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

30 april  Koninginnedag  10.00 uur 
25 mei  Bingo  20.00 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

Fruit Figuurtje en Zoommy, twee studentenbedrijven van het ROC 
RijnIJssel aan de Middachtensingel, presenteerden in maart hun 
producten op internationale marktdagen. Fruit Figuurtje stond in 
Letland op de European Trade Fair. Zoommy nam deel aan het 
International Studenten Company Festival. Dit is de grootste 
internationale marktdag , waaraan zo’n 80 studentenbedrijven uit 
heel Europa deelnemen. 

Studentenbedrijf Zoommy heeft een geweldig product gemaakt: 
een opwindbare muggenlamp. 

Een ‘gewone’ 
muggenlamp kost 
altijd stroom of 
erger nog voor het 
milieu, batterijen. 
Bij de duurzame 
Zoommylamp is 
dit allemaal niet 
nodig. Door mid-
del van een 
dynamo wordt de 
lamp opgewonden. 
Nog geen twee 
minuten opwinden 
en de lamp brandt 
zes tot acht uur. 
Ideaal dus op 
plekken waar geen 
stroom is en wel 
muggen zijn, zoals 
de camping. 

Studentenbedrijven Zoommy en Fruit Figuurtje timmeren aan de weg

Oploslimonade en 
opwindbare muggenlamp

Agenda werkgroepen 
Presikhaaf Oost

mei
14-05 Gezamenlijk wijkplatform 
 Presikhaaf Oost en West
14-05 Bewonersoverleg 
 Elsweide
14-05 Bewonersoverleg    
 Cannenburg/Ulenpas
22-05 Bewonersoverleg 
 Lange Water Midden

De vergaderingen beginnen om 
19.30 uur op locatie De Oosthof 
De gezamenlijke wijkplatformver-
gadering vindt plaats in 
MFC Presikhaven

Fruit Figuurtje maakte een oplos-
limonade van puur natuurlijke 
stoffen. Een totaal nieuwe smaak-
sensatie en geen geknoei meer. 
Deelname aan internationale 
markten is een fantastische ervaring 
voor de studenten, een mooie 
manier om te proeven aan andere 
culturen en een mooie kans om een 
extra impuls te geven aan hun 
studentenbedrijf. 

Financial manager Ton van Doorn: 
“Voorop staat dat wij aan het einde 
van het schooljaar een kansrijke 
positie willen hebben om over te 
stappen naar een echt bedrijf. 
Voor ons is het project veel meer 
dan alleen een fantastische 
leerervaring.”

Fruit Figuurtje is niet het eerste 
studentenbedrijf dat Nederland 
vertegenwoordigde op de Trade Fair. 
In 2011 was Knetterzeep de geluk-
kige. Studentenbedrijf Knetter is na 
het traject zelfstandig doorgestart 
en hun Knetterzeep is tegenwoor-
dig in diverse drogisterijen terug te 
vinden. Fruit Figuurtje heeft 
dezelfde ambitie.
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K O N I N G I N N E D A G 
2 0 1 3

De Stichting Initiatiefgroep Kinderkamp organiseert alweer voor de negentiende keer 
Koninginnedag in de Wijk Over ´t Lange Water in Arnhem. 

Deze viering vindt plaats rondom de Dr. Willem Dreesschool aan de Kinderkamp 7.

Programma (dinsdag 30 april)

10.00-10.15 uur  Welkomstwoord en opening

10.15-15.00 uur Rondgang door de wijk
   Een  treintje zal gedurende de dag een aantal keren een rondgang
   door de wijk maken.

10.15-16.00 uur Rommelmarkt

10.30-13.00 uur Gratis kinderspelen 
   Met o.a stokvangen, doelschieten, wipe-out stormbaan, 
   kopgooien, octopus en nog veel meer.
    
10.30-16.00 uur  Kermisactiviteiten
   Met o.a. een draaimolen, grabbelton, touwtje trekken,
                              blik gooien, schminken, vanaf 11.00 uur miniscooters.
   Dit alles tegen kindvriendelijke prijzen.

DE HELE DAG IS ER EEN GROOT SCHERM AANWEZIG,
ZODAT U NIETS VAN DE TROONSWISSELING HOEFT TE MISSEN

14.00 uur  Middagprogramma

14.00-16.00 uur Ponyrijden op het schoolplein

16.00 uur  Sluiting

  ***  Deelname aan de activiteiten is op eigen risico ***

Catering
De hele dag door kunt u voor de inwendige mens in onze gezellige hap- en drankhoek 
terecht,waar alles tegen een redelijke prijs te koop is. Er zijn ook diverse zitjes aanwezig, zodat u even rustig 
plaats kunt nemen terwijl er op de achtergrond gezellige muziek meedraait.

U bent allen van harte welkom op ons feestterrein en wij hopen er ook dit jaar weer een gezellig feest van te 
maken, van jong tot oud, van groot tot klein. 
    www.sikpresikhaaf.com
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Thea en Theo Matser al 50 jaar 
bewoners van Presikhaaf
In het kader van het 50-jarig bestaan van Presikhaaf plaatst het 
Wijknieuws een serie gesprekken met bewoners van het eerste uur. 
Theo en Thea Matser vertellen over hun Presikhaaf.

“In 1962 kochten wij onze woning 
aan de Singravenlaan, het duurde 
wel even voordat de woningen 
gebouwd waren. In 1964 zijn we in 
onze woning getrokken,” vertelt 
Theo. Trots melden Theo en Thea 
dat zij al de vierde generatie Matser 
in Arnhem zijn. Ook hun kinderen 
en wel acht kleinkinderen wonen in 
Arnhem.

“Presikhaaf zag er nog heel anders 
uit toen we hier kwamen wonen. 
Ruimer, maar ook kaler. Presikhaaf 
was en is een ruime en groene wijk. 
Er is in al die jaren natuurlijk wel 
veel veranderd. Later is nog veel 

bijgebouwd, veel gebouwen in de 
groene zone langs het Lange Water. 

Dat vinden we jammer omdat wij 
daardoor minder uitzicht hebben 
dan vroeger. Toen konden we 
vanuit onze woonkamer de 
Honigkamp inkijken en de 
Bethlehemkerk zien.”

“We hebben altijd met plezier hier 
gewoond. Het is hier gezellig met 
veel buurtcontacten. De Koningin-
nedagviering van de SIK is een 
echte aanrader.” Ondanks de goede 
sfeer in de buurt hebben Theo en 

Thea wel ervaren dat de wijk achter-
uit is gegaan. Er ligt veel zwerfvuil 
op straat. En recent is een mooie 
struik uit hun tuin gegraven. 

“Maar,” relativeren ze, “dit soort 
dingen gebeuren niet alleen in 
Presikhaaf. Heel Arnhem heeft hier 
last van.

De wijk gaat nu weer vooruit. 
De renovatie van het park is mooi 
geworden. Het theehuis is een 
aanwinst.” 

Theo en Thea vinden Presikhaaf een 
prettige wijk: gunstig gelegen met 
veel voorzieningen en winkels om 
de hoek. “Hier is bijna alles te 
vinden, maar weet je wat we nog 
wel missen? Een gezellig restaurant 
met een zaaltje. Dat zou een aan-
winst zijn.”  

In het kader van 
een serie over 

50 jaar 
Presikhaaf 

zoekt de redactie 
wijkbewoners, 
die vanaf het 
eerste uur in 

Presikhaaf wonen 
(zelfde straat/buurt) 

en een interview 
willen geven.
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Brede school Park Kinderkamp 
presenteert zich naar de wijk

Woensdag 20 maart werd door 
wijkwethouder Luuk van Geffen 
de naam en het logo van brede school 
Park Kinderkamp bekend gemaakt.

Na een kleurrijke optocht door park Kinderkamp 
kwamen ruim 450 kinderen naar het grasveld bij 
De Oosthof. Allemaal trotseerden ze de sneeuw-
bui om bij de onthulling aanwezig te zijn. 
Eerst gingen 450 ballonnen tegelijk de lucht in en 
daarna werd de naam onthuld. 
In de volgende wijkkrant zullen we bekend maken 
welke ballon het verst is gekomen. 
De brede school Park Kinderkamp is een 
samenwerking van organisaties in Presikhaaf-Oost, 
zoals de peuterspeelzalen, kinderopvang, basis-
scholen, sport-, cultuur- en welzijns-
organisaties en wijkplatform. 

Zij wonen niet samen in één gebouw, maar zorgen 
samen wel voor een goede afstemming tussen de 
school en kinderopvang, voor een goede doorstro-
ming van peuterspeelzaal/dagverblijf naar school 
en voor een aanbod voor kinderen na schooltijd. 
Achter de schermen was deze samenwerking al 
gestart. Nu vinden we het tijd dat dit ook meer 
zichtbaar is naar de wijk, naar de kinderen in 
Presikhaaf-oost, naar hun ouders en andere 
wijkbewoners.

Gea Mulder, 
coördinator brede school Park Kinderkamp

De volledige fotoreportage vindt u op 
www.presikhaafnet.nl
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Scouting 
Andre de Thaye 
De winter is weer vertrokken en het wordt weer tijd 
om naar buiten te gaan, te genieten van de buiten-
lucht en de natuur. 
Een groot onderzoek bij kinderen van 5 tot 11 jaar 
heeft uitgewezen dat deze groep graag buiten speelt. 

Scouting Andre de Thaye biedt sport, spel, handvaar-
digheid, muziek, expressie, kamperen, weekenden op 
de blokhut of er kamperen en als hoogtepunt het 
zomerkamp ergens in Nederland. Dit alles begeleid 
door onze professionele vrijwilligers.
Scouting is een grote en waardevolle aanvulling bij de 
ontwikkeling van kinderen. Zij leren in een groep te 
spelen, sociaal om te gaan met anderen en ook worden 
de interesses van het kind gestimuleerd. 
Er wordt geleerd eigen initiatief te tonen en om te 
gaan met verantwoordelijkheden.

Er is nog plaats voor Bevers (meisjes/jongens van 
5-7 jaar) en Welpen (meisjes/jongens van 7-11 jaar). 
Zij zijn op zaterdagmorgen op onze blokhut te vinden 
van 10.00 -12.00 uur. 

De crisis is overal merkbaar, maar bij ons niet. Wij 
hanteren nog steeds een betaalbare all-in contributie!

Heeft u interesse, kom gewoon eens een paar keer 
vrijblijvend kijken of pak de telefoon en bel ons 
364 92 05. U kunt ook een kijkje nemen op onze 
website www.andredethaye.com

U vindt ons, komend vanaf winkelcenrum Presikhaaf, 
vinden aan de rechterkant van  het spoorviaduct van 
de IJssellaan op de hoek van de Viniusweg/Voetiuslaan.
Kunnen wij u binnenkort welkom heten?

Economologie
Economie en 
ecologie zullen 
onder boven-
staande naam 
in één pak-
ketje op de 
markt worden 
gebracht. 
Lange tijd dacht men dat uitslui-
tend economie zaligmakend was. 
Echter het besef dringt zich steeds 
meer door dat het zonder ecologie 
een onmogelijke zaak is. Immers, 
wat hebben we aan economie als 
de aarde onleefbaar wordt. 

De innovatie en productie van alle 
gemaksgoederen waar de wereld 

zo’n behoefte aan heeft, vergt 
energie die uit steenkool, olie en 
gas wordt gewonnen. Alle wind-
molens en zonnepanelen ten spijt. 
Nog niet lang geleden waren er 
zes miljard mensen op aarde. Dit 
aantal is gestegen naar ruim zeven 
miljard. Drie miljard van die 
zeven miljard wonen in China en 
India. En die willen allemaal net 
zoveel van de faciliteiten genieten 
als wij.

Dus wordt er steeds meer werkge-
legenheid geschapen voor de 
productie ervan. Dat vraagt 
energie die helaas ons milieu, de 
leefbaarheid, aantast. De begrip-
pen duurzaamheid, lucht-, water-, 
horizon- en lichtvervuiling, 

verstening en geluidsoverlast doen 
hun intrede. Natuurlijk moet 
concentratie daarvan op één plek 
worden vermeden. Vandaar de 
inspanningen om bijvoorbeeld de 
Pleyroute achter Presikhaaf 
verkeersluw te maken. 
Helaas kunnen wij niet een streep 
door de lucht trekken. Het enige 
wat economie echt nodig heeft is 
ecologie, o.a. meer bomen, die 
veel vuile lucht omzet in zuurstof. 
Evenwicht. 

Wij kunnen als het moet een 
maand buiten eten, een week 
buiten drinken, maar nauwelijks 
vijf minuten buiten zuurstof. 
Is dat geitenwollensokkentaal? 
Of niet?

Piet Schreuder
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Op herhaling  
Concert in MFC Presikhaven

Op vrijdag 14 juni treedt om 
20.00 uur het virtuoze, jonge en 
professionele kamerorkest 
Camerata Ardesko opnieuw op in 
Multi Functioneel Centrum 
Presikhaven. 

Het orkest bestaat uit een kern van 
vijftien professionele strijkers, allen 
afgestudeerd aan een van de Neder-
landse conservatoria. 
Dit keer spelen zij het concert 
‘Airs en Dances’.  
In dit concert worden stukken 
gespeeld van Bach, v.d. Roost, 
Debussy, Piazzolla, Albeniz en 
Grieg. 

Het orkest speelt zoveel mogelijk 
zonder dirigent, onder leiding van 
artistiek leider Melanie Waite. 

Voor meer informatie zie de website 
(www.ardesko.nl).
Een kaartje voor het concert kost 
2,50 euro. Dat is inclusief koffie en 
een drankje na afloop. 

U kunt kaartjes reserveren via 
i.sieljes@rijnstad.nl of afhalen op 
het MFC bij het beheer of bij 
Ingrid Sieljes/Lies Vonk 
(opbouwwerk Presikhaaf ). 
Voor meer informatie kunt u ook 
bellen naar 06 52 71 07 66.

Agenda werkgroepen 
Presikhaaf West
april
18-04 Inter Culturele Werkgroep (ICW) 09.30-11.30 uur  MFC
25-04 Inter Culturele Werkgroep (ICW) 09.30-11.30 uur MFC

mei
13-05 WWP2 19.30 uur  MFC
14-05 Wijkplatform Oost en West 19.30 uur  MFC
23-05 Inter Culturele Werkgroep (ICW) 09.30-11.30 uur MFC

juni
03-06  WWP1 14.30 uur         P1“de Klup”
06-06 Inter Culturele Werkgroep (ICW) 09.30-11.30 uur MFC
11-06 Wijkplatform Presikhaaf West 19.30 uur  MFC

Evenement voor 
jonge kinderen in 
MFC Presikhaven
Op zaterdag 25 mei wordt in het 
MFC van 11.00 tot 15.00 uur een 
leuk evenement georganiseerd 
voor jonge kinderen en hun 
ouders. Het wordt een gezellige 
middag waarbij veel te doen is, 
speciaal voor kindjes van 0-3 jaar 
en hun ouders. 

Er worden mini-workshops baby-, 
dreumes- en peutermassage gege-
ven, er komt een interactief pop-
pentheater optreden, speelgoedver-
huur Het Speelpunt is aanwezig 
met leuk speelgoed en er is een 
knutselhoek waar kindjes gezellig 
met papa of mama iets moois 
kunnen maken. 

Kom je gelijk inschrijven voor de 
gratis workshop ‘Peuter opvoeden 
is Topsport’  die in juni gegeven 
wordt door Family Factor. 

Er wordt ook een reuze grote 
vriendjeskaart van Presikhaaf 
gemaakt waarop ouders kunnen 
aangeven dat hun kindje nog op 
zoek is naar een vriendje of vrien-
dinnetje in de buurt om samen te 
spelen. 

Het evenement wordt georgani-
seerd door drie wijkbewoners. 
Wil jij ons team versterken, meld je 
dan aan bij Ingrid, telefoon 
06 52 71 07 66. 
Schrijf zaterdag  25 mei alvast in je 
agenda. 
Het definitieve programma wordt 
tegen die tijd in de buurt aange-
kondigd met posters en flyers. En 
kom vooral die dag gezellig langs in 
het Multi Functionele Centrum 
aan de Laan van Presikhaaf  7.
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El Ele dans- en muziekschool in Presikhaaf

De Overkant heeft nieuwe bestemming

El Ele dans- en muziekschool is 
opgericht in 1981 in Arnhem. 
Sinds begin 2011 is El Ele geves-
tigd in de wijk Presikhaaf. Op dit 
moment is de school gehuisvest in 
het gebouw van voormalig 
wijkcentrum De Overkant aan 
de Bethaniënstraat 242. 

De hele wijk kan nog steeds 
gebruikmaken van het gebouw 
maar nu met een andere invulling. 
Een invulling met veel kunst-
educatie voor jong en oud. 

De school verzorgt lessen voor 
kinderen, jongeren en volwassenen. 
Er zijn verschillende cursussen in 
diverse stijlen. Voor kinderen zijn 
er danslessen in o.a. breakdance, 
klassiek ballet, streetdance, 
tapdance, kleuterdans en nog veel 
meer. Bij de muziekafdeling heb je 
lessen in o.a. dwarsfluit, viool, 
piano, gitaar, saz, trompet, percus-
sie en zanglessen. Voor de meeste 
lessen kan je gelijk instromen. 

Talenten van Presikhaaf 
deel II  
Wegens groot succes komt er een 
vervolg op Talenten van Presikhaaf  
Deel 1. 

Dit wordt een dag vol muziek, zang, 
dans, spelletjes, schilderen en nog 
veel meer voor kinderen vanaf 
zeven jaar. Enkele voorbeelden zijn: 

oudhollandse spelletjes en dansen, 
Afrikaans trommelen, Hip Hop, 
breakdance en gezamenlijk werken 
aan een kunstwerk. 

De dag is geheel gratis. 
Aanmelden van te voren is 
verplicht. 
Datum: 20 april 2013 
Tijd:  11.00 tot 16.00 uur
Adres:  El Ele Dans- en Muziek- 
 school, Bethaniënstraat 242.
Aanmelden via info@elele.nl 
Kijk voor meer info op www.elele.nl 

Zomerkamp Presikhaaf
Het lijkt nog ver, maar het zomer-
kamp van Presikhaaf komt steeds 
dichterbij. Het kamp is dit jaar van 
maandag 1 tot donderdag 4 juli. 
We slapen in Groot Kamphuis in 
Eersel (Noord-Brabant). Lijkt het je 
leuk om dit jaar weer met ons op 
kamp te gaan, geef je dan snel op 

want de inschrijvingen voor het 
kamp zijn al begonnen en vol = vol.

De kosten zijn € 35,00. Dit bedrag 
mag je ook in meerdere keren 
betalen.
Voor meer informatie over het 
kamp: mail naar 
b.labobar@rijnstad.nl of bel naar 
361 55 64. 

Vergadering wijkplatform Presikhaaf Oost
Op de wijkplatformvergadering van 
13 februari heeft René Huls zich 
voorgesteld als de nieuwe wijkagent 
voor Presikhaaf Oost.
Leonard Chappin van de gemeente 
Arnhem was aanwezig om een 
toelichting te geven over de nieuwe 

manier van afval inzamelen. 
Meer hierover op de achterpagina.

Besluiten
-  Gerie Wolkenfelt is benoemd als  
 nieuw lid van het Wijkplatform  
 Presikhaaf Oost.

-  Aanvraag van SIK over een   
 bijdrage voor hun activiteiten  
 voor 2013. 
 Toegekend is € 2.325,00  
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Advertentie

BGB-project Presikhaaf
Bas Overmars vertelt
In Presikhaaf zijn elf gebieden 
aangewezen voor BGB (Buiten 
Gewoon Beter) waarin door de 
gemeente Arnhem in zeven fases 
achterstallig onderhoud wordt 
weggewerkt. 

Om meer te weten over het project 
gingen de redactieleden Bert en 
Sophie van Vuurden op bezoek bij 
Bas Overmars, een van de twee 
toezichthouders. 

Bas: “Ik ben in 2008 met het 
project in Presikhaaf begonnen. 
De Laan van Presikhaaf was als 
eerste aan de beurt. De laatste fase 
is nu gestart en naar verwachting 
eind november klaar. Met het 
uitvoeren van restpuntjes zal het 
project eind 2013 gerealiseerd zijn.”
 
Bas vindt zijn werk uitdagend 
vanwege een combinatie van tech-
nisch toezicht, omgevingsaspecten 
(bereikbaarheid etc.), planning en 
kosten. “Regelmatig komen wijk-
bewoners op het spreekuur om 
informatie in te winnen of een 

klacht te melden. Recent voorbeeld: 
enkele bewoners maakten via de 
Werkgroep Leefomgeving Presik-
haaf bezwaar tegen het kappen van 
zes platanen in de Vrij Neder-
landstraat. Naar aanleiding hiervan 
heeft de gemeenteraad een extra 
onderzoek laten instellen en een 
heroverweging gemaakt. 
In de Raadsvergadering van 
18 februari jl. is besloten het plan 
voor dunning van de rij platanen 
alsnog te laten doorgaan. De zes 
platanen zijn begin maart - voor de 
start van het broedseizoen - geveld 
onder toeziend oog van een 
ecoloog.”

Bas zegt het jammer te vinden dat 
sommige (jeugdige) personen in de 
wijk vernielingen hebben aange-
richt aan zaken die, al dan niet met 
plusgeld, zijn gerealiseerd (vanda-
lisme in de (honden)speelplaats aan 
de Honigkamp en het wilgentenen 
speelhuisje aan de Boksbergenstraat). 

Op de valreep vertelt hij enthou-
siast over het project aan de Ruiten-

berglaan, waarbij o.a. een archeolo-
gische vondst is gedaan en heel 
voorzichtig tussen de boomwortels 
door moet worden gegraven tijdens 
de rioolaanleg. 

“Misschien een stukje voor een 
volgende wijkkrant Bas?”

Wilt u meer weten over het project, 
loop dan op woensdagmiddag 
tussen 13.00 en 14.00 uur binnen in 
het kantoor aan de Middachten-
singel 1. Bas Overmars of zijn 
collega Eugene van Londen 
informeren u graag.
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Bewonersbudget planten-
bak Engelenburgstraat

Handbalvereniging UDI – 
1896 blij met subsidie
UDI-1896 is een bloeiende sport-
vereniging in Arnhem met veel 
activiteiten in Presikhaaf. Bij 
UDI-1896 kun je handballen en aan 
recreatiesport doen.

Zwemles
Sinds mijn kinderen naar de kin-
derclub gaan in het MFC leer ik 
steeds nieuwe moeders kennen. 
Van een aantal moeders hoorde ik 
dat ze graag willen zwemmen. 
Ik ben dingen gaan uitzoeken. 
In de Koppel is zwemles en vrij 
zwemmen voor vrouwen, maar 
voor de meeste moeders is het te ver 
omdat ze kinderen hebben die op 

Ik ben C. Tuit en woon al 34 jaar 
aan de Engelenburgstraat 1.
Onlangs heb ik bij het wijkplat-
form een aanvraag ingediend voor 
een ronde plantenbak op de hoek 
van de Engelenburgstraat. 

Ik ben rond gegaan met een hand-
tekeningenlijst. Alle bewoners in de 
buurt hebben een handtekening 
gezet en zijn dus akkoord. Het doel 
is om de straat wat op te fleuren en 
een mooier aanzien te geven! Dit 
plan is goed gekeurd en eind april 
wordt de bloembak geplaatst en 
voor drie jaar gefinancierd. 

Na drie jaar gaan we met de buurt-
bewoners zelf de plantenbak onder-
houden. Zonder financiële bijdrage 
door het wijk platform Presikhaaf 
was het niet mogelijk geweest. Ik 
bedank hen er dan ook hartelijk 
voor!

Bijzonder blij zijn we met de 
verstrekte subsidie. We gaan deze 
inzetten voor zowel onze vele 
jeugdleden als onze oudere leden. 
Op diverse scholen gaan we extra 
handballessen geven. Ook staan er 
clinics voor de jeugd van de scho-
len en ouders op het programma. 
Aan de ouders en ouderen uit de 
wijk willen we de spelregels uitleg-
gen en eventueel opleiden tot 
scheidsrechter, coach of begeleider 
van een team. 

Ten slotte gaan we ballen voor de 
jeugd aanschaffen en ook aan extra 
materiaal voor de recreatiesport 
wordt gedacht. 

Wilt u een keer komen kijken?  
Neem contact op met Jan Vos op 
telefoonnummer 361 64 17. U bent 
van harte welkom!

school zitten. Zodoende hebben 
Ans (vrijwilligster) bij Rijnstad, 
Sakina en ik een aanvraag inge-
diend bij het bewonersbudget voor 
ongeveer 20 vrouwen die graag 
willen zwemmen. Locatie is zwem-
bad de Dumpel in Velp. 

De vrouwen betalen natuurlijk een 
eigen bijdrage. Vijftien vrouwen 
gaan voor zwemles en vijf willen 
vrij zwemmen. Ik heb contact 
opgenomen met Cathy Driessen, 
verhuurster van het zwembad in 
Velp. De meeste dames willen graag 
op een maandag zwemles en het 
liefst in de ochtend als de kinderen 
op school zitten. Dit hebben we zo 
afgesproken met Cathy Driessen. 

We kunnen zwemmen van 9.15 uur 
tot 10.15 uur op de maandag. Er is 
veel interesse voor het zwemmen, 
maar we hebben helaas subsidie 
gekregen voor een beperkt aantal 
vrouwen. We gaan elke drie maan-
den evalueren met het zwembad 
hoe het gaat. En wie weet in de 
toekomst zullen andere vrouwen 
ons volgen. De meeste vrouwen 
vinden het fijn om een zwemdi-
ploma te halen, ook omdat ze 
kleine kinderen hebben. En je weet 
nooit of het je van pas komt.

Fatiha Taraghini

laatste  bewonersbudgetten
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Eindelijk een fontein! 
Een lang gekoesterde wens van de 
bewoners van de Stoere Houtman-
buurt gaat eindelijk in vervulling. 
In 1985 is de fontein, naar verluid 
vanwege vandalisme, door de 
gemeente verwijderd. Enige tijd 
later is ook het beeld van de reigers 
verdwenen en heeft tot 2008 ergens 
in een hoekje op de gemeentewerf 
gestaan. In 2008 werd het beeld, op 
verzoek van de bewoners, weer op 
de oorspronkelijke plaats terugge-
zet waarbij ook de gemetselde ring 
weer werd hersteld.

Sinds 2008 zijn we bezig om vol-
doende geld bij elkaar te krijgen 
om ook de fontein weer terug te 
laten plaatsen. Mede dankzij de 
Stoere Houtman en mijn eigen 
VVE (die samen de stroomkosten 
betalen) kunnen we in het voorjaar 
de fontein realiseren. Het bankje 
om het complete kunstwerk te 
bewonderen staat al in onze rei-
zende tuin, dus u bent allen wel-
kom om hiervan te gaan genieten!
Omdat de gemetselde ring afgelo-
pen jaar weer deels is verwijderd, 
omdat deze los begon te laten, doe 
ik hierbij een oproep aan één of 
meerdere ervaren (gepensioneerde?) 
metselaar(s) om ons te helpen deze 
ook weer te herstellen. 

Uiteraard wordt het materiaal 
betaald, zorgen wij voor fysieke 
ondersteuning en voor een leuke 
attentie voor degene die onze wijk 
wil helpen weer iets op te fleuren. 

Bram Derix

WWP2 – Plantjes- en
 “hanging baskets”-verkoop 
tijdens WijkOpFleurAktie 

op Presikhaaf 2
Ook dit jaar organiseert 

WWP2 haar WijkOpFleurAktie 
en wel op zaterdag 11 mei op het grasveld 

achter de galerijflat aan de Spuistraat.  
De verkoop aan bewoners van Presikhaaf 

begint om 10.05 uur en duurt zolang de voorraad strekt. 
De opzet van de WijkOpFleurAktie 

is om uw balkon of tuin op te fleuren. 
Buurtbewoners ontmoeten elkaar. 

U bent van harte welkom.
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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

12 april  - High tea incl. mooie 
parkpresentatie
Kosten € 4,50. Inschrijven vanaf  
25 maart, zaal open vanaf 14.00 uur, 
high tea start om 14.30 uur.

30 april - Koninginnedag
U bent van harte welkom om 
samen deze feestelijke dag van de 
inhuldiging van onze nieuwe 
koning en koningin mee te vieren 
met een hapje en een drankje. 
Zaal open vanaf 14.00 uur. Middag 
wordt afgesloten met een driegan-
genmaaltijd (€ 5,00 p.p.) 

Inschrijven vanaf maandag 15 april. 
Maximale inschrijving 40 personen.
 

10 mei - Bloemstukjes maken
Kosten € 7,50 incl. materiaal. 
Inschrijven vanaf 22 april. Zaal 
open om 14.00 uur,  bloemschik-
ken begint om 14.30 uur.
De beloofde Ikebana bloemschik-
middag gaat helaas (voorlopig) niet 
door i.v.m. het ontbreken van 
deskundige begeleiding.

20 mei - Tweede Pinksterdag 
I.s.m. Resto VanHarte verzorgen 
we een gezellige middag.  Zaal open 
vanaf 14.00 uur.  Kosten voor totale 
programma € 5,00 p.p. Inschrijven 
vanaf maandag 6 mei. Maximale 
inschrijving 40 personen.

25 mei - Voorjaars-/plantjesmarkt
Toegang gratis. Welkom vanaf 
12.00 uur. Voor lekkere snacks 
(tegen betaling) wordt gezorgd.

14 juni - Pannenkoeken eten
Keuze uit verschillende soorten 
pannenkoeken, lekkere soep en 
toetje. Kaartje kost € 4,00.  
Inschrijving start op 27 mei. 

Vrijwilligers gezocht
Om buurtbewoners en belangstel-
lenden nog beter van dienst te 
kunnen zijn, zoeken wij vrijwil-
ligers voor diverse functies. 
Voor alle vacatures geldt dat u 
minimaal één dagdeel per week 
beschikbaar bent. 
Voor nadere informatie kunt u 
Els Belgrave, Ines Vermaas of 
Til Gerritsen bellen, 
bereikbaar via telefoon 3611741. 

Zaal open om 12.30 uur, start 
maaltijd om 13.00 uur.

Expositie
Tot half april exposeert Jose Bugter 
in de Weldam stillevens, abstracte 
en bloemenwerken uitgevoerd in 
acrylverf en aquarel. Soms werkt ze 
vanaf foto’s, meestal intuïtief. 
Nieuwsgierig geworden? Loop eens 
binnen van maandag t/m vrijdag 
tussen 10.00 en 16.00 uur.

Kleine klusjes
Heeft u in huis kleine klusjes te 
doen en lukt u dat zelf niet meer. 
Sinds 1 maart kunt u de Weldam 
hiervoor bellen. Voor de klusjes-
man betaalt u een kleine 
vergoeding.

Til Gerritsen

B e z o r g e r  i n  b e e l d
Karel van de Waarde……
groot bewonderaar Presikhaaf wijknieuws

“Wat mij enorm opvalt, zijn de mogelijkheden, die de jeugd heeft om 
actief te zijn in onze wijk. Zij zouden zich geen moment hoeven te 
vervelen! ” zijn de overtuigende woorden van een enthousiaste bezorger 
in Elsweide. 

Er gaat volgens hem een bindende factor uit van de activiteiten die 
plaatsvinden in Presikhaaf. Karel, destijds benaderd door de voorzitter 
van het Bewonersoverleg Elsweide, is vanaf het begin bezorger van onze 
wijkkrant. “Ik hoop het rondbrengen nog jaren te blijven doen,” is zijn 
wens. De redactie sluit zich hierbij volledig aan met de woorden 

“Bedankt Karel voor je jarenlange inzet.”
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Ludieke actie 
WWP2 voor  
Presikhaaf-2

Advertentie

We verzamelen oud papier, 
plastic, huisafval, groente-, fruit- 
en tuinafval in de bakken grijs en 
groen of in de ondergrondse 
container. In Arnhem doen we 
goed ons best.

Helaas krijgen de Arnhemmers de 
Afvalwijzer al twee jaar niet meer in 
de brievenbus. De afvalwijzer is te 
vinden op internet, te downloaden 
en uit te printen. Als je dit niet kan, 
dan kun je de Sita bellen en sturen 
ze je een Afvalwijzer toe.
Omdat de leden van onze werk-
groep Woonomgeving Presikhaaf 2 
(WWP2) ervan overtuigd zijn dat 
heel veel huishoudens geen Afval-
wijzer hebben uitgeprint of hebben 
opgevraagd bij de Sita heeft de 
werkgroep een ludieke actie 
bedacht. 
De WWP2 heeft de afvalwijzer 2013 
voor Presikhaaf 2 uitgeprint. 

Daarna is de afvalwijzer voorzien 
van een WWP2-logo en op kosten 
van de werkgroep gekopieerd. 

Zo heeft de WWP2 haar eigen 
vergelijkbare Afvalwijzer 2013 
gemaakt. 

Eind maart hebben de werkgroep-
leden deze afvalwijzer bij alle 
bewoners van Presikhaaf 2 bezorgd 
zodat zij weten wanneer het plastic 
aan de straat moet staan en de bak 
aan de straat gezet.

“Liever Bewegen 
dan Moe” 
in Presikhaaf
Bent u vaak moe en komt u moeilijk 
in beweging? Ervaart u lusteloosheid 
en piekert u veel. Heeft u ook 
lichamelijk klachten? Dan is de 
training “Liever bewegen dan moe” 
iets voor u! Het is een combitraining 
van drie kwartier theorie en één uur 
bewegen. U krijgt door de training 
meer zelfvertrouwen en u voelt zich 
beter in uw lijf.

Voor wie: 
voor mensen die moeilijk in bewe-
ging komen, weinig contacten 
hebben, last hebben van negatieve 
gedachten en veel piekeren. 
Onverklaarbaar lichamelijke klach-
ten kunnen ook een reden zijn te 
beginnen.
Locatie: Gezondheidscentrum 
Presikhaaf, Volkerakstraat 179 -185. 
Dag: donderdag van 9.15 – 11.00 uur.
Start: bij voldoende deelname. 
Deelname is gratis.
Door wie: 
een medewerker van Indigo, een 
fysiotherapeut en een wijkverpleeg-
kundige (STMG)
Duur: zeven bijeenkomsten van 
twee uur.

Graag van te voren aanmelden bij 
het secretariaat van Indigo Gelder-
land, telefoon 312 44 83 of mail naar 
info@indigogelderland.nl
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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: ...................................................................................

20
13

De Gemeenteraad heeft 14-1-2013 het besluit genomen dat windenergieprojecten 
door de gemeente gefaciliteerd zullen worden. Gemeente Arnhem heeft het 
voornemen kenbaar gemaakt voor de zomer 2013 een nieuw bestemmingsplan 
voor de Kleefse Waard in procedure te brengen.

In de media is de afgelopen tijd veel 
geschreven over de haalbaarheid 
van windmolens, met name op de 
vastgestelde locaties op de Kleefse 
Waard, ’t Broek en IJsseloord II bij. 
Zo werd geschreven over het 
rapport van het Energie Centrum 
Nederland betreffende windenergie 
op land in Nederland. Daarin 
wordt windenergie in de provincie 
Gelderland als onrendabel 
gekwalificeerd. 
Het is daarom uiterst merkwaardig 
dat het provinciebestuur haar 
ambities ten aanzien van wind-
energie naar boven bijstelt tot 
210 megawatt. Erger nog is dat het 
bestuur de gemeenten, die aan de 
realisatie van dit onzinnige besluit 
geen medewerking willen verlenen, 
wil dwingen over te gaan tot plaat-
sing van (onrendabele) windtur-
bines door middel van plaatsings-
besluiten. Het kon de minister van 
Economische Zaken wel eens op 
het idee brengen om de enthou-
siaste plannen van de provincie te 
belonen met de verplichting de 
subsidie op de provinciale windpar-
ken in het vervolg uit de provincie-
kas te bekostigen. De jaarlijkse 
subsidiebijdrage van ruim 44 

miljoen bij een opgesteld vermogen 
van 210 megawatt kan per slot van 
rekening makkelijk worden op-
gebracht uit de met 3,9 miljard 
gevulde Gelderse provinciekas!

De Arnhemse energiecorporatie is 
van mening dat Arnhem een voor-
beeld kan nemen aan Zutphen 
waar op bedrijventerrein De Mars 
drie windmolens staan van 120 
meter hoogte. Stadseiland reageert 
daarop dat Arnhem daar terecht 
een voorbeeld aan kan nemen. De 
windmolens staan daar op mini-
maal 1.400 meter afstand van de 
dichtstbijzijnde woonwijk. In de 
Arnhemse plannen worden wind-
molens van liefst 150 meter hoogte 
geprojecteerd vanaf 750 en zelfs 600 
meter van de dichtstbijzijnde 
woonwijken in Malburgen en 
Westervoort en dat in open gebied.
De nieuwe strategie van Nuon is 

om in Nederland alleen nog maar 
grote windmolenparken te ontwik-
kelen van minimaal 36 windmolens 
in open gebieden en op zee. 

Nieuw bestemmingsplan 
Kleefse Waard 
Op 20 maart is een eerste overleg 
met belanghebbenden over het 
nieuwe bestemmingsplan Kleefse 
Waard. Vanuit de gemeente wordt 
het bestemmingsplan gepresenteerd 
inclusief een toelichting op de 
geactualiseerde onderzoeken onder 
andere m.b.t. milieu en geluid en 
de wijze waarop deze in het bestem-
mingsplan zijn opgenomen. Verder 
wordt gesproken over de com-
municatie met belanghebbenden, 
de communicatie in het algemeen 
en de planning m.b.t. de bestem-
mingsplanprocedure.

Wij zijn benieuwd naar de moge-
lijkheden die de gemeente in dit 
bestemmingsplan gaat bieden. 
Maar nog meer naar of de 
gemeente geluisterd heeft naar de 
bewoners en rekening houdt met 
de leefbaarheid in omliggende 
woonwijken. Meer informatie vindt 
u op www.ageena.nl 
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Griftstraat 15 
6826 AM Arnhem

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

Betaalbare ervaren 
Turkse dames&heren 

kapper!

Met&zonder
afspraak

AdvertentieAdvertentie

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

NOTEER ALVAST
IN UW AGENDA

Camping 
Presikhaaf

22 & 23
 juni

Wijkplatforms gaan niet 
verder met werkgroep AGA

De werkgroep AGA is in 2006 ingesteld door de 
gezamenlijke wijkplatforms. De werkgroep AGA had 
als opdracht; het voorkomen dat er in Arnhem een 
asfaltcentrale zou komen. Dit in het kader van het 
voorgenomen besluit om asfaltcentrale Bruil naar 
Arnhem te laten komen. De werkgroep AGA bestond 
uit leden van beide wijkplatforms aangevuld met in 
het onderwerp geïnteresseerde- en betrokken wijk-
bewoners. In de beginjaren is volop ingezet om uw 
mening te horen over de problematiek rond de komst 
van de asfaltcentrale. En veel Presikhafers hebben de 
werkgroep AGA in die tijd steun betuigd door strook-
jes (geplaatst in de wijkkrant) in te vullen. 
Tussentijds kreeg de werkgroep AGA vanuit het 
gezamenlijk wijkplatform de opdracht om de ontwik-
kelingen met betrekking tot de doortrekking van de 
snelweg A15 te volgen. 

In de vergadering van het gezamenlijke wijkplatform 
Presikhaaf d.d. 19 februari is besloten om de tijdelijke 
werkgroep AGA (Arnhem Geen Asfaltcentrale) op te 
heffen als werkgroep van het gezamenlijke wijkplat-
form. De reden tot opheffing is dat er de laatste jaren 
door de werkgroep vaak achteraf werd geïnformeerd 
over reeds ingenomen standpunten. 
Ook werd de communicatie naar beide wijkplatforms 
steeds moeizamer. 

De werkgroep AGA heeft haar opdracht, het voor-
komen van asfaltcentrale Bruil naar Arnhem tot een 
goed einde gebracht. Beide wijkplatforms danken de 
leden van de werkgroep AGA hartelijk voor hun 
betrokkenheid en grote inzet. 

Werken aan een leefbare wijk staat zonder meer hoog 
in het vaandel  van de wijkplatforms Presikhaaf. 
Het opheffen van de werkgroep AGA als werkgroep 
van beide wijkplatforms verandert daar niets aan.  
De procedure rond het wijzigen van het bestemmings-
plan Kleefse Waard - Koningspley wordt nadrukkelijk 
door de wijkplatforms gevolgd. 

Wanneer zich ontwikkelingen voordoen die Presikhaaf 
en u als bewoners raken kunt u terecht met uw signaal 
en zorg bij beide wijkplatforms. En andersom komen 
de beide wijkplatforms in actie om u te informeren of 
mening te horen. Bent u als bewoner van Presikhaaf 
geïnteresseerd in milieu en leefbaarheid en wilt u met 
ons meedenken over een gezonde, leefbare toekomst 
van onze wijk, dan horen wij dit graag van u.

Want;  
samen gaan en staan we 

voor een leefbaar Presikhaaf !!

98€ 5,
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U I T  D E  S C H O O L  G E K L A P T
LOGO 3000 op de 
OLV van Lourdesschool

In Arnhem waren het  afgelopen 
jaar op enkele  plaatsen pilots 
met Logo 3000. 
Ook op de Lourdesschool. 
Logo 3000 bestaat uit materialen 
ter ondersteuning van het woor-
denschatonderwijs in VVE (vroeg 
en voorschoolse educatie) peuter- 
en kleutergroepen.

De kinderen leren op de speelzaal 
en in groep 1 en 2 van de basis-
school 3000 woorden!
Bij het materiaal en de werkwijze in 
de groepen is ook de rol van de 
ouders belangrijk.

Op onze school  heeft juffrouw 
Heilie Beers van Rijnstad elke week 

met een groep ouders de woorden 
van die week besproken.
Natuurlijk zijn wekelijkse bijeen-
komsten voor Nederlandse ouders 
niet perse nodig, maar toch vond 
een kleine groep Nederlandse 
ouders het gezellig om als maatje te 
dienen voor anderstalige ouders.

Voor de andere ouders waren er 
twee ouderavonden. Alle ouders 
kregen wekelijks de woorden van 
die week mee naar huis. 
De leerkrachten hebben er met veel 
plezier mee gewerkt en zien dat de 
kinderen door de leuke uitnodi-
gende platen de woorden beter 
leren en onthouden.
Vanaf januari dit jaar heeft de 

gemeente Arnhem alle VVE peuter- 
en kleutergroepen in de gelegen-
heid gesteld om te gaan werken met 
de materialen van Logo 3000. 
Ook komt er een aanbod voor 
ouders. Dit zal een aanbod op maat 
worden.
Ouders, kinderen en leerkrachten 
van onze school vonden het gewel-
dig dat we als één van de eersten 
met dit programma mochten 
werken.
We zien hier ook allerlei mogelijk-
heden om de relatie tussen ouders 
en school te versterken.

Afvalproject 
groep 8

De Annie M.G. 
Schmidtschool doet 
mee aan een project 
genaamd E-WASTE 
(onderdeel van 
Wecycle). Dit project 
staat in het teken van 

elektronisch afval. Onze 
klas probeert een actie te bedenken 
om elektronisch afval op een leuke 
manier in te zamelen. Daarnaast 
proberen wij wijkbewoners bewust 
te maken van het afvalprobleem. 

Wist u namelijk dat wanneer elek-
tronische apparaten bij het gewone 
afval verbrand worden, er veel 
giftige stoffen vrijkomen? Om deze 
reden is het belangrijk dat het elek-

tronische afval gescheiden wordt 
van ander afval. Net als hoe u waar-
schijnlijk uw oud papier en plastic 
scheidt. Wanneer elektronisch afval 
apart wordt ingezameld kunnen 
onderdelen opnieuw gebruikt of 
gerecycled worden. 
Via deze weg willen wij u dan ook 
vragen kapotte elektronische appa-
raten niet bij het gewone afval te 
doen. Breng u deze alstublieft naar 
één van de daarvoor bestemde 
inzamelplekken: 

Afvalbrengstation Noord 
(Industrieterrein), Beijerinckweg 9a
6827 BN Arnhem (Arnhemse 
Broek), tel. 319 64 68 of
Sita Servicelijn tel. 446 04 90 

Alvast bedankt!
Groep 8 Annie 
M.G. Schmidtschool

Nu de lente begonnen is, hopen we 
op veel dagen goed buitenspeelweer. 
De kleuters van onze school kun-
nen dan genieten van het prachtige, 
nieuwe speeltoestel. Allemaal veel 
speelplezier gewenst!

Nieuw 
speeltoestel 
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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

Nieuwe wijkagent voor Presikhaaf Oost
Ik ben René Huls en als wijkagent 
ben ik inmiddels begonnen in het 
cluster Presikhaaf / Elsweide. 
Ik werk samen met Frank Daese-
leer en Richard Buyl vanuit het 
Multi Functioneel Centrum. 

In 1978 ben ik begonnen bij de 
toenmalige gemeentepolitie 
Arnhem. Ruim zeventien jaar ben 
ik hondengeleider geweest en 
daarna wijkagent in de wijken 
Lombok/Heijenoord. 
Tot vorige maand was ik tien jaar 
wijkagent van Klarendal. 

In het kader van een 
roulatie vanuit de politie-
organisatie ben ik naar 
Presikhaaf gekomen. 

In het MFC zijn op woensdagen 
tussen 10 en 12 uur en op donder-
dagen tussen 18 en 20 uur spreek-
uren (met uitzondering van de 
schoolvakanties). Telefonisch ben ik 
bereikbaar via 0900 88 44. 

Ook kan er via de website 
www.politie.nl via het onderwerp 

“wijkagenten” contact worden
gelegd. Daar kunt u via postcode of 
plaatsnaam zien wie uw wijkagent 
is en kunt u rechtstreeks mailen. 

Kunstroute 
Presikhaaf 2013

moeite waard, mede omdat zich 
een aantal nieuwe kunstenaars 
aangemeld heeft.

Om kosten en papier te besparen, 
gaan we de folders met de platte-
grond deze keer niet huis aan huis 
verspreiden, maar leggen we stapel-
tjes neer in de ruimten waar 
geëxposeerd wordt.

Te zijner tijd plaatsen we de platte-
grond met expositieadressen ook 
op onze website, zodat u van te 
voren uw eigen route kunt bepalen. 

U kunt nu al informatie vinden op 
www.kunstroutepresikhaaf.nl  en 
ook op www.presikhaafnet.nl 

Door Ellie Roor

Op 26 mei wordt voor de zesde 
keer een kunstroute in Presikhaaf 
georganiseerd.
Deze wordt om 11.00 uur geopend 
in De Weldam, waar ook de cen-
trale expositie te bekijken is. 
Het  aanbod is ook dit jaar weer de 
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REDACTIE
Bert van Vuurden, 
Karin Veldkamp, 
Ria van Leuven, 
Mieke Huysman,  

Sophie van Vuurden, 
Roel van Leuven

Redactieadres
   Laan van Presikhaaf 7

6826 HA  Arnhem
Telefoon 362 84 47

Kopij inleveren vóór 
24 mei 2013

vóór  17.00 uur 
Gelieve aan te leveren in een 

Word bestand per 
e-mail of op andere wijze.

wijknieuws@presikhaafnet.nl

Bezorging 
10 juni 2013

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).

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

Wijken voor de fiets
Ik ben Arjan Rook, 25 jaar en student verkeers-
kunde op Hogeschool Windesheim. 
Ik doe een afstudeerstage bij de Fietsersbond. 
Tijdens deze stage ga ik me bezig houden met 
het project genaamd ‘Wijken voor de Fiets’. 
Dit project wordt landelijk uitgevoerd in 
woonwijken en ditmaal is het de beurt aan 
Presikhaaf.

Via het project ‘Wijken voor de Fiets’ werkt de Fietsersbond aan een 
fietsvriendelijke inrichting van Nederlandse wijken. Centrale vraag: 
Hoe richt je een wijk zo in dat kinderen er graag buitenspelen, 
zelfstandig naar school kunnen en waar de bewoners de fiets pakken 
naar bestemmingen binnen en buiten de wijk?

U merkt het al: het ontwerpen van een fietsvriendelijke wijk doe je 
samen. Het is in ons aller belang. Door samen te kijken naar de 
beginsituatie en vandaar uit een plan te maken, ontwikkel je een 
wijk waar het voor kinderen veilig is om buiten te spelen, naar 
school te fietsen en waar bewoners graag boodschappen doen op de 
fiets. Kortom: een gezonde en veilige wijk waar mensen graag willen 
wonen. Om aan de slag te kunnen met ontwerpen wil ik graag uw 
mening horen. Daarom zal ik binnenkort op een aantal dagen 
enquêtes uitvoeren in en rondom winkelcentrum Presikhaaf. 
Ik wil graag weten hoe u het fietsen in de wijk ervaart, heeft u 
verbeterpunten of laat u alles liever zoals het is? 
U mag de enquête ook alvast via internet invullen 
(www.wijkenvoordefiets.nl/presikhaaf ).

Ik hoop op genoeg reacties. Uw mening wordt op prijs gesteld. 
Als u vragen of opmerkingen heeft, kunt u mij bereiken via 
a.rook@fietsersbond.nl
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Uit de goede inzendingen is een 
winnaar getrokken en wel

Wolter de Goede,
Hisveltplein 

U kunt uw oplossing 
insturen naar onderstaand adres 

onder vermelding van 
naam, adres en telefoonnummer 

vóór 24 mei 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

6

1

5

6

76

2

3

1

8

39 4

69

2

5

9 2

84

4

9

Oplossing Sudoku nr.10
5  7  2  6  4  1  3  8  9
9  4  6  5  8  3  1  7  2
8  1  3  2  7  9  5  4  6
6  8  5  7  9  2  4  1  3
1  2  9  8  3  4  6  5  7
3  4  7  1  6  5  9  2  8
4  5  8  9  2  6  7  3  1
7  9  1  3  5  8  2  6  4
2  3  6  4  1  7  8  9  5

Dit leidt tot deze oproep: de Werkgroep Stadsver(W)arming 
kan wel wat frisse, enthousiaste Presikhafers gebruiken, 

want de strijd is natuurlijk nog lang niet definitief gewonnen. 

Wie zin en een heel klein beetje tijd over heeft om zich bij de 
werkgroep aan te sluiten, kan zich melden bij de voorzitter 

(jaaphuurman@hotmail.com). Mijn ‘Postvak In’ is onbeperkt!

De werkgroep Stadsver(W)arming 
zoekt enthousiaste Presikhafers

Jaap Huurman

De bewoners van de 
flats op en rond het 
winkelcentrum betalen 
50 procent meer aan 
energie door de aan-
sluiting op de stadsver-
warming. De bewoners 
hebben daarom aan de 
gemeenteraad om een 
onafhankelijk onder-
zoek gevraagd naar 
deze situatie. 
Eindelijk is het zover. De gemeente gaat het contract onderzoeken dat 
zij zelf zes jaar geleden voor ‘onze’ stadsverwarming heeft afgesloten met 
NUON en de woningcorporaties. En daar is reden voor. Want in dat 
contract staat, dat de warmte voor bijvoorbeeld de woningen boven het 
winkelcentrum door de NUON wordt geleverd aan een afnemer tegen 
grootverbruikerstarief. Na het contract met de gemeente maakte 
NUON echter een andere afspraak: we leveren die warmte gewoon aan 
de bewoners afzonderlijk, via hun VVE’s, tegen kleinverbruikerstarief. 
Deze prijzen zijn bijna twee keer zo hoog..

Dat de gemeente nu eindelijk gaat onderzoeken wat zij zelf per contract 
heeft afgesproken, is niet zonder slag of stoot gegaan. Eerst wilde de 
wethouder er niet aan en was er een burgerinitiatief nodig. Honderden 
Presikhafers hebben dit ondertekend. Toen zocht de meerderheid van 
de gemeenteraad naar allerlei vluchtprocedures en vertragingen. Maar 
de Werkgroep Stadsver(W)arming hield vol. Begin januari was het dan 
toch zover, zij het kantje-boord, want het burgerinitiatief werd uitein-
delijk met 19 voor en 18 tegen aangenomen. 

De enige teleurstelling van die avond was, dat buiten de voorzitter 
niemand van de Werkgroep Stadsver(W)arming de moeite had 
genomen om erbij te zijn. Het werd dus een eenzaam feestje!
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Méér doen met afval

“De meeste containers staan op zo’n honderd à 
honderdvijftig meter loopafstand.” 

Milieubewust 
Leonard: “Veel bewoners begrijpen dat afval 
scheiden belangrijk is voor het milieu. Afval 
scheiden is voor de meeste mensen dan ook 
niets nieuws.” Neem bijvoorbeeld bewoner 
Gies Burgers. Hij scheidt al jaren afval. Gies: 

“Waarom zou je iets weggooien als je ’t ook 
kunt hergebruiken? Dat is toch zonde!”. 

Contact
Voor vragen over het project kunt u terecht bij 
Leonard Chappin, tel. 0900-1809 of mail naar: 
omgekeerdinzamelen@arnhem.nl. 
Kijk ook op: 
www.arnhem.nl/omgekeerdinzamelen

Afval scheiden aan de bron. Dát is is waar 
het project “omgekeerd inzamelen” om 
draait. Het project moet ervoor zorgen dat 
bewoners minder restafval weggooien, zodat 
er meer wordt hergebruikt. 
Vanaf 1 oktober 2013 beginnen de bewoners 
van Over Het Lange Water, De Laar West 
en Malburgen Oost-Noord met de nieuwe 
manier van afval scheiden. Hopelijk groeit 
het percentage afval dat wordt hergebruikt 
hierdoor van tweeënveertig naar zestig. 

Omgekeerd inzamelen
“Hoe beter je grondstoffen scheidt van de rest 
van het afval, hoe minder restafval je hebt. 
Dát is het principe van omgekeerd inzamelen,” 
vertelt Leonard Chappin, projectleider “omge-
keerd inzamelen”. “Omgekeerd inzamelen” is 
een nieuwe manier van omgaan met afval. 
Leonard: “Het wordt een stuk gemakkelijker 
om grondstoffen (plastic verpakkingsafval, 
papier en gft) te scheiden van het afval. Zo 
komen er minder grondstoffen bij het restafval 
terecht en kan er meer worden hergebruikt.” 

Extra containers
Extra containers gaan ervoor zorgen dat afval 
scheiden gemakkelijker wordt. In de project-
wijken worden daarom extra ondergrondse 
containers geplaatst. Daarbij krijgen bewoners 
van laagbouw een derde minicontainer. 
De drie minicontainers zijn voor papier, gft en 
plastic verpakkingsafval. Leonard: “Het restaf-
val brengen bewoners naar een verzamel-
container, waarvoor ze een speciaal toegangs-
pasje krijgen.” Die verzamelcontainers staan op 
maximaal tweehonderdvijftig meter loopaf-
stand van ieder huis. “Bewoners moeten dus 
misschien iets verder lopen om het restafval 
weg te brengen,” zegt Leonard. “In werkelijk-
heid valt dat reuze mee,” voegt hij eraan toe. 


