
Jaargang 15 nummer 3

Presikhaaf
wijknieuws

Leila, Sophie, E
va, Bas, H

anifi, M
oli, 

bij hun kunstw
erk in het p

ark



P R E S I K HA A F

2

Specialismen:
•	 Algemene	fysiotherapie

•	 Arbeidsfysiotherapie

•	 Bekkenfysiotherapie

•	 Kinderfysiotherapie

•	 Manuele	therapie

•	 Orofaciale	fysiotherapie

•	 Psychosomatische	

	 fysiotherapie

•	 Sportfysiotherapie

Overig:
•	 Blessurewinkel

•	 Dry	Needling

•	 Echografie

•	 Groepsgewijze	trainingen	op	maat

•	 Individuele	trainingen	op	maat

fysio-dynamiek.nl	

•	 Telefonisch	bereikbaar	tussen	08.00	-	14.00	uur,	T	026	361	20	93

•	 Presikhaaf	
Ulenpaslaan	49	

6825	EE	Arnhem

•		 	Rijkerswoerd	
Mr.	P.J.	Oudsingel	5	

6836	PJ	Arnhem

•			 Schuytgraaf	
Marasingel	12	

6846	DX	Arnhem

Vestigingen:

Advertentie

Meedenken over milieu
Ik kreeg een tijd geleden de uitnodiging om aan te schuiven bij de 
Arnhemse Milieuraad. Deze Raad was een orgaan dat gevraagd en 
ongevraagd advies gaf aan de overheid. Ze werd door de gemeente 
gesubsidieerd en in het stadhuis was een lokaal beschikbaar voor 
haar bijeenkomsten. Een speciale vergadering werd belegd omdat de 
Luchtmobiele Brigade een verzoek had ingediend haar oefeningen 
voortaan op Deelen te houden. Het zevental vertegenwoordigers van 
de brigade, op een hoge ambtenaar na, in uniformen van het leger, 
stelden zich hakken klappend en handen drukkend in een rondgang 
aan ieder van ons voor. 
Bij ieder van hen kreeg ik zijn rang en naam te horen. Ik noemde 
mijn naam en voegde daaraan toe “dienstweigeraar”. Ik had  daarom 
vier jaar als oogstarbeider en heideontginner gewerkt. De militairen 
antwoordden steeds: “Moet kunnen.” 
De hoge ambtenaar, een grote, gemoedelijke man, vroeg mij zelfs of 
ik zorg kon dragen voor een fietspad langs het vliegveld (de Oostvrij-
landweg). Die kwam er. Ondanks hun prachtige presentatie met 
beeldscherm konden wij argumenten aanvoeren dat door hun 
oefeningen de natuur schade zou oplopen. 

Na de handdruk bij het afscheid zag ik die militair van mij aflopen; 
een rond mannetje met opstaand kontje, waarop de pandjes van zijn 
uniform parmantig op en neer wipten: links rechts, links rechts, 
links rechts. Een mens als ik, in zijn rol verzeild zoals ik in de mijne.
We kregen later bericht dat we werden bedankt voor ons meedenken. 
Ze zouden een andere locatie zoeken. Deze en andere bevindingen 
tonen dat gegronde bezwaren, ook van Presikhafers, serieus worden 
genomen.

Piet Schreuder

afdeling Arnhem – Presikhaaf 

zoekt vrijwilligers: 

voorzitter 
en 

secretaris (m/v) 

De voorzitter vertegenwoordigt de 
afdeling en onderhoudt 

de contacten, 
de secretaris verzorgt 
de verslaglegging van 
vergaderingen en de 

postafhandeling. 

Wilt u zich een aantal uren per 
week inzetten voor het goede doel 

en ons team van 25 vrijwilligers 
komen versterken, neem dan 

contact op met Jannie Mentink, 
voorzitter a.i., 

telefoon 361 84 22.

Mogen we op u rekenen? 
U bent zeer welkom in ons team.

Nationale Vereniging
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 Camping Presikhaaf
Ja, ja, op 22 en 23 juni 2013

is het weer zover
Dan mag er weer, voor één nacht, 
gekampeerd worden in Park 
Presikhaaf. Na het geweldige 
succes van de afgelopen jaren 
(ondanks het slechte weer soms) 
mag dit evenement niet meer in 
de jaarlijks terugkerende evene-
menten van het park ontbreken. 
Dus schrijf 22 en 23 juni alvast in 
je agenda en geef je meteen op. 
En opgeven doe je heel eenvoudig, 
mail je naam en adres en het 
aantal personen waarmee je komt 
kamperen naar campingpresik-

haaf@gmail.com. Natuurlijk ook 
voor het gezamenlijk ontbijt dat 
we op zondagochtend houden. 
Ook dit ontbijt hoort ondertus-
sen bij de traditie van Camping 
Presikhaaf, net als de waterglij-
baan en het kampvuur op zater-
dagavond. En verder……. met je 
tentje of tentjes of een vouw-
wagen lekker kamperen op het 
evenemententerrein. Zaterdag-

avond moet je voor je eigen eten 
zorgen. Verder zorgen wij  voor wat 
spelletjes maar neem gerust ook 
wat zelf mee. Want ja wat doet een 
mens op de camping zoal…….
badmintonnen, frisbee, jeu de 
boules of een kleine wandeling over 
het terrein en gezellig je buren leren 
kennen. Bij helder weer en met 
medewerking van enkele mensen 
zal er ‘s avonds ook een sterren-
wacht aanwezig zijn. 
Auto’s worden in principe niet 
toegelaten in het park. Natuurlijk 

mag je even in- en uitladen. 
Verder willen we ervoor zorgen 
dat het ‘s avonds “stil” is op de 
camping. 
Dus Presikhafers ik hoop jullie 
allemaal te zien op Camping 
Presikhaaf. We beginnen zaterdag 
14 juli om 12.00 uur en eindigen 
op zondag 15 juli om 12.00 uur. 
Vergeet niet om je aan te melden, 
dan weten wij zeker dat we een 
plaatsje voor je hebben en dat we 
zondagochtend genoeg te eten 
hebben voor het (gratis) ontbijt. 

Mocht je je niet aangemeld 
hebben maar word je op 21 juni 
toch besprongen door het kam-
peervirus, kom dan gerust. Het 
kan dan alleen zo zijn dat je op 
zondagochtend even je eigen 
boterham moet meenemen. 

De beheerders van 
Camping Presikhaaf
campingpresikhaaf@gmail.com
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Kunstroute Presikhaaf 
daverend succes

Veel bezoekers deden de elf locaties 
aan waar kunstenaars hun 
werken toonden en uitleg gaven. 
Ook de redactie was van de partij. 
Bijgaande foto’s geven een impres-
sie van wat er allemaal te zien 
was. De deelnemers aan de kunst-
route waren reuze gastvrij. 

Er werd uitleg gegeven over werk-
stukken of accordeon les en er was 
koffie met iets lekkers bij de 
kunstenaars op locatie.
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Circus Pompom
Zondag 26 mei stond 
Circus Pompom in het park. 
Er werden doorlopend leuke voorstellingen 
gegeven. De kinderen hielpen mee bij het 
goochelen en ballon-dieren maken. 

Deze jonge assistent goochelde tot zijn 
eigen verbazing een oranje zakdoek om in 
een gele. Hij had de “toverzak” nog zo 
goed gecontroleerd op verborgen 
zakdoekjes! 

Winnaars van de ballonnenwedstrijd bekend
Op 20 maart jl. gingen ruim 500 ballonnen de lucht in 
i.v.m. de onthulling van naam en logo van brede school Park Kinderkamp. 

Ondanks de kou en de sneeuw kwamen de kinderen van de 
dagverblijven, peuterspeelzalen en scholen in Presikhaaf-Oost 
bijeen om de feestelijke onthulling bij te wonen en de ballon-
nen op te laten. Wekenlang kwamen kaartjes terug: van Druten 
tot Hellendoorn, van Heteren tot Otterlo, uit alle windstreken.

Twee ballonnen kwamen terecht in Annen, Groningen, 163 km 
hiervandaan. Dit was de grootste afstand en daarmee zijn de 
winnaars Rowena Gerrits (Dreesschool) en Kimberley van 
Rooijen (JF Kennedyschool). 
Beide kregen een hippe MP3- speler cadeau. Wij wensen hen 
hiermee heel veel plezier!

Gea Mulder, Coördinator Brede School
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De k waliteit  van de 
b o dem in Presik haaf
Op 6 november 2012 zijn zo’n tachtig wijkbewoners met elkaar in 
gesprek geweest over de toekomst van Presikhaaf. Het uitgangspunt op 
deze bijeenkomst was de wijkvisie Presikhaaf 2025. Daarin staan 
wensen en dromen over de toekomst van onze wijk. 
Op 6 november hebben we met elkaar nog even verder gedroomd over 
onderwerpen als woonomgeving, veiligheid, ontmoeten of werkgelegen-
heid. Een van de punten die daar voren kwam was het belang van 
meer informatie over bodemverontreiniging. 
Dit artikel levert daar een bijdrage aan. 

In de wijk Presikhaaf zijn een aantal 
bodemverontreinigingen aanwezig. 
Dit komt met name omdat in deze 
wijk in het verleden op een aantal 
plekken afval is gestort en andere 
bodembedreigende activiteiten 
hebben plaats gevonden.

In het kaartje zijn met rode en 
blauwe arceringen aangegeven waar 
de bij de gemeente Arnhem 
bekende verontreinigingen liggen. 

In de kaart worden alleen de grote 
verontreinigingen genoemd. 

Voor meer informatie over de 
actuele bodemkwaliteit in 
Presikhaaf verwijzen wij u naar: 
www.arnhem.nl/bodem

Stortlocaties 
(rood aangegeven op kaart)

A. Bethaniënstraat
De meest bekende stortlocatie in de 
wijk is de Bethaniënstraat en 
omgeving. In het verleden is hier 
klei ontgraven ten behoeve van de 
steenfabriek. De kleigaten zijn 
opgevuld met voornamelijk afval. 

De bodem is hier verontreinigd met 
zware metalen. Vanwege deze 
verontreiniging gelden hier 
gebruiksbeperkingen zoals:

* niet graven in het stortmateriaal

* het grondwater niet onttrekken

* geen groenten verbouwen en niet  
   eten uit eigen tuin.

Deze gebruiksbeperkingen gelden 
niet voor de volkstuinen. 
Uit bodemonderzoek blijkt dat de 
grond hier geschikt is voor de 
functie volkstuin. Als men zich aan 
deze gebruiksbeperkingen houdt 
zijn er geen risico’s. 

Plaatselijk is bij een aantal ontwik-
kellocaties binnen het geval 
Bethaniënstraat de bodem gesa-
neerd, zoals bij Cannenburglaan 6. 
Hierbij is een leeflaag aangebracht 
en tussen de leeflaag en de veront-
reinigde grond is een signaallaag 
aangebracht. In de leeflaag mag 
bijvoorbeeld wel groenten worden 
verbouwd.

B. Doorwerthlaan
Deze voormalige stort is ter plaatse 
van de huidige voetbalvelden. 

De laag is hier vanaf 0,4 m veront-
reinigd met zware metalen en PAK. 
Boven deze stortlaag is een deklaag 
met een grasveld aanwezig. 
Hierdoor is er geen contact met de 
verontreinigde grond.

C. Weldamlaam
De verontreiniging bij de Weldam-
laan/IJssellaan is gesaneerd. 
Hierbij is een leeflaag van 1 meter 
aangebracht. In de leeflaag mag 
bijvoorbeeld wel groenten worden 
verbouwd.

D. IJssellaan/Braakmanstraat/
Slaakweg
Bij de nieuwbouwlocatie tussen 
Braakmanstraat en IJssellaan is een 
sanering in uitvoering. 
Er wordt een leeflaag van 1 meter 
aangebracht. In de leeflaag mag 
bijvoorbeeld wel groenten worden 
verbouwd.

E. Slaakweg
Het gebied ligt evenwijdig aan het 
spoor en er groeien bomen en 
struiken. Hierdoor is er geen 
contact mogelijk met de aanwezige 
verontreiniging.

Grondwater-
verontreinigingen
In de wijk zijn ook een viertal grote 
grondwaterverontreinigingen 
(blauw aangegeven op de kaart). 
Het betreft allemaal grondwater-
verontreinigingen met VOCl 
(oplosmiddelen). 
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Omdat het grondwaterveront-
reinigingen betreft zijn er geen 
directe contactmogelijkheden met 
de verontreiniging. Bemaling is hier 
echter niet zonder meer toegestaan.

F. Schaapsdrift
De grootste bron van deze grond-
waterverontreiniging met VOCI is 
gelegen bij de Schaapsdrift. Hier 
hebben in het verleden enkele 
wasserijen gestaan. De pluim van 
de verontreiniging ligt nog wel in 
de wijk Presikhaaf. Dit komt 

omdat het grondwater vanuit de 
Schaapsdrift richting de Rijn 
stroomt. 
Omdat de grondwaterveront-
reiniging ter plaatse van de wijk 
Presikhaaf diep zit, zijn er geen 
contactmogelijkheden, zolang er 
niet bemalen wordt. De sanering 
van de Schaapsdrift wordt door de 
gemeente Arnhem uitgevoerd. 
Daarnaast hebben we nog drie 
grondwaterverontreinigingen 
waarvan we geen duidelijke oorzaak 
hebben kunnen achterhalen nl:

G. Raadsheerplein/Conradweg
Gelegen vanaf de noordzijde van de 
AH aan de Raadsheerplein tot aan 
de Conradweg. 

H. Lange Water/IJssellaanRaad-
heerplein/Conradweg
Ter plaatse van oostelijk deel van 
parkeerterrein van winkelcentrum 
Presikhaaf.

I. Ruitenberglaan 
Ter plaatse van de noordzijde van 
de HAN.
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Quilten als hobby
Handwerkvorm ontstaan uit armoede
Onlangs had ik een interview met mevrouw Klaassen over haar 
bijzondere hobby. Het gesprek vond plaats bij haar thuis. Voordat het 
interview begon, werd er thee met koekjes geserveerd. Ik ben heel 
benieuwd naar hoe mevrouw Klaassen ooit begon met quilten? 

Ze begint enthousiast te vertellen: 
“Ik was een keer bij mijn schoon-
zusje op bezoek en zij vroeg mij of 
het niets voor mij was om er ook 
mee te beginnen. Toen ben ik er 
aan begonnen en er nooit meer 
mee opgehouden.” 

Hoe is het quilten
eigenlijk ontstaan?

“Deze handwerkvorm is ontstaan uit 
armoede. Uit oude kleding werden 
kleine lapjes geknipt en hier werden 
weer gebruiksvoorwerpen van 
gemaakt.” 

Hoe gaat het quilten
in zijn werk?

“Je begint eerst met het bedenken 
van wat je wilt en dan ga je lapjes 
uitzoeken die je nodig hebt voor 

het maken van je werkstuk. Daarna 
maak je de malletjes waarmee je de 
vorm van de lapjes bepaalt. Het in 
elkaar zetten van de lappendeken 
gaat als volgt: eerst naai je de lapjes 
aan elkaar en vervolgens zet je de 
drie lagen, waar het werkstuk uit 
bestaat, op elkaar (het zogenaamde 
doorpitten). En dat alles doe ik met 
de hand. Zodoende ben ik zeker 
een jaar bezig met een grote lap-
pendeken. Als je nagaat dat ik 
dekens maak die uit lapjes van drie 
bij drie centimeter bestaan en de 
deken is twee bij twee meter, dan 
krijg je wel een indruk hoe arbeids-
intensief het is.”  

Hoe komt u aan uw ideeën?
“Het meeste is eigen ontwerp. Soms 
koop ik een tijdschrift voor inspira-

tie. En nu ben ik begonnen met 
een wandkleed genaamd ‘wedding 
cake island’ voor mijn dochter. 
Deze wordt 2.70 bij 2.70 meter. 
Hier gaat zeker meer dan een jaar 
inzitten.” 

Op mijn vraag waar zij haar stoffen 
vandaan haalt, laat ze me trots haar 
voorraad spulletjes zien. Ook mag 
ik een aantal van haar lappende-
kens bewonderen. Werkelijk schit-
terend werk en mooie kleurencom-
binaties. Tot slot merkt mevrouw 
Klaassen nog op dat het belangrijk 
is om kinderen te leren hun creati-
viteit te ontwikkelen. Het zou 
jammer zijn wanneer dit alles 
verloren gaat.”

Mieke Huysman

Schoonmaakactie rondom kerkgebouw
Op zaterdag 11 mei ging een kleine groep vrijwil-
ligers van de Kerk van Jezus Christus van de 
Heiligen der Laatste Dagen aan de slag om de 
straten rondom het kerkgebouw aan de Cannen-
burglaan vrij te maken van zwerfafval. 

Met ‘Supporter van Schoon’- hesjes en hand-
schoenen en knijpers, die waren geleverd door 
de gemeente, werd er enthousiast schoonge-
maakt. Door een zware regenbui werd de actie 
helaas voortijdig beëindigd, maar de activiteit 
was een succes en vraagt om een vervolg. 
Het was ook fijn om positieve reacties uit de 
buurt te horen.

Lydia Stekkinger
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Buur tfeest bij  de Oosthof
Op de laatste zondag in mei  was ik 
’s middags om 13.00 uur bij de 
Oosthof aan de Kinderkamp 9 op 
Presikhaaf. Hier was het buurtfeest 
gaande, waar Vinyl Mobiel door de 
naald de langspeelplaat (LP) liet 
weerklinken. 

Er werden workshops sieraden 
gegeven en Resto van Harte maakte 
dumplings (deeg met kip en kool-
vulling. Kinderen waren druk met 
het bouwen en beschilderen van het 
Kartondorp. Het dorp van dozen 
en opgebouwde kartonnen platen 
leek meer en meer op hoogbouw. 
De lucht binnen van lijm en verf 
gonsde rond en was een kuch 

waard. Buiten was een springkoe-
kussen en een koffie-eend, een 
zelfstandig rijdende koffie machine 
in een roestend uitziende Citroen 
2CV-ombouw. De koffie van 
Robert Ekas moet je echt proberen, 
heel lekker. Binnen was nog een 
optreden van een groep, maar daar 
ben ik niet bij geweest. Ik was zelf 
met het voorbereiden bezig van 
mijn kleine bijdrage aan de feeste-
lijkheden in de vorm van mijn 
euphoniumspel. 

tekst en fotografie:
René Vriezen

Om drie uur heeft het Arnhems 
Fanfare Orkest, waar ik lid van ben, 
haar klanken ten gehore gebracht 
in een tweedelig concert van een 
half uur en nummers als Arsenal, 
Adventures of the Beaumé, Bizet in 

Swing, Punjaub, John Barry Selec-
tie, Tom Jones in Concert, Marco 
Borsato On Stage en de mars 
Arnhem laten klinken. Buiten op 
het plein van de Oosthof, waar veel 
bezoekers waren verwacht, was 
door de frisse weersomstandig-
heden de opkomst niet groot. 
De bezoekers die wel wilden 
komen, hebben een leuke en 
gezellige middag gehad.
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N ieuwsbrief 
Werkgro ep AGA
Het college van B&W heeft 2 mei  tot en met 12 juni 2013 een ontwerp-
bestemmingsplan voor de Kleefse Waard – Koningspley-noord voor een 
ieder ter inzage gelegd op het stadshuis (Loket Bouwen, Wonen en 
Leefomgeving).

In het ontwerpbestemmingsplan 
wordt de Kleefse Waard en de 
Koningspley-noord bestemd als 
bedrijventerrein. 
Voor Koningspley-noord betekent 
dit dat landbouwgrond wordt 
omgezet naar bedrijventerrein. 

Het meest in het oog springend is 
weer de mogelijkheid voor vestiging 
van bedrijven in milieucategorie 5 
(zoals een asfaltcentrale). Op de 
Kleefse Waard wordt nu al één ha 
voor categorie 5 bestemd. Voor de 
rest van de Kleefse Waard en ook 
Koningspley-noord is er een 
wijzigingsbevoegdheid toegevoegd 
voor categorie 5. 
Voor Koningspley-noord, beschre-
ven als ‘bedrijventerrein, nader uit 
te werken’, zal het bij de uitwerking 

duidelijk worden of de locatie van 
de Oude IJsselstrang in stand blijft 
of dat de hele Koningspley-noord 
wordt ingericht met categorie 5 
bedrijven. Vast staat wel dat de 
Kleefse Waard – Koningspley-
noord in het ontwerpbestemmings-
plan beschreven wordt als terrein 
voor zware industrie met een 
regionale functie. 
Met een goedkeuring van dit 

bestemmingsplan dreigt deze 
locatie te verworden tot een 
Arnhems Botlekgebied omringd 
door woonwijken! 

Met wijzigingsbevoegdheid in 
bouwhoogten wordt de mogelijk-
heid gecreëerd ook de omstreden 
windmolens op de eerder vastge-
stelde locaties van de Oude Veer-
weg en IJsseloord II neer te zetten. 

Werkgroep AGA zal daarom in 
samenwerking met bewoners van 
Presikhaaf en bewonersgroepen van 
de omliggende wijken een ziens-
wijze op het ontwerpbestemmings-
plan indienen. 

Help mee om Presikhaaf leefbaar te 
houden! Stuur uw mening naar de 
gemeenteraad, Postbus 99, 6800 
AB Arnhem. 
Dit kan tot en met 12 juni 2013. 
U kunt uw mening ook mailen 
naar ageena@hetnet.nl 

Alle informatie over het ontwerp-
bestemmingsplan kunt u vinden op 
www.ageena.nl 

Inloopavond project
Omgekeerd Inzamelen
In elk huishouden komt afval vrij. 
Een groot deel van dit afval kan 
prima gebruikt worden om nieuwe 
producten te maken. Vanaf 1 
oktober 2013 beginnen de bewoners 
van Over Het Lange Water met een 
nieuwe manier van afvalinzameling: 
Het Omgekeerd Inzamelen. Het 
doel van omgekeerd inzamelen is 
dat er meer oud papier, GFT en 
plastic verpakkingsmateriaal wordt 
gescheiden. Bij een goede afval-
scheiding blijft er minder restafval 
over. Dat is mooi, want hierdoor 

hoeft er minder restafval te worden 
verbrand en worden meer grond-
stoffen hergebruikt, dat bespaart 
kosten en energie. 

Op donderdag 27 juni organiseert 
de gemeente Arnhem voor alle 
bewoners van Over het Lange 
Water een inloopavond over het 
project Omgekeerd Inzamelen. 
U ontvangt hiervoor nog een 
persoonlijke uitnodiging. Tijdens 
deze inloopavond kunt u de teke-
ningen en plannen voor de locaties 

van de ondergrondse containers 
rustig bekijken en er is volop 
ruimte om vragen te stellen. 
Daarnaast wordt informatie gege-
ven over de nieuwe manier van 
inzamelen. Als u op de plannen 
wilt reageren, dan kunt u een 
zienswijze indienen. 

Alle informatie 
en 
ontwikkelingen 
rond het 
project 
Omgekeerd 
Inzamelen 
kunt u volgen 
via onze site: 
www.arnhem.nl/omgekeerdinzamelen
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Advertentie

Begroeiingsproject RIBW 
“Toen het pand naast Kunstpor-
taal gebouwd werd, stond er nog 
een ijzeren hek tussen beide 
gebouwen en was het zeker niet 
de bedoeling om er een tuin aan 
te leggen. 

Een stuk gras zou meer dan vol-
doende zijn geweest,” begint Juul 
Hogeling, coördinator Regionaal 
Instituut Begeleid Wonen Arnhem-
Veluwe Vallei (RIBW) aan de 
Scheldestraat haar verhaal. Juul 
wilde aanvankelijk een activiteit 
voor de bezoekers/cliënten van het 
RIBW. Buurtbewoners kregen er 
lucht van en door de enthousiaste 

inzet van onder meer Cees Adri-
aanse, oud-schooldirecteur op 
Presikhaaf en tevens wijkbewoner, 
kwam het tuinproject van de grond. 

De parkeerplaatsen achter Kunst-
portaal mochten bij de tuin getrok-
ken worden. De groep buurt-
bewoners en bezoekers van het 
RIBW hebben onder aansturing 
van een hovenier een prachtige 
moes- en struikentuin aangelegd, 
waarin een ieder, die dat wil zich 
kan ontspannen door er een kopje 
koffie te drinken, een boek te lezen 
of gewoon gezellig te babbelen. 

Parkeerplaatsstenen
Ook Egon Pieke is bij het interview, 
dat redactielid Bert van Vuurden 
met Juul heeft, aanwezig. Hij zit op 
het puntje van zijn stoel om zijn 
verhaal te doen.

Egon is heel creatief als het om 
tuinen gaat, maar heeft door een 
ongeval een beperking gekregen. 
Egon: “Ik wilde met de stenen, die 
wij mochten hebben, iets moois 
gaan maken, wat ook goed past in 
de sfeer van de tuin. 

Uiteindelijk ben ik op het idee van 
deze piramide uitgekomen.” Trots 
neemt Egon mij mee naar buiten 
en wijst naar een heel mooie 
piramide met veel rotsplanten. 
Inderdaad het bekijken waard! 

Onderhoud
Het hele “begroeiingproject”, zoals 
de tuin ook wel genoemd wordt, 
gaat in gezamenlijkheid van RIBW-
ers, begeleiding en buurtbewoners. 
De tuin ziet er prachtig uit en de 
redactie kan iedereen aanraden er 
eens een kijkje te nemen.
En als u gebruik wilt maken van de 
kwaliteiten van Egon Pieko, neem 
dan contact op met Kunstportaal 
aan de Scheldestraat. 
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l a a t s t e  b e w o n e r s b u d g e t t e n

In het kader van het bewonersbudget hebben drie bewoonsters 
Gabrielle Lotfi, Meryem Deniz en Sandra Smaak in 2010 een aan-
vraag ingediend voor speeltoestellen voor jonge kinderen in het park 
Presikhaaf. Het heeft even geduurd maar dit voorjaar zijn alle toestel-
len geplaatst. Via een rondje door het park kunnen kinderen zich 
vermaken op een grote schommel of aan het water bij het T-huis met 
de waterspiraal. Het meest opvallend zijn toch wel de houten sculptu-
ren midden in het park. Voor ouders een lust voor het oog en voor 
kinderen een uitdaging om op te klimmen. De tekeningen op de sculp-
turen zijn ontwerpen van kinderen uit de wijk.
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Bloembak en krokussen 
Middachtensingel

Onze stad kent vele bloemper-
ken en plantenbakken. Een 
deel daarvan is door particulier 
initiatief ontstaan. In onze wijk 
werd ons via ‘Doe mee met een 
idee….’ onder meer gelegen-
heid geboden om ideeën aan te 
reiken voor een stukje aankle-
ding. Zo diende ondergete-
kende ook een voorstel in. 
Resultaat: een baan met kro-
kussen op het talud bij de 
keerlus van de regiobussen en 
aan de kant van de abri. In het 
najaar zullen de krokusbollen 
daar geplant worden. Voor 
minstens de duur van een jaar 
of vier zal een plantenschaal op 
het trottoir geplaatst worden 
op de hoek van de Cannenbur-
glaan en de Middachtensingel. 

Dankzij de financiële bijdrage 
van het Wijkplatform Presik-
haaf, door middel van het 
Bewonersbudget Presikhaaf 
2012, zullen de krokussen 
geplant en de schaal geplaatst 
worden. Mijn erkentelijkheid 
gaat ook uit naar de Gemeente 
Arnhem voor het mede moge-
lijk maken van dit initiatief en 
het Stadsbeheer voor de uitvoe-
ring ervan.

Hugo de Jong

Voetbalschool Eendracht

Voetbalvereniging Eendracht 

Arnhem wil bij deze het Wijk-

platform bedanken voor een 

ontvangen subsidie waarmee 

nieuwe materialen zoals goal-

tjes, hesjes, ballen enz. kunnen 

worden aangeschaft ten 
behoeve van de voetbalschool.De voetbalschool wordt elke 

woensdagmiddag gehouden op 

de accommodatie van Een-
dracht Arnhem gelegen aan de 

Doorwerthlaan. De voetbal-
school is geheel kosteloos voor 

kinderen tot en met 9 jaar en 

wordt geleid door de van 
vroeger bekende Arnhemse 

trainer Wim Arendsen geassis-

teerd door studenten van het 

CIOS.

Bestuur Eendracht Arnhem
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U I t  D E  S C H O O l  G E K l A P t
scoort bovengemiddeld goed!

Al jaren op rij haalt de Annie 
M.G. Schmidtschool een bovenge-
middelde score op de CITO-eind-
toets. Boven het gemiddelde van 
alle scholen in Nederland. 
Daar zijn we trots op! 
We besteden veel aandacht aan 
het leren. 

Als Annie M.G. Schmidtschool 
zorgen wij ervoor dat kinderen het 
beste uit zichzelf halen. Kinderen 
willen ook graag leren. Dit doen we 
door kinderen kennis bij te bren-
gen, vaardigheden te leren en aan 
de sociaal emotionele ontwikkeling 
te werken.

Groep 8 ontmoet YES-R!
Hoe cool is dat? Een wedstrijd 
winnen en dan ook je idool 
ontmoeten? 
Groep 8 van de Annie overkwam 
het. Zij deden mee met een wed-
strijd voor we-cycle……en wonnen 
met hun goede ideeën. Samen met 
twee andere basisschoolklassen 
werden ze uitgenodigd om een dag 
naar het Watermuseum te gaan. 
Een dag vol leuke activiteiten 
volgde met als klap op de vuurpijl 
een privé-concert van Yes-R! 

Nieuwe website in de lucht!
We hebben een nieuwe website. 
Hierop staat allerlei nieuws over 
onze school. Wie we zijn, wat we 
doen en hoe we onderwijs geven. 
Op de site ziet u ook elke maand 
onze nieuwsbrief en foto’s van alle 
leuke activiteiten. 

Neem eens een kijkje 
www.anniemgschmidtschool.nl

Karin Albers, directeur

Activiteiten op de Dreesschool
Net als meer dan duizend andere 
scholen in Nederland heeft ook de 
Dreesschool meegedaan aan de 
Koningsspelen. Voor alle groepen 
was een sportief programma met 
een oranje tintje. Met dank aan 
de hulp van groep 8 en ouders! 

Maar niet alleen de kinderen waren 
afgelopen weken in actie. Onder-
tussen werd er door de schilders 
van Pimp my school druk geverfd 
in de school. De gehele gang heeft 
een mooie opknapbeurt gehad…
met een geweldig resultaat! 

Ouders hebben in de meivakantie 
hard gewerkt om onze 
schooltuin op te knap-
pen. Heel erg fijn om 
zulke betrokken ouders 
in de school te hebben 
en….fijn zo’n fraaie 
schooltuin. 
De kinderen zijn al weer 
druk in de weer om 
worteltjes en sla in de 
grond te zetten.

Marieke Ham, 
adjunctdirecteur
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Echtpaar Zuiderhoek al 
61 jaar bewoners van Presikhaaf

In het kader van een serie over De redactie van Presikhaaf wijknieuws
wenst u een fijne en vooral zonnige
vakantie toe60 jaar Presikhaaf 

zoekt de redactie 
wijkbewoners, die vanaf het 
eerste uur in Presikhaaf wonen 
en een interview willen geven

In het kader van het 60-jarig bestaan van (delen van) Presikhaaf 
plaatst Presikhaaf wijknieuws een serie gesprekken met bewoners van 
het eerste uur. Dit keer vertelt de heer Zuiderhoek over zijn wijk 
Presikhaaf.

“Mijn vrouw en ik zijn echte 
Arnhemmers. We kennen elkaar al 
84 jaar, vanaf de kleuterklas. Toen 
bestond Presikhaaf nog helemaal 
niet. Het was hier allemaal 
boerengrond. 

In april 1952 kregen wij onze eerste 
woning in Presikhaaf. Dat was vlak 
na ons huwelijk. Er was toen echt 
een woningtekort, maar ik had 

voorrang gekregen op een woning 
omdat ik gediend had in Indië. 
Dat was in de Haringvlietstraat, op 
nummer 1. Er was toen nog hele-
maal niets. Geen winkelcentrum, 
geen kerk, nog niet eens een straat! 
We hadden een trottoir voor de 
deur en verder alleen een boeren-
pad. Voor het huis en achter het 
huis liepen koeien, want het was 
verder nog allemaal weiland. 

Er was hier echt niks. We moesten 
dan ook lopend naar het centrum 
van Arnhem of naar een bushalte 
op de Velperweg. Later kwam er 
een vijf cent-bus. Een kaartje kostte 
toen nog maar een stuiver. 
Ook de kerk kwam pas later. 
Eerst kregen we een groene houten 
noodkapel op de hoek van de 
Haringvlietstraat en de Roompot-
straat. De echte van steen werd pas 
veel later gebouwd.

In 1954 werd onze eerste zoon 
geboren. Dat was eigenlijk geen 
doen in dat kleine woninkje. 
Gelukkig konden we gauw erna 
doorstromen naar een duplex-
woning aan de Slaakweg. Die was 
toen net gebouwd. Daarmee heb-
ben we erg mazzel gehad. 

In de jaren zeventig  zijn we uitein-
delijk als tweede bewoners terecht 
gekomen in onze huidige woning 
aan de Bethaniënstraat. 
Hier wonen we nu al zo’n 44 jaar. 
We hebben veel meegemaakt in 
Presikhaaf.”

Helen Margre-Wubbeling
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Samen (turks) eten 
in MFC Presikhaven
Om in vakantiestemming te blijven 
is op vrijdag 6 september een 
maaltijd voor wijkbewoners uit 
Presikhaaf gepland in MFC Presik-
haven, Laan van Presikhaaf 7. 
Het gaat om een maaltijd met een 
voor-, hoofd- en nagerecht. Lek-
kere linzensoep vooraf, als hoofdge-
recht wordt een patatesli tuvuk 
geserveerd (dat is aardappelen met 
kip op z’n Turks) en het nagerecht 
bestaat uit een lekkere frisse 
fruitcocktail.

Heeft u er al zin in gekregen? 
Schrijf u dan in via een flyer in het 
MFC of telefonisch 06-52710766 of 
via de mail bij i.sieljes@rijnstad.nl 
of m.bussink@rijnstad.nl, u dient 
wel voor maandag 2 september 
ingeschreven te staan en betaald te 
hebben. 
Wees er snel bij want er kunnen 
maximaal 50 personen mee-eten en 
vol is vol! 
De maaltijd kost 3,00 euro voor 
volwassenen, kinderen tot 6 jaar 

betalen 1,50. De maaltijd begint om 
18.00 uur en duurt tot 20.00 uur, 
vanaf 17.30 uur gaan de deuren 
open.

Deze activiteit wordt georganiseerd 
door het activeringsteam Presikhaaf 
en de ouderkamer Presikhaaf, beide 
activiteiten van Stichting Rijnstad

Gezocht: 
goed werkende 
naaimachines

In MFC Presikhaven is sinds kort 
naailes gestart op donderdagoch-
tend. Hieraan doen zes vrouwen 
mee. Op dit moment hebben we 
slechts twee naaimachines. Dat is 
niet genoeg, ook omdat er meer 
vrouwen willen meedoen. Daarom 
doen we graag een oproep om meer 
naaimachines te krijgen. 
Heeft u nog een goedwerkende 
naaimachine en gebruikt u  deze 
niet meer, dan zouden wij die graag 
willen voor onze naailes. 
U kunt bellen met Ingrid Sieljes, 
tel. 06-52710766 of mailen naar 
i.sieljes@rijnstad.nl

Baby- en 
Peuterfestijn
25 mei vond in het MFC het Baby 
en Peuter Festijn plaats, georgani-
seerd door drie moeders uit de wijk. 
Het was een gezellig drukke dag. Er 
was veel te doen voor alle jonge 
kindjes. Er werd druk geknutseld, 
gekleurd en vooral ook gespeeld. 
Veel bezoekers zijn op de foto 
gegaan. Deze foto’s zijn per 4 juni 
op te halen in het MFC. Samen 
met alle ouders hebben we een 
kaart gemaakt van de speelkame-
raadjes: kindjes in de wijk die een 
vriendje zoeken om de hoek. Dit 

krijgt een vervolg via de Facebook-
groep “Speelkameraadjes Presik-
haaf”. De kaart zelf hangt nu op 
het consultatiebureau, zodat nog 
meer kindjes zich kunnen opgeven!

Helen Margre-Wubbeling

Oproep
Op Facebook is de groep 

“Speelkameraadjes Presikhaaf” 
te vinden, speciaal voor alle 
ouders met kindjes onder de 
basisschool leeftijd, van kleine 
baby tot grote peuter. Want het 
is voor elk kind leuk om een 
vriendje te hebben dat vlakbij 
woont.

Ook nieuwsgierig of er bij jou 
om de hoek een kindje woont 
dat op zoek is naar een vriendje? 
Ga op Facebook naar de groep 

“Speelkameraadjes Presikhaaf” 
en meld je aan!

Problemen met aanmelden? 
Zoek dan Helen Magre-Wubbe-
ling op en klik daarna op 

“Speelkameraadjes Presikhaaf”.
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B e z o r g e r  i n  b e e l d          Henny van Asperen
Al ruim een jaar brengt de enthousiaste Henny van Asperen, 
gebruikmakend van haar eigen openbaar vervoer “de lift” ,
40 exemplaren van ons wijknieuws rond. 

Gelukkig heeft ze hierdoor nooit last van weersinvloeden. 
Al heel lang woont deze bezorgster in beeld in onze wijk. 
Na een “uitstapje”  naar Arnhem-Zuid keerde zij terug naar 
Presikhaaf om te gaan wonen in De Carrousel. Daar is zij ook 
heel actief bij verschillende activiteiten. 
Als grote hobby thuis breit zij veel voor haar 
achterkleinkinderen. 

Ook tegen Henny zeggen wij: 
“Bedankt en houd het nog lang vol!”  

Eerste keus in tweedehands goederen
Terre des Hommes begint al aardig bekend te worden in Presikhaaf en 
omgeving, maar nog lang niet genoeg! 
Wij willen graag dat iedereen, ook buiten Presikhaaf, de weg naar 
onze mooie winkel aan de Lange Wal 65 vindt. 

Zoals  de heer Haanstra. 
Hij belde ons met de mededeling 
dat hij boeken wilde schenken aan 
Terre des Hommes, maar dan 
moesten we deze wel zelf ophalen. 

We hebben een kleine selectie 
meegenomen en in de winkel gezet. 
Deze mooie boeken waren snel 
verkocht. We zijn op verzoek van 
de heer Haanstra nog een keer 
terug geweest en deze keer waren 
we goed voorbereid. 

Geen plastic tassen, maar een aantal 
verhuisdozen. Het is er voor een 
echte lezer een waar paradijs, 
boeken over alle denkbare onder-
werpen. Stapels boeken op de 
grond, vensterbanken en tafel. 
De boekenkast is al jaren veel te 
klein en de heer Haanstra is blij dat 
er wat ruimte komt, “Nu kan ik 
weer nieuwe kopen,” zei hij 
voldaan.
Wij zijn dankbaar voor deze gulle 
gift en blij met de aanvulling voor 
onze winkel.

Heeft u ook iets in de kast staan 
waar u op bent uitgekeken, servies-
goed, bric á brac of kleding, bel ons 
of breng het naar de winkel, wij 
weten er een goede bestemming 
voor.
De opbrengst gaat naar ons project 
‘De straat-en vuilnisbelt kinderen 
inPhnom Penh, Cambodja’.

De heer Haanstra heeft een enorme 
verzameling boeken, veel daarvan 
bijna nieuw, maar, zoals hij trots 
zei: “Wel allemaal gelezen.”
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Ken je land
In de eerste week van de zomerva-
kantie, van maandag 1 juli t/m 
vrijdag 5 juli, kan je meedoen met 
Ken je land. 

We reizen een week lang heel Neder-
land door. 
We gaan naar 
*  Amsterdam: NEMO en de   
 grachten, 

*  Rotterdam: Euromast, de havens  
 en met de metro door de stad, 

*  Den Haag: Madurodam, Sea Life  
 en het strand 

*  Otterlo: fietsen over de Veluwe. 

Het vertrek is meestal ‘s morgens om 
9.00 uur, we zijn tegen 18.00 à 19.00 
uur weer terug.
Van elke dag moet je een verslag 
maken, daarbij kan je gebruik maken 

van foto’s en film. Op vrijdag gaan we 
een eindpresentatie maken. Er worden 
dan ook mensen uitgenodigd om te 
komen kijken. Het zijn dus geen 
schoolreisjes, want je leert een heleboel 
dingen deze week. Over cultuur, 
natuur, techniek en geschiedenis.

Wat moet je doen om hieraan mee te 
doen?
Je moet een brief schrijven waarin je 
uitlegt waarom jij wilt meedoen. 

Waarom vind je dit leuk, wat wil je 
leren, wat wil je ontdekken, hoe ga je 

dit presenteren? Welke 
dagen wil je mee? 
Je kunt kiezen uit: 
maandag/woensdag en 
vrijdag (elf kinderen) of 
dinsdag/donderdag en 
vrijdag (elf  kinderen). 
Inschrijven kan alleen 
door middel van een 
motivatiebrief. Deze brief 
moet voor 15 juni bij mij 
zijn ingeleverd. Voor vragen 
en meer informatie kun je 
altijd langs-komen. Deze activiteit is 
gratis en wordt georganiseerd door de 
kinderclub en wordt mogelijk gemaakt 
door een bijdrage van Wijkplatform 
Presikhaaf.

Kinderclub Presikhaaf
t.a.v. Jan Meffert,
Laan van Presikhaaf 7
6826 HA Arnhem
E-mail: j.meffert@rijnstad.nl

Zomeractiviteiten kinderclub Presikhaven en de bakfiets
Ook deze zomervakantie organise-
ren de kinderclub en de bakfiets 
weer verschillende activiteiten voor 
kinderen in de leeftijd van vier t/m 
twaalf jaar.
Hieronder een overzicht van de 
zomeractiviteiten in en rondom 
wijkcentrum Presikhaven.
 
Bakken en braden
Wanneer: dinsdag 2 juli
Tijd: 19.00-20.30 uur
Leeftijd: 4 t/m 12 jaar
Kosten: € 1,00
Opmerking: vandaag 
gaan we lekker bakken en bunkeren

Spelletjesmiddag
Wanneer: woensdag 3 juli
Tijd: 19.00-20.30 uur 
Leeftijd: 4 t/m 12 jaar
Kosten: € 1,00.
Opmerking: verschillende korte kleine 
spelletjes

Disco 
Wanneer: donderdag 4 juli
Tijd: 19.00-20.30 uur
Leeftijd: 4 t/m 12 jaar
Kosten: €1,00
Opmerking: je kunt je opgeven voor 
een karaoke wedstrijd of voor een 
optreden

Buitendisco 
Wanneer: dinsdag 6 augustus
Tijd: 19.00–20.30 uur
Leeftijd: 4 t/m 12 jaar
Kosten: € 1,00
Opmerking: trek je 
dansschoenen aan 
en dans de hele 
avond door!

Chillen op het plein 
Wanneer: woensdag 7 augustus  
Tijd: 13.30–15.30 uur
Leeftijd: 4 t/m 12 jaar  
Kosten: € 1,00

Opmerking: lekker chillen op het 
plein, met kleine korte spelletjes

Zomerfeest
Wanneer: vrijdag 9 augustus
Tijd: 13:00– 16:00 uur
Leeftijd: alle leeftijden  
Kosten: € 1,00
Opmerking: Jaarlijks zomerfeest met 
draaimolen, piratenschip, Wipe-out 
baan en  langste springkussen van 
Europa. Een loungehoek voor ouders 
en kinderen, voor kinderen tot 6 jaar 
is er een apart speelhoekje met een 
ballenbad en speciale luchtkussens. 
Diverse optredens van o.a. circus 
Poehaa en clowns Pat en Pet. Verschil-
lende workshops waaraan je kunt 
meedoen.
Voor meer informatie: 
Wijkcentrum Presikhaven, 
tel.  367059 of bekijk onze website: 
www.kinderclubs.nl of check onze 
Facebookpagina MFC Presikhaven.    
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terugblik Koninginnedag 2013
De “laatste” Koninginnedag bij de SIK was weer een groot succes.
Met de bekende kinderspelen, gezellige rommelmarkt, spectaculaire 
stormbaan en springkussens en natuurlijk rad van avontuur kunnen 
we terugkijken op een geslaagde Koninginnedag. 

De weergoden waren ons gelukkig gunstig gestemd, wat ook bepalend is 
voor deze dag.
Volgend jaar vieren we voor het eerst Koningsdag en de SIK bestaat dan 20 
jaar, dubbel feest dus!
Bij deze willen wij de sponsors en het wijkplatform bedanken voor hun 
bijdrage en niet te vergeten alle vrijwilligers, die er mede voor gezorgd 
hebben deze dag succesvol te maken.
Voor meer informatie en foto’s kunt terecht op www.sikpresikhaaf.com

Agenda Stichting Initiatiefgroep Kinderkamp
(Data en tijden onder voorbehoud van wijzigingen)

15 juni  Spelmiddag   13.00 uur 
29 juni  Barbecue  20.00 uur
7 september Kinderbingo  14.00 uur

Bovenstaande activiteiten worden in 
en rondom de Dr. W. Dreesschool 
georganiseerd, 
Kinderkamp 7 in Arnhem

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

Agenda werkgroepen 
Presikhaaf Oost en West

juni
18-06 WWP3 19.30 uur   MFC
19-06 Wijkplatform Presikhaaf Oost 19,30 uur  Oosthof
20-06 Inter Culturele Werkgroep (ICW) 09.30-11.30 uur MFC

augustus
19-08 WWP2 19.30 uur  MFC
22-08 Inter Culturele Werkgroep (ICW) 09.30-11.30 uur MFC

september
  5-09 Inter Culturele Werkgroep (ICW) 09.30-11.30 uur MFC
  9-09  WWP1 14.30 uur         P1“de Klup”
10-09 WWP3 19.30 uur   MFC
10-09 Bewonersoverleg Cannenburg/Ulenpas 19.30 uur  Oosthof
12-09 Bewonersoverleg Elsweide 19.30 uur  Oosthof

Bijzonder avondje 
uit in 

MFC Presikhaven? 
Klassiek concert met interna-
tionale allure van Camerata 
Ardesko op vrijdag 14 juni om 
20.00 uur. 

Er zijn nog enkele kaarten 
beschikbaar. Reserveren via 
i.sieljes@rijnstad.nl of kopen 
bij de bibliotheek Presikhaaf, 
beheer of opbouwwerk. 

Kosten kaartje: € 2,50 incl. 
koffie en drankje na afloop. 
Kijk ook op www.ardesko.nl
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Alarmnummer (politie, brandweer, ambulance)  112
Bibliotheek Presikhaaf    361 34 01
Buurtcentra:
 - de Overkant    361 44 57
 - de Oosthof    361 98 73
 - Presikhaven    363 70 59
Centrum voor Jeugd en Gezin   088-3555 000
Dierenambulance    364 91 11
FNV Bondgenoten
 Bezoekadres:     384 62 31
 Arnhemsestraatweg 19, Velp
 ma. van 19.00-21.30 uur
 wo. en vrij. van 10.00-14.00 uur    
Gemeente Arnhem Servicelijn   0900-1809
Huurdershuis (juridische ondersteuning)  443 25 72
Huisartsendienst regio Arnhem  0900-1598
KUNSTportaal    365 52 43
Meldpunt Vrijwillige Hulpdienst  370 35 40
Jongerencentrum Push    361 86 55
Leerbedrijf Diagonaal    363 45 33
MultiFunctioneelCentrum (beheerder)  364 71 93
Openbare verlichting    377 59 77
Opbouwwerk Presikhaaf   362 84 47
Reserveren Resto VanHarte   0800 0151
Politie (niet bedreigend)    0900-8844
Sita, grofvuil     446 04 90
STMG (Stichting Thuiszorg  Midden Gelderland)  377 22 22
SOS Hulpdient    443 60 00
SWOA: Waalstaete    751 73 22
SWOA: de Weldam    361 17 41
Stadsboerderij Presikhaaf   377 54 64
Trefpunt ,,Voor Elkaar”   06-44378328
Woningstichting/-corporatie:
 - Portaal    0800-7678225
 - Vivare     355 02 00
 - Volkshuisvesting Arnhem  371 27 12
Ziekenhuis Rijnstate    088-0058888
Ziekenhuis Velp    088-0058886
Zonnebloem, afdeling Presikhaaf  06-53797279
Sociaal Raadsliedenwerk   354 79 99
 Spreekuur Joh. De Wittlaan 244
 van 9.00-11.30 uur, dinsdag van 13.30-16.00 uur
 maandag t/m vrijdag telefonisch

B E L A N G R I J K E 
T E L E F O O N N U M M E R S

Wandel mee 
in Presikhaaf
Heeft u zin om lekker te wandelen, 
nieuwe mensen te ontmoeten of de 
buurt te verkennen?

Wilt u bovendien meer weten over 
gezondheidsthema’s zoals contacten in de 
buurt, voeding, gezond leven, piekeren 
etc., loop dan mee met een wandeling in 
Presikhaaf en laat je informeren over 
diverse gezondheidsthema’s. Dit seizoen 
staan zes wandelingen met een gezond-
heidsthema op het programma: 11 juni, 
25 juni, 9 juli, 23 juli, 6 en 20 augustus. 
Iedereen is welkom, jong en oud. 
De deelname is gratis.

De wandeling van dinsdag 11 juni heeft 
als thema: wandelend in contact.
De start is om 13.30 uur vanaf SWOA de 
Weldam. De route gaat door Elsweide en 
Park Presikhaaf. Het is ongeveer drie 
kilometer lopen en ook geschikt voor 
rollator of scootmobiel. Na afloop is er 
een lekker kopje koffie of thee in de 
Weldam (eigen kosten). SWOA de 
Weldam vind je aan de Middachtensingel 
39 in Arnhem.

Smaakmakers zijn een groep enthousiaste 
bewoners die samen met professionals 
werken aan een gezonde wijk. Wil je 
meer weten over de wandelingen van de 
Smaakmakers? Neem contact op met 
W. Jansen, tel. 361 17 11 of E. Bloemen-
daal, tel. 361 01 33. Zij organiseren deze 
wandelingen samen met Indigo Arnhem, 
STMG, SWOA en Sportbedrijf Arnhem. 
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Advertentie

barbecue pakket
1 worstje, 1 hamburger,

1 speklap, 2 saté’s,
1 shashlick, 1 karbonade

 samen

SLAGERIJ
G R E V E N

Honigkamp 74
 6826 PR  Arnhem

telefoon 026 - 361 02 84

Al meer dan 25 jaar 
uw slager in de wijk

98€ 5,

Griftstraat 15 
6826 AM Arnhem

www.karizmabyhakan.nl
06 590 858 13 / 06 422 761 07

Met & zonder afspraak

Betaalbare ervaren 
turkse dames&heren 

kapper!

Advertentie

Voor alle activiteiten geldt: 
telefonisch reserveren mogelijk 
tel. 361 17 41. Kaartje moet 
binnen vijf dagen opgehaald/
betaald worden.

Vrijdag 21 juni: 
Warme maaltijd voor goed doel 
(max 60 kaartjes)
I.s.m. studenten van het Rijn IJssel 
college, afd. SMD, wordt warme 
maaltijd geserveerd. Na aftrek 
kosten gaat restbedrag naar 
Voedselbank. Kosten € 5,00 p.p. 
Inschrijven vanaf maandag 10 juni, 
maaltijd start om 13.00 uur, zaal 
open 12.30 uur.

Donderdag 27 juni: 
Busreis voor senioren met Betuwe 
Express (max 65 personen)
Voor de derde keer kunnen we 
busreis aanbieden dankzij gulle 

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

donaties van wijkplatform 
Presikhaaf en Dullertsstichting. 
Reisdoel blijft verrassing. 
Eigen bijdrage € 15,00 p.p. 

Busreis is bestemd voor senioren 
met smalle beurs, die niet meer in 
staat zijn zelf een uitje te organise-
ren. Aanmelden bij Jaap van den 
Berg, tel. 351 72 82 en Til Gerritsen, 
tel. 362 22 93.

Vrijdag 12 juli 2013: 
Ter afsluiting van het eerste half 
jaar verzorgen we een diner dansant 
(max 60 kaartjes). Kosten € 6,00 

p.p. Inschrijving is al gestart (max 2 
kaartjes per persoon). Programma 
begint om 13.00 uur, zaal open 
om 12.30 uur. 

Augustus: geen activiteiten

Vrijdag 13 september: 
Indische middag. 
Ter afsluiting Aziatische maaltijd 
(max. 60 kaartjes) met m.m.v. 
Indo band de Randies.
Kosten € 6,00 p.p. Inschrijven 
vanaf 19 augustus (max 2 kaartjes 
p.p.). Middag start om 14.30 uur, 
zaal open om 14.00 uur.

Dinsdag 11 en 25 juni, 9 en 23 juli 
en 20 augustus : 
Wandeltocht. Wandel mee in 
Presikhaaf en ontmoet nieuwe 
mensen. Wilt u meer weten over 
gezondheidsthema’s loop dan mee. 
Deelname gratis. Start vanaf de 
Weldam (13.30 uur). 
Tochten van 3 km, geschikt voor 
rollator en scootmobiel. 
Inschrijven niet nodig.
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Overlevingskans 
aanzienlijk vergroot 
bij inzet AED
De afkorting AED staat voor Automatische Externe Defibrillator. 
Dit is een apparaat waarmee bij een circulatiestilstand, indien nodig, 
een elektrische schok kan worden toegediend om het hart weer aan 
het kloppen te krijgen. De ontwikkeling van deze apparaten heeft de 
laatste jaren een grote vlucht genomen. De AED mag door iedereen 
worden bediend. Er is daarvoor geen wettelijke belemmering. Alle 
AED’s geven gesproken aanwijzingen aan de bediener zodat deze stap 
voor stap door het hele proces begeleid wordt. 
Om de patiënt de grootst mogelijke levenskans te bieden is het 
wenselijk dat de bediener van een AED een cursus reanimeren en 
AED-gebruik gevolgd heeft. Een getrainde AED- bediener kan 
daardoor de AED vele malen sneller bij de patiënt aansluiten en 
daardoor de kans op effect verhogen. Bij een circulatiestilstand telt 
immers elke seconde!
 
Wanneer de AED op de juiste manier is aangesloten bij het slachtof-
fer zal de AED een eerste analyse van het hartritme verrichten om te 
bepalen of er wel of geen schok toegediend moet worden. Wanneer 
de AED constateert dat een stroomstoot noodzakelijk is zal deze 
door de AED worden toegediend bij een volautomaat of zal de 
bediener op een knop moeten duwen om de AED te activeren 
(halfautomaat).
 
Wanneer een AED bij een circulatiestilstand snel bij de patiënt wordt 
aangesloten kan daarmee de overlevingskans van de patiënt aanzien-
lijk worden vergroot!

In Presikhaaf zijn maar weinig AED’s dag en nacht beschikbaar. Een 
ervan hangt in de Verwoldelaan 42, een aantal AED’s in de wijk (niet 
aangesloten op het AED-alert systeem), is privébezit van verenigin-
gen, scholen of bedrijven. Het is de bedoeling dat de plaatsen van 
AED’s bij personen die kunnen reanimeren in de wijk beter bekend 
worden.

Volgende keer meer in het wijknieuws over de werking van het 
AED-alert systeem.

Heb je nu al vragen dan kan je altijd even contact opnemen met 
ondergetekende, telefoon 06-29238136.

Gerie Wolkenfelt
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S U D O K U  1 2

Uit de goede inzendingen is een 
winnaar getrokken en wel

Mevr. M. C. Voorend
Roompotstraat

U kunt uw oplossing 
insturen naar onderstaand adres 

onder vermelding van 
naam, adres en telefoonnummer 

vóór 16 augustus 2013 

Onder de goede inzenders 
wordt een tegoedbon verloot 

ter waarde van  € 20,00.

Redactie 
Presikhaaf  Wijknieuws 
Laan van Presikhaaf 7   

6826 AH Arnhem 

U kunt ook mailen naar: 
wijknieuws@presikhaafnet.nl
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Oplossing Sudoku nr.11
3  7  2  5  1  4  8  6  9
4  8  1  3  6  9  7  2  5
9  5  6  8  2  7  1  4  3
8  2  9  6  3  1  4  5  7
5  1  3  7  4  2  6  9  8
6  4  7  9  8  5  2  3  1
1  9  8  4  5  6  3  7  2
7  3  4  2  9  8  5  1  6
2  6  5  1  7  3  9  8  4

WijkOpFleurAktie 
enthousiast ontvangen
11 mei was het voor WWP2 weer een fleurrijke dag. De WijkOp-
FleurAktie 2013 voor Presikhaaf 2 was een succes. Tijdens het 
opbouwen kwamen al bewoners om de mooiste plantjes uit te zoeken 
voor een klein prijsje. Het is ieder jaar weer verbazingwekkend dat 
bewoners in de rij voor de kraam staan om als eerste plantjes te 
kopen. De keuze was groot: van hanging baskets, begonia’s, 
geraniums, petunia’s, afrikaantjes tot vlijtige liesjes. 

Het weer was wisselend. De zon is een paar momenten zichtbaar 
geweest om vervolgens weer achter de wolken te verdwijnen. 
Halverwege begon het te regenen en dit duurde tot het eind van de 
verkoop. Bij het opruimen van de kramen en de spandoeken werd 
het weer droog.

Ondanks het onderkoelend en natte weer is de WijkOpFleurAktie 
een geslaagde activiteit van WWP2 geworden. Bewoners hebben 
elkaar kunnen ontmoeten met een kop koffie onder de partytent, 
gezellig en verwarmend, een leuke dag. 

WWP2-leden en helpende handen bedankt voor jullie inzet om van 
de WijkOpFleurAktie 2013 een succes te maken! Ook dank aan onze 
leveranciers: Janfleur Bloemenhandel en Feestcentrale.

René Vriezen, 
voorzitter WWP2

Fotografie: René Vriezen
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 (Martine Siemens,  fotografie)

Het o or  van Presik haaf 
Een wijkwethouder is het oor van een wijk. 
Wijkorganisaties en wijkbewoners kunnen 
bijvoorbeeld bij de wijkwethouder terecht 
als zij niet tevreden zijn over het contact 
met de gemeente, of als er problemen zijn 
met gemaakte afspraken. 

De wijkwethouder van Presikhaaf is Luuk 
van Geffen (SP, red.).  Van Geffen: 

“Presikhaaf is een ontzettend boeiende 
wijk om mee te werken. Mensen met heel 
diverse culturele achtergronden wonen 
hier samen. Dat is uniek.” 

Ambassadeur
Van Geffen: “Als wijkwethouder ben ik een 
soort ambassadeur: een schakel tussen 
wijkvertegenwoordigers en het college van 
burgemeester en wethouders. Als zaken niet 
goed gaan, dan zorg ik ervoor dat de verant-
woordelijke vakwethouder onderzoekt wat er 
aan de hand is.” De wijkwethouder heeft ook 
een symbolische functie. 

Van Geffen: “Ik open bijvoorbeeld regel-
matig evenementen in Presikhaaf.” 

Presikhaaf heeft alles
Van Geffen vindt Presikhaaf een boeiende 
wijk om mee te werken. 
Vanwege zijn diversiteit, maar ook omdat 
Presikhaaf zoveel te bieden heeft. 

Van Geffen: “Presikhaaf bruist van de voor-
zieningen. Eigenlijk heeft Presikhaaf alles: 
een bibliotheek, scholen, een park, culturele 
voorzieningen, sportverenigingen. Behalve 
een zwembad dan,” voegt hij er snel aan toe. 

trots
 “Presikhaaf is de afgelopen jaren steeds 
leefbaarder geworden,” zegt Van Geffen. 
Van Geffen is dan ook trots op Presikhaaf. 
Niet alleen vanwege de voorzieningen, maar 
ook door alle initiatieven die de wijk rijk is. 

“Neem bijvoorbeeld jongerencentrum 
PUSH,” zegt Van Geffen. “Zij proberen om 
samen met scholen het jongerenwerk in 
Presikhaaf vorm te geven. 
Een ander voorbeeld is We4You. Dit is een 
groep jongeren die zich op vrijwillige basis 
inzet voor de wijk. Daar ben ik trots op.” 

toekomst
Een nóg leefbaarder Presikhaaf is een belang-
rijk streven van Van Geffen. “Het gaat goed 
in de wijk, maar het kan nog beter.” 
Ook wil hij de twee wijkplatforms samen-
voegen tot één. Nog meer actieve mensen in 
het wijkplatform, is een andere wens van 
Van Geffen. 
Tot slot hoopt Van Geffen dat wijkbewoners 
volop zullen genieten van alle voorzieningen 
die Presikhaaf heeft. “Drink een kopje thee 
in het T-HUIS en sla ook zeker de heemtuin 
niet over!”


