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Tien ritten per dag vanuit de 
Ambulancepost IJsseloord
Iedereen hoort wel eens de sirene van de ambulance bij hem of haar in 
de buurt. Velen van ons zijn dan nieuwsgierig naar wat er gebeurd is.
Het leek ons dan ook een goed idee om een interview met een 
ambulancechauffeur te doen. Marco Misset was hiertoe bereid. 

Na eerst een kopje koffie inge-
schonken te hebben, begon het 
gesprek. Marco vertelt dat hij sinds 
anderhalf jaar bij de Ambulance-
post IJsseloord werkzaam is na 
bijna tien jaar voor een andere post 
gewerkt te hebben.

“Verspreid over de regio Gelderland-
Midden bevinden zich negen 
ambulanceposten. IJsseloord is een 
van die posten. Arnhem is over het 
algemeen het ziekenhuis waar we 
patiënten naar toe brengen. Het 
kan echter ook voor komen dat we 
deze naar Zutphen of Doetinchem 
vervoeren.”

Hoeveel ritten hebben jullie per 
dag en hoe gaat het in z’n werk 
wanneer er een oproep 
binnenkomt? 
Marco: “We hebben zo’n tien ritten 
per dag waarvan er vijf spoedgeval-
len zijn. Wanneer er een telefoontje 

binnenkomt op de meldkamer 
begint de zogenaamde uitvraagpro-
cedure die ongeveer twee minuten 
in beslag neemt. We rijden dan 
binnen een minuut uit. Uiteraard 
gaat er altijd een collega mee die de 
opleiding tot verpleegkundige IC 
of CCU gevolgd heeft.
De bedoeling is dan dat we binnen 
een kwartier ter plaatse zijn. Maar 
tijdens strenge winters lukt dit 
helaas niet altijd.”

Hoe wordt je voorbereid 
op het werk? 

“Je krijgt een opleiding van negen 
maanden waarin aandacht besteed 
wordt aan de rijvaardigheden en 
aan het leren verrichten van medi-
sche handelingen”. 

Tijd voor persoonlijke aandacht
“We hebben er ritten tussen zitten,” 
vervolgt Marco zijn verhaal, “waar-

bij we een patiënt meer tijd en 
aandacht kunnen geven. Zo had ik 
een keer een rit waarbij een man van 
36 naar huis werd gebracht om thuis 
te sterven. Zijn hele gezin was 
hierbij aanwezig. We zijn toen met 
hem naar zijn meest geliefde plaat-
sen geweest om hier afscheid van te 
kunnen nemen. Dit was voor mij 
een zeer aangrijpende rit.”

Krijgt het ambulancepersoneel 
begeleiding na dit soort 
ervaringen? 

“Daar hebben we het bedrijfsopvang-
team voor. Dit is een soort slacht-
offerhulpdienst voor hulpverleners.”

Vreemde voorvallen
“Laatst moesten we uitrukken voor 
een man die in zijn rug geschoten 
was. Toen we daar aankwamen, 
bleek het om een tuinman te gaan 
bij wie het in de rug was geschoten. 
Dit was iets te letterlijk opgevat. 
Ook heb ik een keer een klap gehad 
van een dementerende vrouw van 92.” 

Met de uitspraak van Marco “Dit is 
heel dankbaar en afwisselend werk 
om te doen en ik hoop dat nog heel 
lang te kunnen blijven doen,” 
eindigen we het interview.
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Opknapbeurt groenvoorziening 
bij de Oosthof
Op initiatief van Leerbedrijf 
Diagonaal is contact gezocht met 
het Groenhorst College in Velp 
voor het opzetten van een leer-
project voor het onderhoud en de 
herverdeling van de groenvoor-
ziening rondom buurtcentrum de 
Oosthof. 

Door Patrick van Duren

Door dit initiatief worden diverse 
doelen verwezenlijkt: leerzaam voor  
stagiaires, buurt krijgt er een 
mooiere uitstraling door en het 
levert een aanzienlijke kostenbespa-
ring op voor de gemeente. 
De bedoeling is de groenvoorzie-
ning aantrekkelijker te maken door 

bloeiende planten uit 
te zetten en een meer 
toegankelijk wandel-
gebied te creëren naar 
overige velden in Park 
Kinderkamp. 
Het buurtcentrum 
krijgt daardoor een 
meer uitnodigend 
karakter naar de wijk 
en is beter zichtbaar 

vanaf de straatkant. Ook het logo 
en de verlichting van 
de Oosthof worden vernieuwd.

Nieuws van het 
Wijkplatform Oost

wit / zwarte figuren.
De vlaggenmasten zijn nu weer 
verwijderd. De banieren zijn aan 
vervanging toe.

In de vergadering is het voorstel 
gedaan om bij de vervanging van 
de banieren in de middelste van de 
drie masten een ander banier te 
gebruiken en wel in het voorjaar 
een banier met de tekst “Welkom 
in Presikhaaf” en in het najaar de 
tekst “Presikhaaf wenst u prettige 
feestdagen”.

Parkverlichting
Sinds het voorjaar is er LED ver-
lichting aangelegd in het park. 
Helaas komt de parkverlichting niet 
goed op gang. De initiatiefnemers 
gaan in gesprek met de school 
(Leerpark/Arentheem) i.v.m. de 
programmering van de verlichting.

Banieren
Zoals ieder voorjaar worden er bij 
de ingangen van wijk Presikhaaf 
(West en Oost) vlaggenmasten 
geplaatst met banieren met rood en 

Windmolens
In de Gelderlander was te lezen dat 
de gemeente Arnhem overweegt 
windmolens voor energiewinning te 
plaatsen langs de Pleyroute (N325, 
vanaf  de berg met het  hert tot en 
met Pley Noord). De leden van het 
wijkplatform zullen de ontwikke-
lingen nauwlettend  volgen.

Agenda Werkgroepen Presikhaaf Oost

Februari
6-02	 Bewonersoverleg	Lange	Water	Midden	 19.30	uur	
	 Locatie	buurtcentrum	De	Oosthof
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Door Annika van der Mee

De opening in oktober werd gevierd met een grote 
ballonwedstrijd. Wel 100 ballonnen gingen de lucht 
in! Dat zag er erg mooi uit!

Iedereen heeft kunnen genieten van allerlei leuke 
activiteiten zoals zaklopen, skelteren en knutselen. Er 
waren heel veel kinderen maar ook veel ouders hebben 
lekker meegespeeld. Voor iedereen was er wat lekkers 

te eten en te drinken. 
De middag werd 
mede mogelijk 
gemaakt door Stich-
ting Rijnstad, Vivare 
en Wijkplatform 
Presikhaaf West. 

Door alle samenwer-
king en de vele 
kinderen was het een 
gezellige middag, 
zoals je op de foto’s 
wel kunt zien! 

Ik hoop vanaf nu jullie allemaal vaak te 
zien bij de Mammoet.

Openingstijden van de Mammoet:
Dinsdag van 15.30 tot 17.00 uur
Woensdag van 13.00 tot 16.00 uur
Donderdag van 15.30 tot 17.00 uur

Buitenspeelcontainer de Mammoet 
officieel geopend

Jaarmarkt activiteiten-
centrum goed bezocht
Op vrijdag 16 november vond in 
activiteitencentrum Schreuder de 
traditionele jaarmarkt plaats. 
De vele bezoekers konden overal 
rondkijken en leuke spulletjes 
kopen. 

De makers van al dit 
fraais stonden achter 
de kraampjes om 
hun waren te 
verkopen. 
De inwendige 
mens werd ook 
niet vergeten. 

In de kantine waren 
koffie, thee, soep, zoete en hartige 
broodjes, cake van de “Bakgroep” 
enz. te koop voor een laag bedrag. 

’s Morgens en ’s middags kon men 
meedoen aan twee bingorondes. 
De prijsjes hiervoor (auto gratis 
laten wassen, maaltijd in een 
fastfood restaurant, miniaturen van 
auto’s enz.) waren beschikbaar 
gesteld door de omliggende bedrij-
ven op IJsseloord. 

Ook was er een loterij. Met het 
kopen van een lot kon je kans 
maken op een van de fraaie, zelf 
gemaakte wandkleden.

Veel bezoekers gingen met een tas 
vol leuke cadeautjes de deur uit.  
Ze zien al weer uit naar de volgende 
jaarmarkt in 2013.

Activiteitencentrum Schreuder, 
Vlamoven 24, telefoon 369 69 70.
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In gesprek met twee dames van 
de Vrijwillige Hulpdienst Arnhem 
Om half twee komen Ans van Wijlick en Dicky Vos het MFC binnen waar het 
interview plaatsvindt. Eerst wordt thee ingeschonken en dan gaat het gesprek 
beginnen. Dicky is al vijf jaar coördinator bij de hulpdienst en Ans is al zo’n 
acht tot negen jaar in dezelfde functie werkzaam. 

Ik ben benieuwd hoe lang de 
vrijwillige hulpdienst al bestaat 
en hoe die is ontstaan? 

“Ongeveer 40 jaar geleden is het uit 
de kerk ontstaan en 25 jaar terug 
zijn we aangesloten bij het stedelijk 
meldpunt vrijwillige thuishulp.“

Werkzaamheden
De dames hebben twee keer per 
week thuis telefoonwacht. Wanneer 
er een telefoontje van het centrale 
meldpunt of de wijkverpleging/
thuiszorg binnenkomt, gaan zij 
kijken wie ze kunnen inschakelen. 
Dit is afhankelijk van de hulpvraag. 
Zo zijn er vrijwilligers die met de 
auto iemand naar het ziekenhuis of 
de tandarts brengen. Ans: “Ik rijd 
zelf ook wel eens iemand naar het 
ziekenhuis.” Ook zijn er vrijwilli-
gers die kleine klusjes kunnen doen: 
boodschappen halen of sneeuwrui-
men in de winter.

Moeten jullie ook wel eens nee 
verkopen? 

“Dat gebeurt wel eens in de vakan-

tietijd of omdat de klus, die iemand 
gedaan wil hebben, te groot is. 
In dat geval gaat de hulpvraag 
gewoon weer terug naar het 
stedelijk meldpunt,” legt Ans uit.

Wat is de leeftijdscategorie van de 
vrijwilligers en de mensen die om 
hulp vragen? 

“Laat dat nu in dezelfde categorie 
van 60 tot 80 jaar liggen. Jongeren 
hebben meestal geen tijd om 
iemand te helpen omdat ze overdag 
werken,” bekent Dicky.

Gaat er wel eens wat mis?
“Nou bijvoorbeeld wanneer iemand 
naar de podoloog moet, blijkt 
diegene de zooltjes niet bij zich te 
hebben of iemand heeft het gebit 
niet meegenomen naar de tandarts,” 
lachen de dames. “Daarom wordt 
nu vooraf gevraagd of ze alles wel 
bij zich hebben.”

Wat is er leuk aan dit werk?
“Het contact met mensen. 
De mensen kennen je omdat je zelf 

wel eens rijdt. En je kent alle 
vrijwilligers omdat we twee tot drie 
keer per jaar een contactmiddag 
voor alle vrijwilligers hebben. 
Deze middagen gaan over een 
bepaald thema. Het werk geeft 
genoegdoening en je maakt je 
dienstbaar,’’ legt Ans uit.

Wilt u nog iets kwijt?
“Ja dat vrijwilligers voor de hulp-
dienst welkom zijn. 
Men kan  hiervoor mailen naar
 h.wijma@mvtarnhem of bellen 
naar telefoon 370 78 55. 
Ook kunnen mensen iedere werk-
dag in de ochtenduren (van 9.00 
tot 12.00 uur) hulpvragen indienen 
via telefoon 370 35 40. De mensen, 
die hulp mogen vragen, zijn men-
sen die het zelf niet kunnen. 
Dat kan fysiek zijn, maar ook 
omdat men er niet aan toe komt 
door omstandigheden.

Burenhulporganisatie 
in Presikhaaf 1
De organisatie biedt de mogelijkheid om onder het 
genot van een kopje koffie of thee samen met andere 
bewoners activiteiten te organiseren. 

Dat kan zijn: koken, samen eten, kaarten, breien, lezen, 
etc. op twee ochtenden per week (vrijdag- en zaterdag-
morgen van 10.30 - 13.00 uur). 

Als burenhulporganisatie staan we ook klaar om voor 

elkaar kleine klusjes op te knappen. Wat de een niet 
kan, kan de ander wel. Iets voor u? 
We vinden het leuk om met u kennis te maken op een 
van bovengenoemde tijdstippen. 

Kom gerust eens binnen voor een lekker kopje koffie.

Tot ziens in het Trefpunt! 

Stichting Burenhulporganisatie
‘Voor Elkaar!’
Vrij Nederlandstraat 61

Dicky Vos Ans van Wijlick
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Gezocht!!!
We hebben dringend behoefte aan 
uitbreiding van het aantal buffet-
medewerkers, vooral in de 
avonduren. 
Vindt u het leuk uw gasten te 
verwennen met een kopje koffie of 
drankje, dan bent u de persoon die 
wij zoeken. 
Voor nadere info kunt u contact 
opnemen met Thea den Oude 
(di t/m do) tel. 026 -  361 17 41. 

Kennismaken met 
de Weldam?
Woont u nog niet zo lang in onze 
wijk  en/of bent u nieuwsgierig 
waar de Weldam voor staat? 
Loop dan binnen voor een kopje 
koffie of thee. Er zijn altijd mede-
werkers die u graag te woord staan. 

Naast een zeer divers cursusaanbod 
kunt u deelnemen aan activiteiten, 
huisvesten we zeer deskundige 
pedicures onder ons dak, kunt u 
terecht voor uw rijbewijskeuring, 
deelnemen aan de open eettafel etc. 

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

We zijn geen verzorgingshuis, wel 
een locatie van Stichting Welzijn 
Ouderen, waar vooral het item 
Welzijn hoog in het vaandel staat. 
We kijken uit naar uw komst!

Snertmaaltijd
Op vrijdag 11 januari kunt u genie-
ten van onze zelfgemaakte erwten-
soep incl. toetje. 
De kosten bedragen € 4.00 p.p. 
De inschrijving start op 24 decem-
ber. De maaltijd begint om 13.00 
uur (zaal  open vanaf 12.30 uur). 

Dansbingo
Op vrijdag 8 februari verzorgt ons 
huisorkest Duo Pardon weer een 
gezellige dansmiddag. Ook worden 
twee rondes bingo gedraaid en 
ontbreken de lekkere hapjes niet. 

De entree bedraagt € 4,50 p.p. incl. 
bingoplankje. Elk volgend plankje 
kost € 4,00. 
Het programma begint om 14.30 
uur (zaal  open 14.00 uur). 
Inschrijven is niet nodig.

Het Baby Café is verhuisd! 
Het afgelopen half jaar heeft het 
Baby Café een plek gehad in het 
consultatiebureau/CJG. 

Het was op de maandagmiddag 
vaak een drukte van belang met alle  
baby’s die er werden gewogen en 
gemeten en de moeders en vaders 
die een kopje koffie of thee bleven 
drinken.
Daarom zijn we op zoek gegaan 
naar een nieuwe locatie, en die 

hebben we 
gevonden in Winkelcentrum 
Presikhaaf.

Dus heb je net een baby of een 
kindje jonger dan een jaar, kom 
dan gezellig langs en ontmoet 
elkaar!

Elke donderdag van 9.30 tot 11.30 
uur, Hanzestraat 147 
Winkelcentrum Presikhaaf.

Stoere Houtman 

Dialoog met 
Fred Rutten (Vitesse)

Door Jaap Huurman

In het kader van de Dag van de 
Dialoog zaten we die dinsdag met 
actieve jongeren uit de wijk, met 
mensen van onze bewonersvereni-
ging en bovenal met trainer 
Fred Rutten van Vitesse lekker te 
lunchen aan onze keukentafel.

Maar er was ook een serieus 
gesprek. Het ging over de vraag of 
de jongeren in Presikhaaf wel 
voldoende eigen plekjes hebben. 
Het hoeven niet alleen maar dure 
jongerencentra te zijn. Een keet, 
die ze zelf (maar met hulp van een 
paar ouderen) kunnen beheren, zou 
ook al heel wat waard zijn. 
Ester Bal, voorlichtster van Vitesse, 
die met trainer Fred Rutten was 
meegekomen, bood spontaan aan 
om te kijken of we daarvoor straks 
de overbodige bouwketen kunnen 
gebruiken als de nieuwe Trainings-
accommodatie van de club klaar is. 

Hoe het ook zij, de lunch met de 
zelfgemaakte taart en soep van 
pompoenen uit de Tuin van De 
Stoere Houtman was lekker. En we 
gingen als vrienden uiteen en met 
een stevige afspraak voor het ver-
volg. Wie ook wil meepraten over 
de opvangmogelijkheden voor 
jongeren in onze wijk, kan zich bij 
mij melden: 
jaaphuurman@hotmail.com

Meer plekken voor jongeren
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Bezorger in beeld
Arie Vellinga, vrijwilliger ten voeten uit !
Bijna vijftien jaar geleden vroeg zijn nog huidige overbuurman Piet 
hem of hij iets wilde doen in de wijk. Arie startte met het buurt-
preventieproject om, samen met anderen, zijn omgeving een stuk 
veiliger te maken. Daar bleef het echter niet bij. Hij werd actief in 
de SIK (Stichting Initiatiefgroep Kinderkamp) en betrokken bij de 
renovatie van de woningen rond de Kleine Durk. 
Zijn twee grootste hobby’s zijn De Voedselbank, waar hij elke 
vrijdag is, en zijn twee kleinkinderen, die regelmatig bij hem zijn. 
Wat het bezorgen van onze wijkkrant betreft, is een half uurtje per 
twee maanden geen enkel probleem. Hij roept een ieder op zich 
aan te melden voor de bezorging. De redactie bedankt deze trouwe 
bezorger voor zijn inzet en hoopt nog lang op hem te mogen 
rekenen.

GymFit bij AAC 1899 Gymnastiek
Gemiddeld worden Nederlanders 
tegenwoordig 78 jaar oud. 
De kunst is om gezond ouder te 
worden. Hoe doet u dat beter dan 
goed voor uzelf te zorgen en door 
genoeg te bewegen.

Het aanbod voor senioren is bij ons 
op dit moment het grootst. 
Op bijna alle steunpunten van de 
SWOA (Stichting Welzijn Ouderen 
Arnhem) geven we les aan deze 
doelgroep. Hierbij moet u denken 

aan bewegen op muziek, conditie-
training en spierversterkende 
oefeningen. 

Voor alle groepen geldt dat gezellig-
heid, op uw eigen tempo meedoen, 
‘niets moet alles mag’  voorop staan! 
Deelnemers beamen dit. De sociale 
interactie is verder minstens zo 
belangrijk. We sluiten de lessen ook 
altijd af met een gezellig kopje 
koffie.

Wilt u een keer een les gratis en 
vrijblijvend meedoen? Dat kan, u 
bent van harte welkom!

Voor informatie over leslocaties, 
lestijden en tarieven kunt u bellen 
met onze coördinator Lonneke van 
Gessel, tel. 06 199 173 04 (bereik-
baar op dinsdag, woensdag en 
donderdag). Ook kunt u deze 
informatie terugvinden op onze 
website: www.aac1899.com 
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Archeologen stuiten op 
resten van het klooster Bethanië
Het zal u niet ontgaan zijn dat de 
riolering ter hoogte van de 
Ruitenberglaan in Presikhaaf 
vervangen wordt. Het eerste deel 
van het tracé is al gereed; fase 2 
wordt in de eerste helft van 2013 
uitgevoerd. 

In het noordwestelijke deel van het 
park, min of meer tegen de Ruiten-
berglaan aan, bevinden zich in de 
ondergrond resten van het klooster 
Bethanië, een terrein van hoge 
archeologische waarde. En laten de 
rioleringswerkzaamheden dit 
terrein nu net doorsnijden…

Vanwege deze situatie zijn de 
rioleringswerkzaamheden ter 

hoogte van de Ruitenberglaan door 
de Arnhemse archeologen begeleid. 
Al eerder waren langs het tracé 
grondboringen gedaan om de 
gesteldheid van de bodem te 
bepalen en de begeleiding zo 
efficiënt mogelijk te doen. 

In het hele tracé kwamen twee 
delen naar voren met mooie intacte 
bodems, samenvallend met de 
locatie van het klooster én land-
goed Presikhaaf. Het landgoed 
ontwikkelde zich uit een ‘spijker’ 
(verwijzend naar het Latijnse 
spicarium of ‘graanschuur’), na 1650 
vergroot tot een buitenplaats en in 
de tweede helft van de 19e eeuw 
vervangen door het nieuwe ‘Groot 
Presikhaaf ’.

De historie van het kloosterterrein 
gaat terug tot minimaal 893. Uit 
een vroeg 13e-eeuwse kopie van een 
goederenakte uit dit jaartal, blijkt 
dat zich ter plaatse van het latere 
klooster een boeren hofstede 
bevond. In ruil voor de bewerking 
van het land, moesten de hier 

wonende boeren producten afstaan 
en een geldsom betalen aan de 
eigenaar van de grond: de abdij 
Prüm (Duitsland). 
Maar de geschiedenis van Presik-
haaf reikt nog veel verder terug 
blijkens metaalvondsten (waaron-
der een zwaard) uit de bronstijd 
(2000-800 v. Chr.) en stenen bijlen 
uit de prehistorie.

Waar de archeologen op hadden 
gehoopt, is gebeurd: er zijn resten 
van het klooster aangesneden. 
Het gaat hier om middeleeuwse 
muurresten van een klein gebouw-
tje (1400-1500), op grond van 
historisch kaartmateriaal te verbin-
den met een klein ‘bijgebouwtje’ of 
mogelijk een kapelletje. 

Mooi is de vondst van een bijna 
compleet aardewerken kookpotje 
op drie pootjes en gemarkeerd door 
de eigenaar van het object. 
Blijkbaar was het ook in een kloos-
tergemeenschap noodzakelijk om je 
goederen te markeren, om te 
voorkomen dat een ander ermee 
aan de haal ging.

Met behulp van een paar uurtjes 
archeologische begeleiding is een 
stukje van de bijzondere geschiede-
nis van Presikhaaf ontbloot en wie 
weet wat het tweede tracédeel gaat 
prijsgeven. 

Martijn Defilet
Gemeentelijk archeoloog

AGENDA WERKGROEPEN 
PRESIKHAAF WEST

januari
10-01 Inter Culturele Werkgroep   09.30-11.30 uur  MFC
14-01 WWP2  19.30 uur MFC
21-01 WWP1 14.30 uur P1 “de Klup”
22-01 WWP3  19.30 uur MFC
24-01 Inter Culturele Werkgroep  09.30-11.30 uur MFC

februari
 5-02 Wijkplatform Presikhaaf West 19.30 uur MFC  
 7-02 Inter Culturele Werkgroep  09.30-11.30 uur MFC

Muurresten van het (bij)gebouwtje in de 
noordzijde van de rioleringssleuf

De grape, nog ongerestaureerd
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AdvertentieAdvertentie

Vliegtickets
bij Arke in Arnhem!

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

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

Vraag naar de voorwaarden.

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

Vliegtickets
bij Arke in Arnhem!

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

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

Vraag naar de voorwaarden.

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

Vliegtickets 
bij Arke in Arnhem

Advertentie

SLAGERIJ GREVEN
Honigkamp 74

 6826 PR  Arnhem
Telefoon 026 - 361 02 84

wij wensen u allen
prettige feestdagen

en een 
voorspoedige 
jaarwisseling

Voor al Uw
salades, rollades,

gourmet- & 
fondueschotels

Nieuws van de Annie!
Inspecteur
Een aantal weken geleden kwam de 
inspecteur op bezoek. Hij heeft in 
verschillende groepen lessen 
gevolgd en allerlei mappen 
ingekeken. 

Daarnaast heeft hij gesprekken 
gevoerd met leerkrachten, intern 
begeleider en directie. 
Aan het eind van de dag kon hij 
aan het team teruggeven dat hij 
tevreden was over de Annie MG 
Schmidtschool!

2e prijs met klimmen
Eind oktober stond een klimtoren 
naast de school. 
De leerlingen van groep 5 t/m 8 
hebben in de ochtend geoefend met 
klimmen en abseilen. Dat hebben 
ze zo goed gedaan dat ze een paar 

dagen later de tweede prijs wonnen 
bij de klimwedstrijd in Arnhem.

Kinderen leren 
ondernemen
Groep 7 is in november naar het 
bedrijf Deloitte geweest om van 
alles te leren over ondernemen:

* Wat heb je nodig om een bedrijf  
 te starten?

* Wat is een bedrijfsplan?
* Wat zijn goede eigenschappen en  
 vaardigheden voor een ondernemer?

De kinderen hebben d.m.v. ver-
schillende opdrachten en een 
presentatie aan elkaar  veel geleerd 
over ondernemen. 
Ze vonden het leuk en de werk-
nemers van Deloitte waren blij 
verrast over het enthousiasme van 
de kinderen!

Bestuur en vrijwilligers SIK wensen 
iedereen fijne kerstdagen en een gezond 2013 
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D O E  M E E . . . . 
M E T  E E N  I D E E
V O O R  P R E S I K H A A F
De volledige werkwijze is te vinden op www.presikhaafnet.nl 

Afgelopen jaar heeft het 
project ‘Zooicity’ plaatsge-
vonden in een oud super-
marktpand in winkelcentrum Presik-
haaf. Hier kwamen veel bijzondere 
verhalen van vroeger los; iemand had 
er leren zwemmen, een ander had 
haar zieke echtgenoot op de fiets 
naar het ziekenhuis moeten brengen 
en ga zo maar verder. 
De verhalen waren zo leuk en bijzon-
der dat  we vonden dat meer mensen 
die zouden moeten horen. Vooral 
jongeren missen een verleden in de 
wijk en de geschiedenis kan zo wel 
gaan ‘leven’. Het idee voor een 
audiotour was geboren!

De verhalen die mensen willen 
vertellen over de geschiedenis van 
Presikhaaf of leuke anekdotes 
worden opgenomen op een MP3-
speler. Zo kunnen de verhalen mobiel 
beluisterd worden en kan de tour 
langs de besproken plaatsen begin-
nen. De tour start in een leegstaand 
winkelpand waar foto’s hangen van 
Presikhaaf (uit het archief). Een 
kunstenaar zal activiteiten met 
kinderen en ouderen begeleiden, om 

Audiotour 
Presikhaaf

het nog meer te laten leven. Een 
mooie gelegenheid om jong en oud 
samen te brengen en de binding 
met de wijk te vergroten!

Het idee is voorgelegd aan het 
wijkplatform en goedgekeurd! We 

zijn druk bezig met de voorbereidin-
gen in samenwerking met de cul-
tuurscout van Presikhaaf, Claudia 
Schouten, die stagiaires zal aantrek-
ken en begeleiden. We hopen u 
binnenkort te ontmoeten en uw 
verhalen te mogen beluisteren of 
laten luisteren!

Clement Zwiers en Ellis 
Raza-Hendriks

Circus in 
Presikhaaf
Er komen weer circusactiviteiten in 
Presikhaaf! Twee jaar geleden 
oefende  een enthousiaste kindercir-
cusgroep in de Oosthof, en nu gaat 
er opnieuw een circusgroep starten. 
Dankzij een bijdrage van het wijkplat-
form beginnen in februari 2013 
lessen voor kindergroepen op de 
woensdagmiddag in de Willem 

Dreesschool. Er komen twee groe-
pen: voor kinderen van 5 tot 7 jaar en 
voor kinderen van 8 tot 12 jaar. 
Kinderen uit heel Presikhaaf zijn 
welkom. De kersverse artiesten 
oefenen circustechnieken, zoals 
kogellopen, éénwielfietsen, acroba-
tiek, jongleren en koorddansen. 
Maar ze gaan ook (toneel)spelen met 
elkaar. En aan het eind van de lessen 
laten ze aan ouders en belangstellen-
den zien wat ze geleerd hebben. 

De lessen worden begeleid door een 
circusdocent en medewerkers van 
leer-werkbedrijf Diagonaal. Zij zullen 
dit jaar ook een aantal andere circus-
activiteiten in de open lucht organise-
ren in de wijk, bij festiviteiten of 
buitenactiviteiten.

Als u meer wilt weten of uw kind nu al 
wilt opgeven voor de circusgroep, 
dan kunt u bellen naar Margriet van 
Galen ( tel. 445 40 91) of mailen naar 
info@leerbedrijfdiagonaal.nl
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Leuke plannen maar .........
In 2012 hebben de woningcorpora-
ties Portaal, Vivare en Volkshuis-
vesting samen met de gemeente 
€ 60.000 (bewonersbudget) 
beschikbaar gesteld voor 
bewonersinitiatieven. 
In elke uitgave van het Presikhaaf 
wijknieuws zat een formulier 
waarop u uw idee kwijt kon. 
Het initiatief mocht maximaal 
5.000 euro kosten. Bijna dertig 
bewoners hebben gebruik gemaakt 
van deze mogelijkheid door een 
plannetje voor de wijk of eigen 
straat te bedenken en uit te voeren. 
Leuke plannen, maar door het 
grote aantal aanvragen is het geld 
op. En gezien alle bezuinigingen 
die er aankomen zal er geen nieuw 
geld beschikbaar worden gesteld.

Dat betekent niet dat u geen 
nieuwe ideeën meer kunt uitvoeren. 
Het wijkplatform van Presikhaaf 
beschikt over een wijkbudget. 
Daarvan wordt jaarlijks een aantal 
dingen betaald, waaronder deze 
wijkkrant. Maar er is ook geld 
beschikbaar voor ideeën van be-
woners. De omvang van het bedrag 
ligt wel een stuk lager maar u kunt 

altijd een beroep doen op het 
wijkbudget voor bijvoorbeeld een 
straatactiviteit, bloembak of 
rommelmarkt.

De aanvraagformulieren van het 
wijkbudget zijn te vinden op de 
website van Presikhaaf 
(www.presikhaafnet.nl). U vindt de 
formulieren onder ‘wijkplatform’. 

U kunt ook telefonisch contact 
opnemen met het opbouwwerk 
van Presikhaaf, bereikbaar op 
362 84 47
 

Wat kunt u nog 
verwachten?
De dertig initiatieven van dit jaar 
zijn nog niet allemaal afgerond. De 
audiotour en circusactiviteiten zijn 
in voorbereiding (zie hiernaast). 

De meeste plannen 
moeten nog besproken moeten 
worden in het wijkplatform of 
liggen bij de gemeente voor toe-
stemming, want als het om de 
openbare ruimte gaat, toetst de 
gemeente de aanvraag aan haar 
eigen beleid. 
Zo ligt er nog een idee van bewo-
ners in de Molencatestraat voor een 
of twee extra speeltoestellen in het 
speeltuintje en is er budget 
gevraagd voor bloembakken en 
bloembollen bij de keerlus op de 
Middachtensingel. Het is nog 
afwachten of initiatieven ook 
daadwerkelijk doorgaan.

In december komt het wijkplat-
form bij elkaar om een besluit te 
nemen over o.a. zwemles voor 
dames, voetbalmateriaal voor 
Eendracht en een internationaal 
feest voor vrouwen op 8 maart.

Alle plannen zijn een mooie aanvul-
ling voor de leefbaarheid van onze 
wijk. En hopelijk een goed voor-
beeld voor het ontwikkelen van nog 
meer plannen samen met 
buurtgenoten.

Kerstactiviteit 22 december park Kinderkamp
Op zaterdag 22 december vindt een kerstactiviteit plaats in park Kinderkamp 
(nabij de Oosthof ). Een initiatief van een aantal wijkbewoners, het wijkuit-
leenpunt Presikhaaf en leerbedrijf Diagonaal. 

Op deze avond kunnen buurtbewoners met elkaar het kerstfeest inluiden. 
Er zijn  kerstverhalen en gedichten en, met elkaar, worden er kerstliederen 
gezongen onder begeleiding van een fanfare. En dat natuurlijk onder het 
genot van een hapje en drankje.

De verlichte kerstboom wijst u vanzelf de weg naar de kerstactiviteit die 
om 18.30 uur start en doorloopt tot 20.30 uur. Voor meer informatie kunt 
u ook contact opnemen met Marja Bremer, telefoon 06 539 76 115.
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Presikhaaf in ontwikkeling
“De wijkvisie Presikhaaf 2025 is richtinggevend voor alle ontwikkelin-
gen in de wijk de komende tien jaar.” Dat spraken we met elkaar af 
tijdens de ondertekening ervan op de Parkmanifestatie vorig jaar. 
Afgelopen november bekeken we tijdens een bewonersavond hoe het 
met de wijkvisie gaat. De avond was zeer goed bezocht: zo’n 60 
bewoners en ongeveer 20 professionals. De wijk is volop in beweging. 
Dat bleek uit de korte interviews die werden gehouden met enkele 
betrokken bewoners en professionals. Ook in de film die Meet my 
Street hiervoor maakte vertellen geïnterviewde bewoners dat ‘alles er 
is’, een dynamische wijk, ‘veel kleur’, sociaal en groen.

WIJKVISIE PRESIKHAAF 2025
VAN DROMEN NAAR DOEN

sen of iedereen zich er in herkent 
en er iets mee kan. Daarna wordt 
het wijkactieplan 2013/2014 
geschreven. Dit wordt vastgesteld 
door bewoners, corporaties en 
gemeente in het gezamenlijke 
wijkplatform. 

Uw reactie!
Toetst u mee? Herkent u zich in de 
actiepunten die uit de bewoners-
avond zijn gekomen? Op www.
meedoeninarnhem.nl kunt u uw 
reacties laten weten. Of vertel het 
aan het opbouwwerk door binnen 

Wat kan er beter?
Vasthouden wat er goed gaat en 
veranderen wat er beter kan, is dus 
de opgave nu. Daarvoor gingen alle 
aanwezigen in workshops uit elkaar. 
Elke workshop besprak een thema 
uit de wijkvisie. Daarbij keken ze 
naar wat er nu al is, wat er beter 
kan en wat bewoners daar zelf in 
kunnen betekenen. Aan het einde 
kwam elke workshop terug met een 
hartenkreet die ze aan de aanwezige 
wijkwethouder Luuk van Geffen 

overhandigden. Benieuwd welke 
hartenkreten dat waren? U vindt ze 
op www.presikhaafnet.nl. 

Actiepunten
Daarnaast hadden alle workshops 
puntsgewijs op flipovers geschreven 
wat ze hadden besproken. Die 
teksten zijn omgezet naar actiepun-
ten voor de wijk. De actiepunten 
liggen op dit moment bij verschil-
lende partijen op tafel om te toet- Fo

to
: R
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é V
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en
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WIJKNIEUWS
te lopen in het MFC of te mailen 
naar k.veltkamp@rijnstad.nl 

Meer weten?
Een volledig verslag en foto-
impressie van de bewonersavond 
‘wijkvisie’ van 6 november jl. vindt 
u op www.presikhaafnet.nl 

Op de achterkant van dit 
wijknieuws vertelt WE4YOU over 
hun ervaringen op de avond en 
hun inzet in Presikhaaf. Zij zaten 
samen met zes andere bewoners in 
de voorbereidingsgroep voor de 
bewonersavond. 

Wijkvisie Presikhaaf 2025: van dromen naar doenDe wijkvisie is een lange-ter-mijn agenda voor de wijk. In 2025 is Presikhaaf een lerende, duurzame en ondernemende wijk met veel ruimte voor bewoners die iets willen. Ook is er veel aandacht voor kwetsbare buurten. De Wijkvisie is geza-menlijk opgesteld door de bewoners van Presikhaaf samen met Volkshuisvesting, Vivare, Portaal en de gemeente. Tijdens de parkmanifestatie 2011 onder-tekenden zij een convenant waarin alle partijen verklaren dat de wijkvisie richtinggevend is voor de ontwikkelingen in de wijk voor de komende tien jaar. Namens de bewoners tekenen de gezamenlijke wijkplatforms Presikhaaf-West en Presikhaaf-Oost.

Wijkactieplan Presikhaaf 

2013/2014

Het wijkactieplan is een korte-

termijn agenda voor de wijk. 

Tijdens de bewonersavond van 

6 november jl. zijn actiepunten 

naar boven gekomen voor de 

komende twee jaar. Die actie-

punten liggen op dit moment 

bij verschillende partijen op 

tafel om te toetsen of iedereen 

zich er in herkent en er iets 

mee kan. Daarna wordt het 

wijkactieplan 2013/2014 

geschreven. Dit wordt vast-

gesteld door bewoners, corpo-

raties en gemeente in het 

gezamenlijke wijkplatform.
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Advertentie

Beschermd wonen
Eind oktober openden de RIBW 
AVV (Regionale Instelling voor 
Beschermd Wonen Arnhem & 
Veluwe Vallei) en woningcorporatie 
Vivare een nieuwe locatie aan de 
IJssellaan. In deze beschermende en 
kleinschalige woonvorm krijgen de 
cliënten (mensen met psychosociale 
of psychiatrische problematiek) 
intensieve woonbegeleiding. Voor 
velen een eerste stap naar een 
zelfstandiger leven. 

Bert en Sophie van Vuurden, redac-
tieleden van Presikhaaf wijknieuws, 
waren bij de opening aanwezig. 

Na de gebruikelijke toespraken 
mocht bewoner Sylvester 
Goossens het lint doorknippen. 
Vervolgens nodigde begeleider 
Kees Kappers ons uit voor een 
rondleiding.

Kees: “In het gebouw wonen 24 
cliënten in drie groepswoningen en 
vier appartementen, verspreid over 
vier verdiepingen. Er is een aparte 
kamer voor zieke dak- en thuis-
lozen. Samen wordt gekookt en 
gegeten. Elke verdieping heeft een 
moderne keuken en een fraai 
ingerichte, smaakvolle huiskamer.” 

Bewoner Anneke vond het leuk dat 
de redactieleden ook een kijkje 
kwamen nemen in haar mooie 
kamer net als Erik, een van de 
bewoners van het “penthouse” op 
de bovenste verdieping. Op de 
kamer van Sylvester waren allerlei 

hoeden te 
bewonde-
ren.
“Begelei-

ding is dag 
en nacht aanwezig 

en biedt intensieve aan-
dacht en structuur. 

Deelname aan de maatschappij 
wordt gestimuleerd door middel 
van dagbesteding of (vrijwilligers)
werk. Ook wordt samengewerkt 
met diverse partijen aan initiatieven 
om cliënten te helpen bij de weg 
naar werk en een zo zelfstandig 
mogelijk leven,” aldus Kees. 

Voormalig sociaal pension 
De cliënten op de IJssellaan woon-
den tot voor kort in het sociaal 
pension in het Burgemeesters-
kwartier. In september verhuisden 
zij naar de nieuwe locatie IJssellaan. 

Atelierwoningen
In het gebouw wonen ook kunste-
naars van Stichting Atelierbeheer 
SLAK. Zij zijn huurders van de 
zogenaamde atelierwoningen. 

We hopen in een volgende uitgave 
van Presikhaaf wijknieuws een 
interview te plaatsen met een of 
meer bewoners van deze 
aterlierwoningen.
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Advertentie

Pas op! 
Spelende kinderen
Het verkeer heeft in de woonwijken de snelheid er goed in, ook in 
Presikhaaf 2. De auto’s komen tegen de rijrichting inrijden alsof 
eenrichtingswegen niet bestaan. Dit alles kan gevaarlijke situaties 
opleveren vooral de spelende kinderen die achter een bal aan rennen 
en geen verkeer verwachten van een andere kant of in het vuur van het 
spel vergeten uit te kijken.

De Werkgroep Woonomgeving 
Presikhaaf 2 (WWP2) heeft daarom 
in het late voorjaar een enquête 
gehouden bij de bewoners van de 
Spuistraat en Roompotstraat.

In een brief met antwoordstrookje 
hebben we gevraagd wat ze er van 
zouden vinden als er borden aan de 
lantarenpalen bij de speelterreinen 
kwamen met de tekst “PAS OP 
SPELENDEKINDEREN”.

We hebben met alle leden van de 
WWP2 de antwoordstrookjes deur 
aan deur opgehaald. Het meer en 
deel van de bewoners vonden het 
een goed idee. 
Er kwamen nog meer problemen 

naar voren die we zeker in onze 
groep bespreken. Het is jammer dat 
er uit de Spuistraat, Roompotstraat 
en Slaakweg geen bewoners in onze 
werkgroep zitten want we zijn er 
voor heel Presikhaaf 2. De WWP2 
heeft een brief naar de gemeente 
gestuurd om toestemming te 
vragen om de borden aan de lanta-
renpalen te plaatsen. We kopen de 
borden zelf omdat we elk jaar via 
het wijkplatform Presikhaaf west 
geld krijgen. Daar organiseren we 
ook bijvoorbeeld de Wijk-Opfleur-
Aktie van en krijgen de bouwvak-
kers en slopers de jaarlijkse 
erwtensoep.

Die toestemming hebben we niet 
gekregen. De argumenten van de 
gemeente liggen voor de hand. 
Er zijn al veel borden daar aan de 
lantarenpalen met: eenrichtingsweg, 
parkeerverbod, huisnummers. 
Het is een 30 km gebied en het zijn 
vaak de bewoners die daar rijden.

De borden met ‘PAS OP SPELEN-
DEKINDEREN’ komen niet. 
We vragen de ouders om met hun 
kinderen te praten over het verkeer. 
Leg ze uit dat de mensen die in een 
auto rijden niet altijd goed opletten, 
dus als ze achter een bal aan rennen, 
verstoppertje doen of een vriendje 
zien aan de andere kant van de weg 
ze goed moeten uitkijken want met 
30 km staat een auto niet direct stil. 
Het liefst zouden er woonerfregels 
moeten zijn bij speelterreinen, daar 
heb je als voetganger altijd voor-
rang en wordt er stapvoets gereden. 

De WWP2 gaat nog eens met de 
gemeente praten na de winter. 
Er is dan waarschijnlijk nog een 
speelplek bijgekomen want de 
Deltavaarder komt tussen de 
Krammerstraat en Grevelingen-
straat te liggen en daar is ook 
verkeer. Misschien komen er wel 
plastic poppen die vallen ook op.

Door Ineke Wildschut

De WWP2 
wenst iedereen 
een gezond 
en veilig 
2013.
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Nieuwsbrief Werkgroep AGA

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

Werkgroep AGA
p/a Laan van Presikhaaf 7

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

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

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

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

Windturbines IJsseloord II, ’t Broek/Kleefse Waard en Koningspley-noord

Wereldwijd wordt gewerkt aan de verminderde afhankelijkheid van fossiele 
brandstoffen en terugdringing van CO2-uitstoot. Om dat te bereiken wordt 
gezocht naar schone en duurzame energiebronnen. 

Ook het Arnhemse college van B&W wil overschake-
len op energie uit schone en duurzame energiebronnen, 
die zoveel mogelijk in of rond Arnhem worden gepro-
duceerd. Een daarvan is windenergie. Daarom heeft 
het college besloten medewerking te geven aan markt-
partijen bij de realisatie van windturbines in ’t Broek/
Kleefse Waard, Koningspley-noord en IJsseloord II. 

omgevingspartijen hebben uit te leggen. Vragen als: 
Hoe duurzaam is windenergie eigenlijk of is dit wel de 
goede locatie voor windmolens, wat betekent dit voor 
het leefmilieu in Presikhaaf, zullen eerst	beant-
woord moeten worden.  Bewoners hebben recht op het 
eerlijke verhaal over de consequenties van windenergie.

Werkgroep AGA zal haar standpunten aan de gemeen-
teraad kenbaar maken tijdens de inspreekronde op 
26 november,  zodat de raad deze mee kunnen laten 
wegen in haar besluit.
Als omgevingspartij wil Werkgroep AGA goed geïnfor-
meerd worden over alle ins en outs van welke invulling 
dan ook van de Kleefse Waard – Koningspley-noord. 
Ook wil zij bij het maken van plannen voor deze 
locatie van af  het begin als volwaardig gesprekspartner 
betrokken zijn. 

Figuur 2: Windparkontwerp Pleyroute

Figuur 1: Windparkontwerp Kleefse Waard en Koningspley. Met een 
kruis worden de locaties voor windturbines aangegeven.

Deze locaties zijn naar voren gekomen uit de haalbaar-
heidsstudie die door de KEMA, in opdracht van de 
gemeente Arnhem, werd uitgevoerd.
Het college vraagt de gemeenteraad op 26 november 
2012 in te stemmen met dit besluit.

Sinds de bekendmaking van dit eenzijdig genomen 
besluit van het college is er in de media een discussie 
losgebrand. Koppen als, ‘Het vangt wind en is 145 m  
hoog’, ‘Tegenwind’ of ‘Westervoort volgt windmolen-
plannen kritisch’	zijn duidelijk. Daarmee wordt helder 
dat het college en de gemeente nog wel wat aan de 
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Sinterklaasintocht en -feest
Zie ginds……
Zaterdag 24 november om half 
twee kwamen Sinterklaas en zijn 
Pieten met de trein aan op 
station Presikhaaf. 
De Sint en zijn gevolg werden 
ontvangen door veel kinderen, 
die graag een handje wilden 
schudden met de Sint. 

Ze kregen een goed gevulde hand 
met pepernoten van de Pieten. 
Het strooigoed werd gretig in 
ontvangst genomen.
Sinterklaas en zijn Opperpiet 
stapten in een rijtuig met twee 
paarden om alle kinderen toe te 
wuiven. Enkele karren met werk-
paarden en een grote huifkar vol 
met kinderen volgden het rijtuig 
van Sinterklaas. Daar omheen 
liepen de Pieten en kinderen met 
hun ouders, die ook blij zijn met de 
komst van die Goedheiligman. 

De stoet ging via de Vrij Neder-
landstraat en langs Waalstaete. 
Hierna werd de IJssellaan overge-
stoken en ging de stoet naar het 
ontwikkelgebied en door het 
beheergebied van Presikhaaf 2, 
vervolgens langs het Winkel-

centrum, door de Van Borselenstraat, 
langs de winkelstrip aan de Honig-
kamp en werd afgesloten bij MFC 
Presikhaven.
 

Nadat Sinterklaas was bijgekomen 
van de rijtoer, het is toch een heel 
oude man, heeft hij audiëntie 
gehouden tijdens  het kinderfeest 
in Presikhaven. De trappen zaten 
vol kinderen, die vol verwachting 
naar de Sint en zijn Pieten keken. 
Dankzij hen werd het een heel leuk 
feest met sinterklaasliedjes, dans, 
pepernoten, en ja, cadeautjes.

Tekst en fotografie 
René Vriezen
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Uit de goede inzendingen is een 
winnaar getrokken en wel:

J. M. C. Vernig-van Aalst
Middachtensingel

Redactie 
Presikhaaf  Wijknieuws 
Laan van Presikhaaf 7   

6826 AH Arnhem 

U kunt ook mailen naar: 
wijknieuws@presikhaafnet.nl

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

vóór 11 januari 2013 
Onder de goede inzenders 

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

De oplossing van 
sudoku nr. 9 zal in het 

volgende nummer kenbaar 
gemaakt worden. 

S U D O K U  9
REDACTIE

Bert, Karin, Ria
Mieke, Roel, Sophie 

Redactieadres
   Laan van Presikhaaf 7

6826 HA  Arnhem
Telefoon 362 84 47

Kopij inleveren vóór 
11 januari 2013
vóór  17.00 uur 

Gelieve aan te leveren in een 
Word bestand per 

e-mail of op andere wijze.
wijknieuws@presikhaafnet.nl

Drukwerk
Coers&Roest

Oplage: 7500 exemplaren
Verschijnt zes maal per jaar.

Fotografie
Bert van Vuurden,
Roel van Leuven,

tenzij anders vermeld.
  

 Foto’s en illustraties 
in kleur als  JPEG

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

Bezorging 
4 februari 2013

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
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Oplossing sudoku nr. 8
6 9 2 8 5 7 4 1 3
3 7 4 1 9 2 8 6 5
8 5 1 4 6 3 7 9 2
9 3 7 5 8 6 1 2 4
5 4 6 9 2 1 3 8 7
1 2 8 3 7 4 9 5 6
4 8 9 2 3 5 6 7 1
7 1 5 6 4 9 2 3 8
2 6 3 7 1 8 5 4 9

3
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Nalatenschap
Presikhafers 
beseffen dat zij 
op het weilandse, 
broekse deel van 
presiks hof 
wonen. Dat is 
een aanslibsel van de beek die 
langs de zeven wasserijen van de 
Schaapsdrift liep en zich voortzette 
ongeveer langs wat nu de Laan 
van Presikhaaf heet. 

Nu is aan die Schaapsdrift een 
kringloopwinkel waar u straks veel 
van mijn boeken en muziek kunt 
vinden, mocht u daar al naar 
zoeken. Een overigens lieve 
schoondochter dacht ik te moeten 
laten delen in wat mij op dat 
ogenblik het meest in de wereld 
ontroerde: “Leise, leise, immer 
Weise” van Von Weber, gezongen 
door Annelies Rothenberger. Bij 
twee passages kwamen de tranen 
weer onbedwingbaar. Ze keek 
verbaasd op dat ik mijn ogen 
uitveegde. Ze had alleen maar 
zoiets als “de herdertjes lagen bij 
nachte” gehoord, zei ze. Zo had-
den mijn ouders, zusje en ik op 
mijn zesde een stukje plaat volko-
men grijs gedraaid waarop de 

“l’Arlésienne Suite” van Bizet te 
horen was. Zo maakte een groot 
aantal klassieken ons leven uit. Ik 
mocht jarenlang in het koor van de 
Arnhems Orkest Vereniging in 
Musis Sacrum mede de baspartij in 
het slotkoor van de Negende van 
Beethoven vertolken. Bij de repeti-
ties werden de stemmen afzonder-
lijk geoefend, zodanig dat ik het 
niet meer horen kon. Gelukkig is 
het gevoel nu terug en zingt de 
hele wereld de wens “Alle Men-
schen werden Brüder”. 
Mijn innige wens is dat deze 
muziek eens te horen zal zijn in 

“bos Presikhaaf hersteld in oude 
glorie”. Wie weet.

Piet Schreuder

Buiten Gewoon Beter
in Presikhaaf
De BGB-werkzaamheden in fase 5 (Goudensteinstraat/Warmelo-
laan e.o) zijn bijna afgerond.De laatste werkzaamheden zijn in de 
Warmelolaan en rond de Singravenlaan, Boksbergenstraat en 
Brekelenkampstraat. De afgelopen weken zijn nieuwe bomen, 
struiken en heesters geplant. Voor de feestdagen is alles gereed. 

BGB-werkzaamheden fase 6 in volle gang
De werkzaamheden op de Annenhof zijn gestart. Hier wordt een 
gedeelte van het riool vervangen. 

Er wordt alles aan gedaan om voor de feestdagen klaar te zijn met het 
werk, maar is afhankelijk van de weersomstandigheden. Lukt het niet 
om voor de Kerst klaar te zijn, dan wordt er in ieder geval voor gezorgd 
dat de trottoirs erin liggen en de bewoners met de auto hun woning 
kunnen bereiken.

Ruitenberglaan
In het gedeelte tussen de Laan van Presikhaaf en de stadsboerderij is 
nieuwe riolering aangelegd en is de weg opnieuw geasfalteerd. 
Dit gedeelte van de Ruitenberglaan is weer open voor het verkeer. 
Het weggedeelte tussen de stadsboerderij en de Hogeschool 
Arnhem Nijmegen (HAN) is tijdens de feestdagen afgesloten en als het 
weer het toelaat wordt in de tweede week van 2013 gestart met de 
werkzaamheden. Ook in dit weggedeelte komt een nieuw riool en 
wordt de weg opnieuw geasfalteerd, maar de verkeerssituatie verandert. 
Het weggedeelte tussen stadsboerderij en HAN wordt een fietsstraat. 
Dat betekent dat er alleen (brom)fietsverkeer mogelijk is. 
Automobilisten kunnen alleen via het Lange Water de HAN bereiken. 

Inloopuur
Iedere woensdagmiddag 
van 13.00 uur tot 14.00 
uur hebben de 
toezichthouders 
(Bas Overmars en Eugene 
van Londen) een inloop-
spreekuur in hun kantoor 
aan de Middachtensingel 1. 

U kunt bij hen terecht 
voor vragen over de 
BGB-werkzaamheden of als u meer wilt weten over het project. U kunt 
uw vragen of meldingen ook mailen naar 
bgbpresikhaaf@arnhem.nl of bel naar gemeente Arnhem, 
tel. 0900 – 1809 (lokaal tarief ).
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 (Martine Siemens,  fotografie)

WE4YOU, voor àlle jongeren uit de wijk 
Vanaf september 2012 is WE4YOU 
gestart. Een groep enthousiaste wijkjon-
geren met een gevarieerde activiteiten-
ruimte in het Multifunctioneel Centrum 
Presikhaven. “Ons doel is de saamhorig-
heid en leefbaarheid in de wijk te ver-
groten. Jongeren komen met ideeën en 
wij helpen met organiseren. Wij zijn er 
voor iedereen. Op zaterdagen bieden wij 
verschillende activiteiten voor jongeren 
uit de wijk,” vertelt medeoprichter 
Irfan van WE4YOU. 

Wijkvisie en saamhorigheid
Wijkvisie Presikhaaf. Op 6 november jl. 
vond de presentatie voor bewoners plaats. 
Zij brachten verbeterpunten in voor de 
komende twee jaar. Ook WE4YOU was 
aanwezig. Irfan: “De creatieve invulling 
met workshops sprak me aan. Maar ik wil 
meer aandacht voor het thema saamhorig-
heid. Deelname aan buurtactiviteiten is 
extra belangrijk voor een multiculturele 
wijk als Presikhaaf. Meer bewonerscontact 
betekent meer wederzijds begrip en dus 
woongenot.” 
 

Organisatie en advies
WE4YOU, ontstaan vanuit Jongerencen-
trum Push, wil graag helpen organiseren. 
Op welk terrein? “Dat is afhankelijk van de 
behoeften in de wijk,” leggen de organisa-
toren Irfan, Nazmi en Erdem uit. 

“Wij richten ons op álle activiteiten en 
nationaliteiten, gerelateerd aan jongeren 
tussen 10-23 jaar. Vrijetijdsactiviteiten maar 
ook educatieve bezigheden, zoals een 
bezoek aan een museum. We bemiddelen 
ook tussen jongeren en wijkbewoners bij 

overlast, adviseren over studeren en helpen 
bij de aanvraag van studiefinanciering. 
Komen we er niet uit, dan schakelen we de 
juiste deskundigen in.” Wat is de meer-
waarde van WE4YOU? “Wij zijn jonge 
bewoners, in Presikhaaf opgegroeid. 
Dankzij onze ervaring maken we makkelijk 
contact met jongeren en vertalen hun 
wensen en behoeften snel in concrete 
acties.”

Eigen activiteitenruimte 
WE4YOU heeft niet alleen een fraai inge-
richte activiteitenruimte met diverse tv’s, 
(spel)computers, een afgescheiden 
DJ-studio en tafelvoetbal. Maar WE4YOU 
gaat nog een stap verder. “Samen met 
ervaren Push-medewerkers organiseren we 
vrijetijdsactiviteiten,” zegt Irfan. “Boven-
dien bieden we vrijwilligerstaken voor 
jongeren die zich als persoon verder willen 
ontwikkelen,” besluiten Nazmi en Erdem. 

Contact 
we-4you@live.nl
http://www.facebook.com/weforyou.
arnhem
Tel. 361 86 55


