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P R E S I K HA A F
Nieuwsbrief Werkgroep AGA

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

of www.ageena.nl

Stikstof, wat is dat nou eigenlijk? 

Stikstof (N2) is een kleur- en reukloos gas dat overal om ons heen is.  
Ongeveer 78% van alle lucht bestaat uit stikstof. 
Stikstof is van zichzelf niet schadelijk voor mens en milieu. 
Maar er zijn ook verbindingen van stikstof in de lucht die 
wel schadelijk kunnen zijn voor mens en milieu. Dit zijn 
stikstofoxiden (NOx, een verbinding van stikstof en zuur-
stof) en ammoniak (NH3, een verbinding van stikstof en 
waterstof). De hoeveelheid stikstofoxiden en ammoniak 
in de lucht heet de concentratie.Stikstofoxiden (NOx)  
komen vooral in de lucht terecht door uitlaatgassen van 
het verkeer en de uitstoot van industrie. Ammoniak (NH3) 
komt met name van dieren in de veeteelt. Een klein deel 
komt uit overige bronnen zoals industrie, de bouw en het 
verkeer. Boeren gebruiken mest van dieren en kunstmest 
om hun land te bemesten.  
Een deel van die mest verdampt als ammoniak en komt 
zo in de lucht. Om de zogenaamde ‘stikstofproblematiek’ 
goed te begrijpen, zijn drie termen belangrijk: 
• Concentratie (hoeveel zit er in de lucht) 
• Emissie (hoe komt het in de lucht) 
• Depositie (hoe komt het op/in de grond)

Concentratie 
Teveel stikstofoxiden in de lucht, of: een hoge stikstof- 
oxidenconcentratie, is schadelijk voor de gezondheid. 
Vooral mensen met longklachten en astma hebben er last 
van. Teveel ammoniak in de lucht is ook schadelijk voor 
de mens. Maar in de buitenlucht is de ammoniakconcen-
tratie bijna nooit zo hoog. 
 
Emissie (uitstoot) 
Om de concentratie te bepalen is het belangrijk om te 
weten hoeveel stikstofoxiden en ammoniak er in de lucht 
komt. De uitstoot van deze stoffen heet ook wel emissie.  
• Stikstofoxiden komen vooral vrij bij verbranding van  
fossiele brandstoffen. De belangrijkste bronnen van stik-

stofoxiden zijn het verkeer, energiecentrales en de  
industrie. 
• Ammoniak komt vooral uit de landbouw, maar ook 
het verkeer en mensen produceren ammoniak. Boeren 
gebruiken mest omdat het zorgt voor een betere planten-
groei en hogere gewasopbrengsten. Uit de mest verdampt 
stikstof als ammoniak en komt in de lucht. Een ander deel 
van de stikstof kan uitspoelen naar het grondwater; dit 
heet (nitraat)uitspoeling. 
Onder regie van het RIVM Rijksinstituut voor Volks- 
gezondheid en Milieu  werken verschillende organisaties 
samen om gegevens over de uitstoot van verontreinigen-
de stoffen naar lucht, water en bodem te verzamelen en 
vast te stellen. Deze worden gerapporteerd op de website 
van de Emissieregistratie. 
 
Depositie 
De stikstofoxiden en ammoniak in de lucht komen uitein-
delijk weer op de grond terecht. Dit heet stikstofdepositie. 
De stoffen kunnen met neerslag mee komen op de bodem, 
dit heet natte depositie. Maar ook kunnen planten of de 
bodem direct stikstof uit de lucht opnemen, dit heet droge 
depositie. 
De depositie van stikstofoxiden en ammonia zorgt ervoor 
dat de bodem rijk wordt aan voedingsstoffen. Dat is vooral 
in natuurgebieden een probleem. Zeldzame planten die 
het juist goed doen op voedselarme grond, verdwijnen 
daardoor. Zo verdringen de brandnetels bijvoorbeeld de 
orchideeën. Daarmee verdwijnen ook dieren die van die 
zeldzame planten leven. We zeggen dan dat de biodiver-
siteit (het aantal verschillende soorten planten en dieren) 
afneemt. 
Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 
meet en berekent de depositie. Ieder jaar plaatst het 
RIVM een rapport over de ontwikkeling van de landelijk 
gemiddelde depositie op het Compendium voor de leef-
omgeving, www.clo.nl/indicatoren/nl0189-vermestende-depositie 
Bron: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
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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

Sloop JF Kennedyschool

Planning
In de week van 4 november 2019 wordt met de sloop 
gestart en naar verwachting duren de werkzaamheden 
tot half januari 2020. Bij de start zal de sloopaannemer 
omwonenden nader informeren. Voorafgaand aan de 
sloop worden in oktober enkele voorbereidende 
werkzaamheden verricht.

Werkzaamheden
Bij de sloop worden de gebouwen van de voormalige 
John F. Kennedyschool en bestrating verwijderd. 

Tijdens de sloop wordt het terrein met hekken 
afgesloten. Bij de sloop zal ook het aanwezige asbest 
gesaneerd worden. Hierbij worden alle nodige 
veiligheidsmaatregelen genomen waardoor het voor 
omwonenden geen gevaar oplevert.

Het afvoeren van sloopafval en ander transport 
verloopt alleen via de Middachtensingel.

Overlast
Slopen brengt in de regel overlast voor de omgeving 
met zich mee. Hoewel we de aannemer hebben 
gevraagd om dat zoveel mogelijk te beperken, kunnen 
we niet voorkomen dat u overlast van de werkzaam-
heden ervaart. Daarvoor vragen we uw begrip.

Mocht u vragen hebben, dan 
kunt u contact opnemen met 
Han Norder via telefoonnummer 0900 -1809.

Themabijeenkomst
Nieuwe kleren van 
de energierekening

Leden van de InterCulturele Werkgroep (ICW) 
organiseren deze themabijeenkomst. Gastsprekers zijn 
Mevrouw Leida v.d. Berg en de heer Jan Hadderingh. 

Zij vertellen en laten zien wat jij als bewoner zelf kunt 
doen om ervoor te zorgen dat je kosten voor het 
energieverbruik lager worden. Daardoor kun je geld 
besparen en meer leuke dingen doen.

Wanneer: vrijdag 8 november a.s.
Tijd: 9.30 uur (tot max. 11.30 uur)
Plaats: MFC Presikhaven 
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Rijn IJssel loopt Bridge to Bridge
Medewerkers en studenten van Rijn IJssel liepen op 15 september 
op een zonovergoten dag de Bridge to Bridge, hét hardloopevenement 
van Arnhem. Onder hen Entree-student Raman Mohammad (19) 
uit Arnhem.

Raman woont inmiddels twee jaar 
in Nederland en komt uit Syrië. 
Hij volgt de Entree-opleiding 
Horeca en wil chef-kok worden 
door zichzelf stap voor stap 
omhoog te werken. Hoe ervaart hij 
de Bridge to Bridge? 

“Dit is de eerste keer dat ik meedoe 
en het is leuk. Tien kilometer 
hardlopen ging beter dan verwacht. 
Ik heb van tevoren over de Bridge 
to Bridge gelezen op internet. Mooi 
initiatief! Vrijheid is belangrijk en 
het is fijn om samen met mensen 
hardlopend de bevrijding te her-
denken en te vieren. Mooi dat de 
soldaten ervoor gezorgd hebben dat 
wij hier nu vrij zijn!” Raman was 

na de tien kilometer zo enthousiast 
dat hij besloot de vijf kilometer ook 
nog te lopen.

In totaal liepen ruim veertig mede-
werkers en studenten van Rijn 
IJssel de Business Run, verdeeld 
over negen teams. Een aantal teams 
liep de vijf kilometer en een aantal 
de tien kilometer. 
Op beide afstanden waren bekers te 
winnen voor snelste team, snelste 
man en snelste vrouw.

Gedurende de hele dag waren zo’n 
honderd studenten van CIOS & 
Veiligheid aan het werk. Zij werden 
ingezet bij parcoursbeveiliging en 
-bewegwijzering, ondersteuning bij 

start en finish, uitgifte van de 
startnummers en het assisteren van 
de verkeersregelaars. Ook zorgden 
ze voor de beveiliging van de 
startvakken en doorsteek op de 
brug en waren ze te vinden in de 
stand van Rijn IJssel.

Kinderclub De Werf liep de 
Airborne Wandeltocht
Voor de vijfde keer op rij hebben 
kinderen en ouders van de 
kinderclub De Werf meegelopen 
aan de Airborne wandeltocht. 

We waren dit jaar met een grote 
groep (37 mensen) kinderen en 
ouders die meeliepen. Omdat het 
een grote groep was, deden we 
extra lang over de tien kilometer. 

We vertrokken met de bus om 9.15 
uur en we waren om 16.30 weer 
terug in Presikhaaf. Iedereen was 
moe maar blij dat we het gehaald 
hadden. 

Ook volgend jaar gaan we zeker 
weer meelopen. 

Activiteiten S.I.K.
9 november 
Bingo 20.00 uur

23 ovember 
Sinterklaasfeest 14.00 uur

14 december 
Kerstbingo 20.00 uur

Locatie: De Parkschool, 
Kinderkamp 7 in Arnhem.

*onder voorbehoud van wijzigingen.

Kijkt u eens op onze vernieuwde 
website voor meer informatie.
www.sikpresikhaaf.com
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Wijk ontmoetingen  
maaltijden met een informatief thema
Op verschillende locaties in 
Presikhaaf organiseert Vitanos 
wekelijks een wijkdiner. 
Mogelijk gemaakt door de 
gemeente en met steun van Leer-
park Presikhaaf, vrijwilligers en 
organisaties uit de wijk, bieden 
we de bewoners de mogelijkheid 
om met elkaar samen te eten en 
elkaars verhalen te delen. 

Elke keer is er een ander thema of een muzikaal intermezzo. Vitanos wil 
samen met wijk- en buurt-bewoners aan de slag voor een sociale, actieve 
en vitale wijk! 

5 november en 3 december: De Klup / Burenhulp Voor Elkaar
12 november en 10 december: Bethlehemkerk
19 november:  De Overkant, huis van en door de wijk
26 november en 17 december: Leerpark Presikhaaf

Kosten: Voor een driegangen diner € 7,00 (met GelrePas € 4,00), 
 kinderen t/m 10 jaar € 2,00.
Tijd:  Start diner 18.00 uur. Inloop vanaf 17.30 uur 
 (alle bovengenoemde locaties).

Reserveren kan via:
0 Het contact formulier op onze  
 site www.vitanos.nl
0 Mail: info@vitanos.nl  
 U ontvangt dan altijd een   
 bevestigingsmail. 
0 Of bel naar 06-45 87 86 00   
 (voicemail inspreken.   
 S.v.p. duidelijk uw voornaam,  
 achternaam, datum, locatie, het  
 aantal personen en eventuele  
 dieetwensen vermelden).

Reserveren is mogelijk tot 11.00 uur 
op de dag van de maaltijd mits op 
dat moment nog voldoende plaat-
sen beschikbaar zijn. 
We houden rekening met dieetwen-
sen. Graag van te voren aangeven.
We maken gebruik van HALAL-
producten.

Activiteiten 
Op zaterdag 2 november wordt in 
De Oosthof een “Foute Avond” 
gehouden. 
Van 19.00 uur tot 22.00 uur wordt 
een gezellige avond gehouden vol 
foute muziek waar iedereen wel-
kom is om lekker te dansen of 
gezellig iets te drinken.
De entree is € 1,00.
Geen idee wat foute muziek is? 
Kom het dan eens meemaken, het 
wordt gewoon erg leuk!
 
Op zaterdag 23 november van 
19.30 uur tot 23.45 uur kan je 
genieten van een pubquiz in 
De Oosthof. 
Entree € 1,00. Kom samen met je 

buurtgenoten of vrienden en test je 
kennis over van alles en nog wat. 
 

Iedere dinsdag is er van 13.00 tot 
13.45 uur een sportles voor dames 
65+ in De Oosthof. Er wordt 
aandacht besteed aan spierkracht, 
balans, lenigheid en conditie. 
Daarnaast is het natuurlijk ook 
gezellig. De kosten zijn € 25,- voor 

2 maanden en in de schoolvakan-
ties gaan we zo veel mogelijk door. 
Kom eens langs (met handdoek en 
sportkleding) voor een vrijblij-
vende les!
 
Ook wordt iedere dinsdag van 
15.00 uur tot 16.00 uur een les 
Dans en Beweging voor 40, 50 en 
60+, gegeven door een 1e graad 
docente klassieke balletopleiding, 
mime en moderne dans.
Informatie en aanmelden bij 
ennymaier@hotmail.nl 
 
Iedere woensdag is er van 10.15 uur 
tot 11.45 uur in De Oosthof een les 
Internationale Dansen voor 50+. 
Informatie en aanmelden via 
www.rsvv.nl of 
telefoon 06-21 36 36 73.
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LETSELSCHADEPRAKTIJK IN ARNHEM
Randstad Personenschade BV

Interculturele

WWW.LETSELADVIES.NL

Volkerakstraat 10
6826 GM Arnhem

026-781 00 01
arnhem@letseladvies.nl

CLAIMT UW SCHADEVERGOEDING BIJ
 Verkeersongevallen
Bedrijfsongevallen
Overige ongevallen

NIEUW
IN

ARNHEM

Onderhoud in de wijk
De gemeente Arnhem heeft 
Van de Haar Groep ingeschakeld 
om de komende jaren alle noor-
delijke wijken van de stad netjes, 
schoon en groen te houden. 
Dat gebeurt op een duurzame 
manier en met veel medewerkers 
uit de Arnhem.

Wie onderhoudt uw wijk?
Waarschijnlijk heeft u de mede-
werkers van Van de Haar Groep al 
gezien. Ze vegen de straten en 
stoepen, verzamelen zwerfvuil, 
maaien gazons en snoeien hagen. 
Ze onderhouden de openbare 
ruimte in uw wijk. Volgens afspraak 
met de gemeente Arnhem is dat op 
basisniveau: Er mag wat onkruid 
staan en er mag wat zwerfafval 
liggen.

Medewerkers uit Arnhem
In de groenploegen zijn banen 
gecreëerd voor mensen uit Arnhem. 
Vooral zij die eerder werkloos waren 
of in de bijstand zaten, hebben een 
kans gekregen. Ook is er een 
samenwerking met Scalabor. 

Zij bieden werk aan mensen die 
niet bij een gewoon bedrijf aan de 
slag kunnen.

Focus op duurzaamheid
Van de Haar Groep vindt duur-
zaamheid belangrijk. Daarom 
worden bij het onderhoud vooral 
elektrische bladblazers, bosmaaiers 
en heggenscharen gebruikt. 
We rijden met zuinige bussen en de 

nieuwste veegmachine en maai-
machine. Ook worden twee elektri-
sche voertuigen gebruikt voor het 
legen van afvalbakken en het rapen 
van zwerfvuil. 

Melding?
Valt je iets op in de openbare 
ruimte, meld het ons. Dat kan via 
digitaal via de website van de 
gemeente Arnhem: https://www.
arnhem.nl/algemeen/Klacht_
bezwaar_of_melding/melding_of_
klacht_openbare_ruimte 

Meer weten?
Van de Haar Groep is een bedrijf 
uit Wekerom, vlakbij Ede. 

Het bedrijf is goed in het aanleggen 
en onderhouden van buitenruimtes, 
het aanleggen van parken en het 
vernieuwen van straten en riolerin-
gen. Ook worden sportvelden en 
begraafplaatsen onderhouden. 
Van de Haar Groep werkt al 
jarenlang in Arnhem 
en kent de 
wijken goed. 
Meer informatie: 
www.vandehaargroep.nl

foto van Van de Haargroep
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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

Bewonersoverleg 
Elsweide  

De klimaatplannen! Linksom 
of rechtsom, we krijgen 
ermee te maken. 

Zonder dat we dit beseffen is er een 
´klimaatrevolutie´ gaande met een 
eco industrie eromheen. 
Wat wordt er van mij verwacht? 
Wat gaat dat kosten? Moet ik al iets 
ondernemen? Daarom delen wij 
ieder bewonersoverleg een stukje 
info met de bewoners. 

Leida van den Berg deed dit over 
duurzaamheid in en om de woning, 

Anne Marie Kamkuiper over 
warmtetransitie en Bert Roete deed 
dit over klimaatbestendigheid. Alle 
voorlichters zijn van de gemeente.
Komend jaar wordt dit uitgebreid 
met energietransitie en collectieve 
mogelijkheden voor isolatie, zonne-
panelen etc. 

In opdracht van de gemeente lopen 
er momenteel twee onderzoeken in 
Elsweide. 
     
Er wordt onderzocht of warmte-
transitie mogelijk is in Elsweide 
i.s.m. de Han, Larenstein, 
Wellenstein etc. door ing. bureau 
Witteveen & Bos 
(www.witteveenbos.com/nl/) en er 
komt een proefwoning  die op 
isolatie wordt onderzocht door een 
lid van DNA in de Bouw (kennis-
netwerk van organisaties), 
zie https://dnaindebouw.nl/

Vrijwilliger worden in Presikhaaf: ‘Doe het voor je wijk’
In Presikhaaf zijn veel organisaties 
actief. Organisaties die belangrijk 
zijn voor de wijk. Zij helpen be-
woners en organiseren activiteiten. 

Zij bevorderen het onderling con-
tact van bewoners en versterken de 
leefbaarheid in de wijk. Ze zijn ‘het 
cement’ van de wijk.
Dat alles is echter niet mogelijk 
zonder de inzet van vrijwilligers. 
Organisaties kunnen hun taak niet 
uitvoeren met alleen de betaalde 
krachten, als die er al zijn! 
Vrijwilligersorganisaties en buren-
organisaties zijn zelfs geheel afhan-
kelijk van bewoners die zich daar-
voor willen inzetten. 

Daarom organiseren Vitanos en 
Vrijwilligerscentrale Arnhem een 
vrijwilligersmarkt om het vrijwil-
ligerswerk in Presikhaaf meer onder 
de aandacht brengen. 

Dit gebeurt op zaterdag 2 novem-
ber van 10.00 tot 15.00 uur in 
winkelcentrum Presikhaaf, aan de 
oostzijde op het Versplein. 
De mogelijkheden voor vrijwilli-
gerswerk binnen de Presikhaafse 

organisaties worden gepresenteerd. 
En uiteraard informatie over deze 
organisaties. 
Kom zaterdag 2 november naar 
winkelcentrum Presikhaaf en zie 
hoeveel mooi vrijwilligerswerk er 
in Presikhaaf is. Hoe belangrijk uw 
rol voor organisaties en wijk kan 
zijn. En wat een nieuwe ervaring 
door het vrijwilligerswerk voor 
uzelf kan opleveren. 

Word vrijwilliger 
in Presikhaaf:

 ‘Doe het voor je wijk’….
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Feestelijke 
opening 

Zaterdag 5 oktober opende wethouder Martien 
Louwers het geheel vernieuwde buurthuis 
De Overkant in Presikhaaf West. Het was gezellig 
druk en veel wijkbewoners namen een kijkje. 

In de gezellige huiskamer ‘Gullivers’ stonden koffie en 
thee klaar, smulden bezoekers van overheerlijke wereld-
hapjes gemaakt door Vitanos en werden veel kinderen 
geschminkt. Het Wereldvrouwenkoor zong, je kon 
meedoen aan een creatieve workshop met maison 
Samra, er was muziek en dans door de kinderen van 
El Ele en Presikhaaf University en Stichting Jam 
presenteerden hun activiteiten. 

De Overkant is het thuis in de wijk voor, door en met 
bewoners. De Overkant is de plek om elkaar te ont-
moeten, te leren, spelen en samen plezier te hebben. 
Elke woensdagochtend is er bijvoorbeeld koffieochtend 
en computerinloop vanaf 9.00 uur. Verder zullen er 
regelmatig wijkdiners worden gehouden. Ook aan de 
kleintjes wordt gedacht. Een speelhoekje, boekjes en 
spelletjes staan klaar.

Verschillende organisaties en initiatieven hebben al een 
plek in De Overkant en hierdoor zijn er veel verschil-
lende soorten activiteiten. Er is echter ruimte voor veel 
meer ideeën, initiatieven en organisaties. De bedoeling: 
een bruisende plek die impact heeft in de hele wijk. 
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Wil je ook iets doen in 
of met De Overkant? 

Heb je een idee? 
Stap binnen of mail 
welkom@overkantpresikhaaf.nl 

Het adres is Bethaniënstraat 242 
naast het Briant college. 
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***ACTIE*** 

Fiets accu reviseren voor  

alle merken en typen 

Vanaf €199, incl BTW. 

• Nieuwe en tweedehands fietsen 
• Elektrische fietsen (Bosch middenmotor) 
• Inruil mogelijk 
• Reparatie 
• Onderhoud voor alle merken fietsen 
• Ook reparatie aan fietsen die niet bij ons 

gekocht zijn 

GALAXY BIKE TWEEWIELERS 
***UW FIETS SPECIALIST*** 

Middachtensingel 135 6825HK Arnhem 

Tel:026-3619322 

KvK nummer:09202560 

Email:info@galaxybike.nl 

Advertentie

Sinterklaas komt naar  Welkom in 
de Eetkamer!
Genieten van een warme maaltijd 
in huiselijke sfeer? De Weldam heet 
ouderen van harte welkom om een 
of meer dagen in de week een 
gezonde, warme maaltijd te gebrui-
ken in De Eetkamer.

Dat scheelt u een of meerdere 
dagen koken, biedt u een gezonde, 
verse maaltijd en goed gezelschap.

De maaltijden serveren wij maan-
dag tot en met vrijdag om 12.30 
uur en deze bestaan altijd uit een 
voor-, hoofd- en nagerecht.
Ook heel prettig: u kunt tot één 
werkdag van tevoren opgeven dat u 
wilt mee-eten.

Ook voor de maaltijden werken wij 
op maat. Het enthousiaste keuken-
team denkt graag mee als het om 
speciale (dieet)wensen gaat.

Kosten
U betaalt € 6,75 per maaltijd (met  
Gelre Pas € 4,25).

Smaakt dit naar meer? 
Kom gerust een keer proeven. De 
Eetkamer heet u van harte welkom! 

Aanmelden                                                                                                                                           
Voor alle informatie kunt u contact 
opnemen met De Weldam, 
Middachtensingel 39, 
telefoon 361 17 41. 

Sinterklaas komt binnenkort weer 
naar Nederland. Met zijn Pieten en 
zijn paard trekt hij het hele land 
door en hierbij mag hij zeker 
Winkelcentrum Presikhaaf niet 
overslaan. Daarom brengt Sinter-
klaas samen met zijn Pieten op 
de laatste zaterdag van 
november een bezoek aan het 
winkelcentrum.

Op zaterdag 30 november 
tussen 12.00 en 16.00 uur is 
iedereen, jong en oud, 
welkom in winkelcen-
trum Presikhaaf om 
Sinterklaas te ontmoeten. 
Het Versplein is omgetoverd in 
sinterklaassfeer zodat we Sinter-
klaas goed kunnen ontvangen. 
Hier zal Sinterklaas de hele middag 
plaatsnemen op een grote troon en 
kun je hem een handje geven, vast 
je verlanglijstje vertellen of een 
mooie foto maken. Natuurlijk 
neemt Sinterklaas zijn Pieten ook 
mee om de kinderen die nog even 
moeten wachten te vermaken. 

Ook het strooigoed en de gezellige 
sinterklaasmuziek mogen op deze 
middag natuurlijk niet ontbreken.
Kijk jij nu al uit naar deze gezellige 
middag met Sinterklaas en zijn 
Pieten? Kom dan op zaterdag 30 

november met de hele familie 
naar het winkelcentrum. 
Meer informatie over de Meet 
& Greet met Sinterklaas vind 

je op www.presikhaaf.nl of 
op www.facebook.com/

winkelcentrumpresik-
haaf
Inmiddels gaan we 
ook de laatste fase in 
met de verbouwing. 

Binnen is alles afgerond en worden  
alleen nog designlampen geplaatst. 

Op het Westplein worden binnen-
kort nog bomen geplaatst en 
daarnaast zijn er leuke nieuwe 
huurders bijgekomen, zoals de 
Visgilde en tandheelkunde Het 
Kristal. Het gedeelte aan de Lange 
Wal zal in deze fase nog worden 
aangepakt.
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Menu met Motown tot Movie
Samen eten en daarna in beweging komen voor 
gedreven musici en zangeressen van de bigband uit 
Ede. De Cultuurgroep Presikhaaf sluit op vrijdag-
avond 22 november het culturele seizoen 2019 af 
met smaak en muzikaal vermaak. 

Kom naar locatie MFC Presikhaven, Laan van Presik-
haaf 7, Arnhem. Schuif om 17.30 uur aan tafel voor 
een driegangendiner. Allon Cheng en vrijwilligers van 
Vitanos verzorgen de wijkmaaltijd, waaraan maximaal 
60 gasten kunnen deelnemen. Eventuele dieetwensen 
graag van tevoren aangeven.

Om 19.30 uur krijgt de Jalafusi Big Band alle ruimte 
voor een muzikale invulling van de avond. De bigband 
speelt swingende nummers van Motown tot Movie en 
wordt vocaal versterkt door enthousiaste zangeressen. 
De band brengt op het podium met een mix van jazz, 
pop, Latin en funk, een feestje naar Presikhaaf. 
Proef, luister, kijk, praat, doe mee en laat je verrassen 
door de met smaak en aandacht voorbereide “gangen”.

Tijd
Inloop diner vanaf 17.00 uur, start 17.30 uur.
Inloop concert vanaf 19.00 uur, start 19.30 uur.

Kosten
Combinatiekaartje: driegangendiner, inclusief de 
voorstelling € 10,00 (Met GelrePas € 7,00)
Kaartje alleen voor de voorstelling: € 3,00 (inclusief 
koffie/ thee en één consumptie)

Kaartverkoop
Bibliotheek Presikhaaf. Op vrijdagavond 22 november 
aan de kassa (alleen muzikale avond).
Reserveer via cultuurgroeppresikhaaf@gmail.com

Aan het driegangendiner kunnen maximaal 60 perso-
nen deelnemen. Reserveer of koop de kaartjes tijdig. 
Wees er snel bij, want Vol = Vol. 

fotografie: Cindy de Jong

Baliemedewerk(st)ers gezocht voor MFC
Als baliemedewerk(st)er ben je 
het aanspreekpunt op locatie. 
Je ontvangt gasten, houdt toezicht, 
beantwoordt vragen en verricht 
een aantal huishoudelijke taken. 

Concrete taken achter de balie 
betreffen:

*  Ontvangst gasten 
* Telefoon opnemen (minimaal)   
* Spoelen koffiemachine
*  (Lichte) schoonmaakwerkzaam-
 heden 

*  Zorgdragen voor orde en netheid  
 ontvangstruimte

*  Voorraad checken en bestelling  
 doorgeven

* Postverdeling
* Koffie en thee verzorgen voor  
 geplande bijeenkomsten

*  Plantverzorging

Accuratesse. Communicatief vaardig. 
Je vindt het leuk om in contact te 
komen met mensen en durft men-
sen ook aan te spreken op wange-
drag. Je bent niet te beroerd om aan 
te pakken.
Als vrijwilliger in een MFC heb je 
veel contact met diverse doelgroe-
pen. Het is een dynamische locatie. 
Je kunt je eigen balie runnen. 
Voor dit werk wordt een Verklaring 
Omtrent Gedrag (VOG) gevraagd.
Uren en dagen (dagdelen) in overleg.

Heeft u interesse, dan kunt u zich 
melden bij de balie van het MFC 
Presikhaven, Laan van Presikhaaf 7 
of per e-mail: 
reserveren@arrangegroup.nl
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Pieten lezen vo or 
aan de k leinsten
Zaterdag 23 november om 10.00 uur komen de 
Pieten van Sinterklaas een verhaaltje voorlezen aan 
de allerkleinste pietenfans. 

Niet alleen wordt er voorgelezen, er worden natuurlijk 
ook sinterklaasliedjes gezongen en eten we samen 
pepernootjes. Uiteraard krijgen alle kindjes ook een 
cadeautje van de Pieten. Let op: deze activiteit is 
speciaal voor kinderen tot en met 4 jaar.
Opgeven graag vóór 17 november via 
speelkameraadjes@gmail.com of bij Gisou, telefoon 
06- 52 28 79 86.
Vermeld daarbij de naam en de leeftijd van uw deelne-
mende kind(eren).

Van 10.00 tot ongeveer 11.00 in Bibliotheek Presikhaaf 
in het MFC, Laan van Presikhaaf 7.
De kosten zijn € 2,50 per kind, vooraf te voldoen. 
Dit is de bijdrage voor het cadeautje dat de kinderen 
van de Pieten krijgen. 
LET OP! 
GRAAG VOOR 17 NOVEMBER AANMELDEN.

Basiscursus haren knippen
Van woensdag 6 november tot en met woensdag 
15 januari (uitgezonderd in de kerstvakantie) kun 
je meedoen met de basiscursus haren knippen. 

Op acht woensdagochtenden leer je in een klein 
groepje (max. vijf personen) een aantal basisbeginselen 
van het haren knippen; recht knippen, laagjes knippen, 
pony knippen en opscheren met de tondeuse. Handig 
om te kunnen zodat je niet iedere keer met je kind 
naar de kapper hoeft maar dit zelf kunt doen. 
Het is een cursus van acht lessen, de tijd is van 9.00 

tot 10.30 uur. Dit is inclusief koffie-/theepauze. 
De hele cursus kost 16,00 euro en is inclusief de 
kapperskop en per keer een kopje thee/koffie. 
Wel graag je eigen schaar en een kam meenemen.

Wil je meedoen, dan moet je wel in Presikhaaf wonen. 
De cursus is in MFC Presikhaven. Je kunt je opgeven 
bij Khadeesha of bij Ingrid, telefoon 06-52 71 07 66. 
Bij over-inschrijving gaan we loten wie er mee mag 
doen en wordt er naar de samenstelling van de groep 
gekeken.
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Burendag in
Op zaterdag 28 september werd 
in buurthuis De Oosthof 
de Burendag gehouden. 

Na de koffie werd een workshop 
Dans en Beweging gehouden, 
waarin de dansers de golvende zee 
uitbeeldden. Hoewel het niet zo 
eenvoudig was, konden de dames 
en heren zich prima uitleven. 
De vestjes gingen er al snel bij uit.

Daarna lieten, onder warme belang-
stelling, de muzikanten van de 
groep Prem Sangeet Samaadj horen 
hoe Hindoestaanse en Surinaamse 
muziek klinkt. 
De voetjes konden natuurlijk niet 
stil blijven, dus ook hier werd 
enthousiast bij gedanst. Later werd 
reggae muziek gedraaid.

Buurtbedrijfjes presenteerden zich, 
zoals de Kringloop Elsweide, de 
avond- en nachtwinkel van De 
Gastronoom, Taart Atelier Zis en 
Zo en volksdansgroep de Tupper-
ware. Er waren heerlijke multicul-
turele hapjes te proeven en de 
videoclub AVA demonstreerde films 
gemaakt door de leden. 

De Groengroep, die de tuin en 
omgeving onderhoudt, presen-
teerde zich, evenals de klussengroep 
van De Oosthof. 

Alle activiteiten waren mede geor-
ganiseerd door zeer enthousiaste 
buurtbewoners. 

Jubileumconcert bij 
tiende verjaardag van 
Sterrenwacht Presikheaven 
Het jaar 2009, precies 400 jaar na de uitvinding van de 
telescoop, werd door de Verenigde Naties uitgeroepen 
tot Internationaal Jaar van de Sterrenkunde. 

Daarbij deed zij de oproep aan amateurastronomen 
om ook eens anderen door hun telescopen te laten 
kijken. Ook in onze wijk Presikhaaf zaten enkele 
sterrenkijkers, en eind oktober dat jaar 
organiseerden zij hun eerste sterrenkijkavond 
op het MFC Presikhaven.

Haar tiende verjaardag viert Sterrenwacht 
Presikheaven met het jubileumconcert “Sounds of 
Interstellar Space” dat plaatsvindt op vrijdagavond 
22 november in ArtEz. Het publiek wordt onderge-
dompeld in de mysterieuze wereld van het universum, 
waarbij muziek en wetenschap samensmelten.

De avond wordt een “drietrapsraket”: astrofysica en 
schrijfster Claudia Mignone, werkzaam bij de 

Europese ruimtevaartorganisatie ESA vertelt 
inspirerende verhalen. Die worden met daarbij pas-
sende muziek omlijst door TRIFID: een trio dat z’n 
naam ontleent aan een kleurrijke gasnevel. 
Als sluitstuk van de avond kan men, als het onbewolkt 
is, zelf met de telescopen van Sterrenwacht 
Presikheaven de avondhemel bekijken.

Kaarten kosten nog geen 20 euro en zijn te bestellen 
via het internetadres: bit.ly/Presikheavenconcert
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Gediplomeerd pedicure voor de 
diabetische en reumatische voet. 
Behandeling volgens afspraak. 

Openingstijden: maandag t/m donderdag van 09.00 - 17.00 uur. 

IJsselburcht 4  (gebouw Livit) 
6825 BP Arnhem 
Telefoonnummer: 026 4423830 
Email: info@flipsepedicure.nl 
 
Gratis parkeren en goed bereikbaar 
met de buslijnen 26,27,43 en 331. 

Bridge in
 de Weldam

Speelt u graag een spelletje 
bridge, of zou u dat wel 

willen leren? Dat kan elke 
dinsdagmiddag 

in de Weldam.

Nieuwsgierig? 
Kom gerust eens langs, of vraag 

bij de receptie van de Weldam 
om meer informatie. 

SWOA de Weldam
Middachtensingel 39 

6825 HG Arnhem
Tel.: 026 361 17 41

Onderzoek onderwerp 
bij Sparkcentre
Presikhaaf is één van de wijken waarin een 
Sparkcentre gevestigd is. Een Sparkcentre is een 
soort werkplaats waarin studenten, docenten, 
onderzoekers en professionals interprofessioneel 
samenwerken, leren en opleiden rondom vraag-
stukken in de wijk.

Bewoners, professionals en studenten 
werken samen aan een vraagstuk
In elke wijk spelen dingen en zijn er vraagstukken die 
opgelost moeten worden. Die vraagstukken kunnen 
door studenten van verschillende studies gezamenlijk 
in een project worden aangepakt.
Dit vraagt nieuwe rollen en nieuwe bekwaamheden 
van de mensen die erbij betrokken zijn. Door de 
werelden van Gezondheid, Zorg en Welzijn, Sport en 
Bewegen, maar ook de werelden van mbo, hbo en 
universiteit samen te brengen, worden in Presikhaaf 
samen met het werkveld, allerlei vormen van onderwijs 
en onderzoek geïntegreerd.

Hierdoor wordt een onderwerp breed onderzocht, en 
worden er oplossingen gevonden die zowel goed 
onderbouwd, als praktisch toepasbaar zijn.

Twee vraagstukken voor nieuwe studenten
Op 12 september hebben de opdrachtgevers aan de 

nieuwe studenten hun vraagstuk voorgelegd. Stichting 
PAS was, samen met Presikhaaf University, betrokken 
bij twee van de vraagstukken:

♦ één vraagstuk gaat over ‘Samenwerking met ouders’ 
bij de Werf. Kinderopvang en basisschool de Werf 
willen graag weten hoe zij de samenwerking met 
ouders nog beter en effectiever kunnen maken.

♦ het andere vraagstuk kwam uit de netwerkbijeen-
komsten met Team Leefomgeving Presikhaaf. 
Kinderen in Presikhaaf zouden meer water moeten 
drinken; beter voor de lijn en dus gezonder. Hoe gaan 
we dit voor elkaar krijgen? De studenten gaan dit 
onderzoeken en gaan hierin ook samenwerken met 
partners en de jeugd zelf.
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Maak een afspraak via:
energiebespaarcoach@outlook.com
of bel 06 39 65 42 50

Wil jij een gezin ondersteunen? 
Word dan vrijwilliger bij Home-Start!
Home-start zoekt nieuwe gemotiveerde vrijwilligers 
voor minimaal een jaar voor de periode september 
2019 tot en met juli 2020 of als je wilt langer.

Als Home-Start vrijwilliger bied je ondersteuning aan 
gezinnen in Arnhem (met tenminste één kind tot 
zeven jaar) die dat nodig hebben. Ouders geven zelf 
aan welke ondersteuningsvraag ze hebben. 
Die vraag kan zeer uitlopend zijn, zoals hulp bij 
overbelasting, moeilijkheden met kinderen en weinig 
sociale contacten. Als vrijwilliger ga je wekelijks bij 
‘jouw’ gezin op bezoek. 

Wat vraagt Home-Start van vrijwilligers
♦ Ervaring als ouder en opvoeder. Dus vanuit eigen   
 ervaringsdeskundigheid ouders kunnen    
 ondersteunen.
♦ Niet de zaken van ouders overnemen, dus ouders   
 worden niet afhankelijk van jou. Je loopt naast de   
 ouder en geeft een steuntje in de rug.

♦ Je bent een luisterend oor en neemt ook de tijd om   
 te luisteren en er te zijn voor de ouder.
♦ Je geeft positieve aandacht aan wat wel goed gaat in   
 het gezin.
♦ Een open houding naar andere culturen.
♦ Je hebt contact met de ouder op basis van gelijk  
 waardigheid en vertrouwen.

Wat biedt Home-Start
♦ Interessant vrijwilligerswerk en een prachtige 
 aanvulling op je c.v. 
♦ Begeleiding/ondersteuning/feedback van de 
 coördinator van Home-start.
♦ Een introductietraining van vijf dagdelen.
♦ Maandelijks overleg en uitwisseling met    
 collega-vrijwilligers.
♦ Ervaring opdoen in het begeleiden/ondersteunen van  
 ouders en kinderen.
♦ Onkostenvergoeding (vervoer).

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Sakina Akdag, coordinator Home-Start 06-15 21 79 64
s.akdag@rijnstad.nl of homestart@rijnstad.nl

VRIJWILLIGERS GEVRAAGD 

Klaverjassen en jokeren 
bij v.v. Eendracht
Het lijkt ons harstikke leuk om de 
maandelijkse joker- en klaverjasavond bij 
Eendracht Arnhem weer nieuw leven in te 
blazen. Grote vraag is of daarvoor ook bij leden / 
wijkbewoners animo is. 

Lijkt het je dan ook leuk om weer ouderwets gezellig 
een avondje in de maand te komen kaarten, laat het 
ons dan even via de mail (kaarten@eendrachtarnhem.nl) 
weten. Dan gaan wij - bij voldoende animo- ervoor 
zorgen dat de kaarten bij de vereniging weer op tafel 
komen.

Ook voor ouderwets 
gezellig kaarten ben je 
bij Eendracht Arnhem 
aan het juiste adres.
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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 364 80 76
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 

vó ó r  1 5  n o ve m b e r  2 0 1 9
Onder de goede inzenders wordt een cadeaubon verloot 

die uitsluitend geldig is voor een knipbehandeling
 bij Kapsalon Apart.

De winnaar van de woordzoeker uit wijknieuws nummer 4  
jaargang 21 is Wolter de Goede, Hisveltplein

S U D O K U

Inzenden kopij vóór
15 november 2019

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:
9 december  2019
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Agenda 
werkgroep Presikhaaf

november
27-11  Wijkplatform Presikhaaf  19.30 uur MFC

Vergadering is openbaar.


