en Presikhaaf wijknieuws.

Druk: Coers & Roest Arnhem

Oplage: 8000 ex.

Informatie bezorging: 
wijknieuws@presikhaafnet.nl

Redactie-adres/Advertentiebeheer: 
Laan van Presikhaaf 7
6826 HA Arnhem / telefoon 362 84 47
wijknieuws@presikhaafnet.nl

Presikhaaf wijknieuws wordt mogelijk 
gemaakt door financiële ondersteuning van 
het wijkplatform.

Ingezonden brieven en artikelen zijn welkom 
en vallen onder verantwoordelijkheid van de 
schrijver. De redactie behoudt zich het recht 
voor stukken in te korten of te weigeren 
zonder opgaaf van reden.

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

vóór 16 november 2018
Onder de goede inzenders wordt een cadeaubon verloot ter 

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

S U D O K U

Inzenden kopij vóór
16 november 2018

Woorden: maximaal 250
Foto’s:

jpg of pdf minimaal 500kb
NIET invoegen in het Word-doc.

Sturen naar
wijknieuws@presikhaafnet.nl

De volgende editie komt uit op:
10 december 2018
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Luchtkwaliteit, kan ik daar wat aan doen?
De lucht die we inademen is op veel plekken in 
Nederland ongezond. Hoe strak blauw de lucht ook is, 
schoon is die lucht meestal niet. We zijn gewend met 
de vinger naar elkaar te wijzen. Maar wie draagt nu 
wat bij aan die vervuiling van onze buitenlucht? 
Nederland exporteert meer vieze lucht dan we impor-
teren.  En wie kunnen we dus de schuld geven of bij 
wie ligt de oplossing? In Arnhem is een groep Lucht-
wachters actief die op verschillende fronten proberen 
de gemeente en andere partijen te bewegen om hun 
aandeel in de fijnstofproductie te verminderen.

Volgens het Nationaal Samenwerkingsprogramma 
Luchtkwaliteit (NSL), TNO en Longfonds zorgen 
verkeer, industrie en intensieve veeteelt, scheepvaart, 
luchtvaart en bouwwerkzaamheden voor de meeste 
vervuiling. Al die bronnen dragen bij aan de fijnstof 
die wij inademen. Fijnstof is een verzamelnaam voor 
alle zwevende deeltjes die kleiner zijn dan 10 micro-
meter, een honderdste deel van een millimeter, ook wel 
PM10 genoemd. Maar het kan nog kleiner: PM 2,5 en 
PM 0,1. Hoe kleiner de deeltjes hoe dieper ze in je 
longen kunnen komen. Longpatiënten, zo’n 
1,2 miljoen Nederlanders = ruim 7%, hebben er het 
meeste last van. (www.longfonds.nl/gezondelucht).

Het NSL berekent voor de grote doorgaande wegen in 
Nederland hoe het met de luchtkwaliteit zit. 
In Arnhem is er één plek waar de Europese norm 
wordt overschreden, namelijk bij Musis in het centrum 
van de stad, zie www.nsl-monitoring.nl en zoom in op 
Arnhem. De actuele concentraties luchtverontreiniging 
staan op de Atlas Leefomgeving 
www.atlasleefomgeving.nl/ (ga naar kaarten, dan naar 
lucht). De luchtkwaliteit is op veel andere drukke 
plekken net onder de norm, bijvoorbeeld op het Lange 
water en IJssellaan. Op veel andere plekken in de wijk 
is onbekend hoe het is met de luchtkwaliteit omdat 
men bij de monitoring o.a. de houtstook buiten 
beschouwing laat.

In 2015 heeft de GGD Gelderland de luchtkwaliteit in 
Gelderland en in Arnhem onderzocht: Luchtveront-
reiniging heeft veel gezondheidseffecten en beïnvloedt 
de kwaliteit van leven, ook als aan de wettelijke 
normen wordt voldaan. In Gelderland zijn de effecten 
van luchtverontreiniging vergelijkbaar met het passief 
roken van 6 sigaretten per dag. 

Wat kunnen u en ik daar aan doen? 
1.  In een file neemt de uitstoot per auto flink toe.   
 Probeer dus buiten de spits te reizen als dat kan   
 voor uw werk. Moet u toch met de auto, probeer   
 dan te carpoolen met een collega. Of werk zo nu en  
 dan thuis als dat kan voor uw werk. Laat uw auto   
 niet stationair draaien (opwarmen) dat is slecht voor  
 de motor en uw omgeving. 
2.  Reis met het openbaarvervoer naar je werk, neem   
 dus de trein in plaats van de auto. Wist je dat reizen  
 met de trein heel veel voordelen biedt? Denk maar   
 aan meer beweging (30 minuten), minder stress,   
 productief zijn en daarnaast dus een steentje 
 bijdragen aan schonere lucht. 
3.  Neem vaker de fiets in plaats van de auto of scooter/ 
 bromfiets. Beter voor uw lichaam als het dat aankan  
 en vriendelijker voor de andere weggebruikers. Ruil  
 je scooter in voor een elektrische variant, of nog   
 beter een e-bike.
4.  Gebruikt u een gezellige houtkachel of heeft u een   
 open haard of een vuurkorf? Houtstook levert   
 afhankelijk van de variant een stevige bijdrage aan   
 het fijnstofprobleem, zie www.stookwijzer.nu 
5.  Eet minder vlees. Veebedrijven veroorzaken veel   
 luchtverontreiniging. 

Musis, de smerigste lucht in Arnhem (foto Hans van den Bos) 
ingezonden door Ipe van der Deen 14/9

Luchtwachters Arnhem
Meer weten, zie www.luchtwacht.nl of wilt u zelf actief 
worden, mail dan naar arnhem@luchtwacht.nl. 


