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Bewondering voor 
kroonjuwelen
Informatiecentrum Presikhaaf sluit 
op vrijdag 27 april haar deuren
Over twee weken is het zover, dan sluit het informatiecentrum definitief 
haar deuren. Tijd voor Presikhaaf wijknieuws om de informatrices van 
het eerste uur: Margreet Bal, Iris Companjen en Yasemin Deniz,  te 
vragen naar hun ervaringen. 

40.000 bezoekers in vier jaar tijd
Het informatiecentrum kwam op 
initiatief van de woningbouwcorpora-
ties Vivare en Portaal en de gemeente 
Arnhem tot stand. Corio stelde het 
terrein beschikbaar en zo werd op 
29 mei 2008 het markante gebouwtje 
met het witte puntdak officieel 
geopend. Ongeveer 40.000 bezoekers 
hebben het centrum bezocht om zich 
te laten informeren, door de week 
veelal wijkbewoners en studenten, op 
zaterdag vinden ook veel mensen uit 
de regio de weg ernaar toe. 

De informatrices  doen het werk met 
veel plezier. Aangezien zij op verschil-
lende dagen werken, informeren zij 
elkaar via een agenda. 
Het zijn boeiende naslagwerken 
geworden met veel informatie. 

Naast informatieve ook sociale functie
De dames krijgen allerlei vragen over 
woningen, wegen, groenvoorziening 
enz. Omdat het centrum laagdrempe-
lig is, blijkt het ook een sociale functie 
te hebben. In dat kader kunnen de 
dames wat anekdotes vertellen. 

Yasemin: “Een oude dame met een 
probleem met haar laptop of een 
verzoek om hulp bij het invullen van 
formulieren. Ook kwam eens een 
mevrouw met een gewonde duif om 
advies vragen. We hebben voor haar 
toen de dierenambulance gebeld.” 
Margreet vertelt over een echtpaar op 
leeftijd met autopech. “Meneer kon 
vanwege zijn gezondheid niet meer 
rijden, mevrouw durfde niet goed 

meer. Autopech en dan .... 
Een luisterend oor bieden is vaak al 
voldoende om het weer aan te kunnen: 
iemand die even naar je luistert. 
Dat doen we hier veel.”

Laatste fase
De hoofdstructuur is bijna klaar, veel 
zaken zijn in de laatste fase. De wijk is 
er merkbaar en voelbaar op vooruit 
gegaan door fraaie nieuwe gebouwen, 
uitbreiding van de voorzieningen en 
verbetering van het groen en de wegen. 
Iris is blij dat mensen tevreden de deur 
uitgaan. “Dit is te danken aan de rust 
die het informatiecentrum in de wijk 
heeft gebracht. Men weet dat men hier 
met vragen terecht kan.” 
De informatrices zijn goed op de 
hoogte en blijven ‘up to date’ door 
werkoverleg om de twee weken met 
een van de projectleiders. Hiertoe 
behoren ook rondleidingen door de 
wijk met groepen geïnteresseerden en 

ter plekke tekst en uitleg geven: een 
soort verlengde, uitgebreide 
dienstverlening. 

Aandacht voor de wijk blijft
Als het centrum haar deuren sluit, 
betekent dit niet dat de aandacht van 
gemeente en corporaties voor de wijk 
wegvalt. Met vragen kan men via de 
gebruikelijke kanalen bij hen terecht.
De wijk is goed op weg. “We kunnen 
met z’n allen trots zijn op wat de 
gemeente, Vivare en Portaal tot stand 
hebben gebracht.” De redactie is het 
hier volmondig mee eens. “Dames 
bedankt voor jullie inzet en betrokken-
heid. Wijkbewoners, als jullie nooit 
een kijkje hebben genomen, hebben 
jullie wat gemist, maar er resten nog 
twee weken om dit goed te maken.” 

Tot slot zegt Margreet benieuwd te zijn 
wat er met de maquette gaat gebeuren. 
Ze vindt hem een echt kroonjuweel, 
maar zoals een van de vaste bezoekers 
haar al eens liet weten: “Kroonjuwelen 
van het informatiecentrum zijn de 
informatrices.”  
Een waar compliment!
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WANNEER:
WOENSDAG 18 APRIL 

TIJD:
VANAF 19.15 UUR STAAT DE KOFFIE KLAAR

WAAR:
RESTAURANT RIJNIJSSEL, MIDDACHTENSINGEL 2

HET WIJKPLATFORM PRESIKHAAF 
en de dienst 

STADSBEHEER van de GEMEENTE ARNHEM 

NODIGEN U UIT VOOR EEN 

BIJEENKOMST OVER 

VERANDERINGEN DAGELIJKS 
ONDERHOUD PRESIKHAAF

AANLEIDING?
De gemeente Arnhem moet fors bezuinigen. Door deze bezuini-
gingen gaat uw woonomgeving er anders uitzien. Wat er precies 
gaat veranderen, wordt op deze avond uitgelegd.
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K O N I N G I N N E D A G  2 0 1 2
De Stichting Initiatiefgroep Kinderkamp organi-
seert alweer voor de 18e keer Koninginnedag in 
de Wijk Over ´t Lange Water in Arnhem.
Deze viering vindt plaats rondom de Dr. Willem 
Dreesschool aan de Kinderkamp 7.

Deelname aan de activiteiten is op 
eigen risico

Muziek
Wordt verzorgd door Drive-in 
Discotheek Het Zwarte Schaap

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 en er zijn ook diverse 
zitjes aanwezig zodat u even rustig 
kunt gaan zitten.

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. 
 
Kraam huren voor de rommelmarkt
Hele kraam € 18,50 - halve kraam € 10,50 

Voor meer informatie of reserveren 
kunt u bellen naar 

Ingrid Sijnen 026-3617015 
Wees er snel bij want op=op!

Zie ook onze website 
www.sikpresikhaaf.com

Programma
10.00-10.15 
Welkomstwoord en opening

10.05-10.30
Rondgang door de wijk
Treintje en kinderen met een 
versierde fiets maken de wijk-
bewoners wakker. De rit met het 
treintje wordt gedurende de dag 
een aantal keren herhaald

10.15-16.00 Rommelmarkt

10.30-13.00 Gratis kinderspelen 
Met o.a stokvangen, doelschieten, 
stormbaan, kopgooien, octopus, en 
nog veel meer.

10.30-16.00 Kermisactiviteiten 
Draaimolen, 
grabbelton, 
touwtje trekken, 
blik gooien, 
schminken, 
vanaf 11.00 uur 
miniscooters 
(kinderen). 
Dit alles tegen 
kindvriendelijke prijzen.

14.00 Wedstrijd PENALTY 
schieten (met Ron Olyslager, 
oud-keeper van de Graafschap)

14.00-16.00 
Pony rijden op het schoolplein

16.00 Sluiting

 U kunt de hele dag door een gokje wagen met het Rad van Avontuur

Doek 
operettekoor 

“Die Fledermaus” 
gevallen

Agenda 
Stichting Initiatiefgroep 

Kinderkamp
(Data en tijden onder 

voorbehoud van wijzigingen)

30 april Koninginnedag 10.00 uur
26 mei  Bingo  20.00 uur
  9 juni  Spelmiddag  13.00 uur
30 juni  Barbecue  18.00 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

Aangezien er geen jonge aanwas meer 
kwam en de leden van hoge leeftijd 
waren, heeft het bestuur i.o.m. de 
leden besloten met het operettekoor te 
stoppen na 40 jaar. 
Medio maart was het afscheidsconcert 
In het Olympus college. 
Met veel plezier werd in de Oosthof 
geoefend. Enkele jaren geleden werd 
nog meegedaan aan de manifestatie: 
muziek in Presikhaaf. De verzorgings-
huizen in de omgeving zullen ons gaan 
missen, maar het is goed te stoppen als 
het nog goed gaat en niet te wachten 
tot het niet meer lukt. We wensen 
onze bewonderaars het allerbeste en 
wie weet, ontmoeten we elkaar in 
Presikhaaf bij andere evenementen. 

Namens bestuur en leden, 
Wil Wieseman-Molthoff, secretaris 
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Jongerencentrum

Push maakt 
bewust!

Het jongerencentrum Push, gevestigd in MFC 
Presikhaven, biedt naast zinvolle vrijetijdsbesteding 
ook aandacht aan educatieve activiteiten. 

Zo werden in de afgelopen maanden verschillende 
programma’s aangeboden die een bijdrage leveren 
aan de ontwikkeling en bewustwording van 
jongeren uit Presikhaaf.

Op 22 maart jl. overhandigde Piet Schreuder het eerste 
exemplaar van zijn vernieuwde uitgave: Presikhaaf, het 
verhaal van een landgoed, aan wijkwethouder Luuk van 
Geffen. Het boek is verkrijgbaar bij de boekhandel.

Bezoek Concentratiekamp
In februari kreeg het jongerenwerk een rondleiding 
door het Fort van Breendonk in Antwerpen, symbool 
voor de herinnering aan het lijden, martelingen en 
dood van zoveel slachtoffers tijdens de tweede wereld-
oorlog. Ook was er gelegenheid om de stad Antwerpen 
te verkennen. 

Voorlichting Criminaliteit
In maart gaf Halt Gelderland voorlichting aan de 
jongeren als vervolg op de excursie naar de Arnhemse 
penitentiaire inrichting De Berg ook wel ‘De Koepel’ 
genoemd.  De programma’s moeten een bijdrage 
leveren aan de bewustwording van overschrijdend en 
crimineel gedrag. 

Workshop sollicitatietraining
In maart ook een workshop sollicitatietraining. 
De jongeren werden in groepen verdeeld en moesten 
‘de aller-slechte aller tijden’ spelen bekend van het 
programma de Lama’s. Op een leuke en leerzame 
manier konden zij van elkaar zien op welke manier er 
juist niet gesolliciteerd moet worden.

Het jongerenwerk ondersteunt en begeleidt jongeren 
tussen 12-23 jaar bij het organiseren van verschillende 
activiteiten in de wijk in samenwerking met vrijwil-
ligers en stagiaires. 

Ook was een ervaringsdeskundige aanwezig uit de 
doelgroep jongeren die zijn verhaal kwam vertellen over 
alle narigheid die hij heeft veroorzaakt en hoe hij 
uiteindelijk in de gevangenis terecht kwam. Dit sprak 
de jongeren erg aan. 
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D O E  M E E . . . . 
M E T  E E N  I D E E
V O O R  P R E S I K H A A F

In november 2007 besloot toenmalig minister Vogelaar van Presikhaaf 
een krachtwijk te maken om Presikhaaf zowel sociaal als fysiek 
(woningen, groen e.d.) op een hoger niveau te tillen. Er werd een paar 
jaar uitgetrokken om van Presikhaaf (en vele andere wijken in Arnhem 
en in het land) een krachtwijk te maken. Daarvoor werd veel geld 
beschikbaar gesteld en in heel Presikhaaf ging men aan de slag. 
Er kwam een ambulant jongerenwerker, zorgcoördinator, projecten 
achter de voordeur, bewegingsconsulenten etc. en er kwam een hoop 
geld waar de bewoners direct de zeggenschap over kregen: 
het bewonersbudget. 

Alle wijkbewoners konden hiervan gebruik maken door een idee in te dienen voor de wijk  
en daarvan is volop gebruik gemaakt. Uit alle hoeken en gaten kwamen bewoners met 
leuke, mooie en inspirerende ideeën, zoals de camping Presikhaaf, verlichting in het Park 
Presikhaaf, speeltoestellen, straatbarbecues, sportactiviteiten, wijkuitleenpunt, bankjes 
park Kinderkamp of opbergruimte voor de Regenboog.

Het grote schip met geld is er niet meer, maar de wil dat Presikhaaf een Krachtwijk blijft 
natuurlijk wel. Daarom hebben de gemeente Arnhem, 
Volkshuisvesting, Vivare en Portaal besloten om het 
bewonersbudget ook in 2012 nog in stand te houden. 

Dus heeft u een goed idee, 
vul het aanvraagformulier 
(zie hiernaast) in. 

De opbouwwerker verzamelt de aanvraagformulieren en 
helpt, indien nodig, bij het opstellen van een aanvraag. 
Het wijkplatform van Presikhaaf beslist of er wel of niet geld 
beschikbaar wordt gesteld voor de aanvraag. 
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A a n v r a a g f o r m u l i e r 
b e w o n e r s b u d g e t  P r e s i k h a a f  2 0 1 2

Inlichtingen / opsturen naar:
Wijkplatform Presikhaaf t.a.v. Karin Veldkamp

p/a MFC Presikhaven, Laan van Presikhaaf 7
6826 HA Arnhem - telefoon 362 84 47

naam
adres, postcode

telefoon
email

voor wie?
waar?

wanneer?

hoe worden
inwoners erbij

betrokken?
globale kosten?

omschrijving
idee

Heeft u een goed idee voor een activiteit?
Vul het aanvraagformulier in en stuur het op naar onderstaand adres.
Spelregels:

•	 Een aanvraag moet betrekking hebben op de verbetering van de leefbaarheid van de wijk.
•	 Alle bewoners uit Presikhaaf kunnen een aanvraag indienen.
•	 Een stichting of vereniging, mits niet professioneel en mits actief in en vóór Presikhaaf, kan een 

aanvraag alleen indienen ten gunste van de bewoners van Presikhaaf.
•	 Aanvragen worden schriftelijk ingediend.
•	 Een aanvraag moet draagvlak hebben in de buurt.
•	 Een aanvraag mag, in een tijdsbestek van twee jaar, niet dezelfde activiteit of doelgroep betreffen.
•	 Het maximumbedrag voor een aanvraag is € 5.000,--. Cofinanciering is wel mogelijk.
•	 Een aanvraag achteraf indienen is niet mogelijk.

b
e
w

on
er

sbudget presikh
a
a

f         
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U I T  D E  S C H O O L  G E K L A P T
Nieuws van de 
Dr. W. Dreesschool 

Openbare Basisschool
Dr. W. Dreesschool

Prachtige Citoresultaten
Op de cito-eindscore scoorden we deze keer boven het 
landelijk gemiddelde. Om naar de middelbare school 
van je keuze te kunnen gaan, zijn het advies van de 
basisschool en de cito-score belangrijk. We vinden het 
fijn dat de kinderen goed hebben kunnen laten zien 
wat ze kunnen en de scores en adviezen passend zijn. 

Zeer  tevreden inspectie
Elke vier jaar komt de onderwijsinspecteur op bezoek 
bij scholen om de kwaliteit van het onderwijs te 
beoordelen. 
Begin december was hij bij ons op bezoek. De inspec-

teur was heel positief over de kwaliteit van de Drees-
school.  Als heel sterk beoordeelt de inspecteur de zorg 
en begeleiding van kinderen. Ook de kwaliteitszorg 
vindt hij erg goed. 

De school kijkt steeds wat er goed gaat en wat er ver-
beterd kan worden en pakt ontwikkelingen heel plan-
matig aan.  Zijn advies, ouders vertellen over onze 
resultaten van onderwijs, zullen we zeker opvolgen.  

Afscheid van juf Sydney
Op donderdag 16 februari nam juf Sydney afscheid van 
de Dreesschool. 

Na meer dan 10 jaar op de Dreesschool de administra-
tie te hebben gedaan, kon een mooi afscheid niet 
uitblijven. Voor deze ene keer hoefde ze niet met de 
bus naar school. Ze werd opgehaald met een echte tuk 
tuk. Bij de school werd ze ontvangen in een ereboog 
van zwaaiende kinderen. Veel mensen kwamen 
afscheid nemen: (oud)personeel, ouders, kinderen, 
noem maar op. 

Met een high-tea en een flinke bos bloemen werd het 
nog gezelliger. De kinderen kwamen mooie, zelf-
gemaakte cadeaus brengen. 
De dag was een groot succes, zo groot dat juf Sydney 
veel later dan normaal naar huis is gebracht. 
We zullen haar missen.

Een maatje 
maakt het leuker!
Alan uit groep 6 en Abigail uit groep 7 hebben sinds 
een paar maanden een maatje (project van 
Rijnstad). Ze vertellen dat dit een volwassene is 
waarmee ze leuke, gezellige dingen ondernemen. 

Meestal zien ze elkaar één keer per twee weken.
Alan en Abi hebben allebei een vrouw als maatje. 
Het maatje van Abi is zelf moeder en Abi ontmoet de 
kinderen van haar maatje als ze daar thuis komt.

Abi vertelt: “We gaan vaak iets koken; soesjes of cake of 
we hebben een spelletjesmiddag. We zijn ook een keer 
gaan skeeleren. Mijn maatje helpt vaak met het beden-
ken van iets leuks.”

Alan vertelt dat hij ook al een paar keer heeft gekookt 
met zijn maatje: “Pompoensoep en zalmsalade. We zijn 
ook een paar keer gaan zwemmen en gaan nog een keer 
naar Burgers Zoo. Ik ben ook een keer mee geweest 
naar haar werk; ze werkt bij de radio. Dat was heel 
interessant.”
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Ze zijn een jaar lang gekoppeld aan hun maatje, maar 
geven nu al aan dat ze hopen dat het nog langer kan 
doorgaan.

Wat is er nu zo leuk aan het hebben van een maatje?
Alan en Abi vertellen dat ze anders alleen maar thuis 
zitten en teveel tv kijken. Met het maatje doe je leuke 
dingen die je anders niet zou kunnen doen.
Aan de gezichten van Alan en Abi is in elk geval te zien 
dat ze allebei heel blij zijn met hun maatje; ze stralen 
van plezier!

Sportief nieuws van de 
OLV van Lourdesschool
Omdat de groepen 3 en 4 van de Lourdesschool 
meedoen aan het GKGK project, Gezonde Kinderen 
in Gezonde Kindomgeving,  hadden de kinderen in 
maart een workshop ‘gezonde traktaties’. 

De kinderen hebben prachtige fruitkunstwerken 
gemaakt. Van een bananenboot tot prinsessenkoets en 
een Koekiemonster met een plakje gezonde 
ontbijtkoek. 
In het GKGK project gaat het om de ontwikkeling van 
een gezonde leefstijl bij kinderen. Het doel is kinderen 
op verschillende plaatsten binnen hun leefomgeving te 
motiveren een actieve, gezonde leefstijl aan te nemen 
met gezonde voeding en voldoende beweging.
De invloed van ouders is groot op de leefomgeving van 
de kinderen en daarom was er aansluitend aan de 

Scoren voor gezondheid
Sinds enkele jaren doet de Lourdesschool mee aan het 
project ‘Scoren voor gezondheid’. Ook dit jaar mocht 
groep 6 weer meedoen. 
‘Scoren voor gezondheid’ is een initiatief van Vitesse, 
Players United, GGD Gelderland-Midden, Sport en 
Bewegen, ROC A12 en Menzis. 
Het project is voornamelijk bedoeld om kinderen en 
ouders te laten nadenken en werken aan een gezonde 
levensstijl.

In sporthal ‘Kermisland’ deden de kinderen verschil-
lende oefeningen met enkele spelers en de trainer van 
Vitesse. Met o.a. de spelonderdelen: lijnbal, conditiecir-
cuit, partijvoetbal en een memoriespel werd de kennis 
over gezonde leefstijl van de deelnemers op de proef 
gesteld.

Bent u nieuwsgierig geworden naar meer foto’s? 
Kijk dan op onze website 
www.olvvanlourdesschool.nl 

workshop ’s avonds voor de ouders een leerzame ouder-
avond over gezonde voeding. 
Monique ‘l Hoir, deskundige op het gebied van voe-
ding en beweging, vertelde op een enthousiaste manier 
hoe je nu de leefstijl kunt veranderen. 
Wist u dat er in een flesje AA-sportdrank 14 suikerklon-
ten zitten? 
Wist u dat kinderen nooit mogen lijnen? 
Wat dan wel? De leefstijl veranderen door vaker buiten 
te spelen en één snoepje in plaats van drie snoepjes. 

De school speelt natuurlijk ook een grote rol in de 
leefstijl van de kinderen, vandaar dat wij actief deel-
nemen aan verschillende projecten zoals het GKGK 
project en het project Scoren voor gezondheid. 
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Nieuwsbrief Arnhem Geen Asfaltcentrale

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: ...................................................................................

De bestemmingsplanprocedure Kleefse Waard – Koningspley-noord is met
de zitting bij de Raad van State afgerond. Nieuwe ontwikkelingen dienen
zich al weer aan.

Kleefse Waard - Koningspley-noord 
De afgelopen tijd heeft Werkgroep AGA / Vereniging 
PresikGaaf samen met haar advocaat alles op alles gezet 
om goed beslagen ten ijs te komen tijdens de zitting 
van de Raad van State. Daar hebben wij op 21 februari 
onze standpunten tav bestemmingsplan Kleefse Waard 

– Koningspley-noord toegelicht. 

Bij die zitting waren de provincie, gemeente Arnhem, 
gemeente Westervoort en de bewoners verenigingen 
van Westervoort, Stadseiland en Werkgroep AGA/
Vereniging PresikGaaf aanwezig. 
De drie rechters hadden de zitting goed voorbereid. 
Alle aanwezigen werden uitgebreid bevraagd. Zij 

kregen tijdens de 
drie uur durende 
zitting een aantal 
kritische vragen 
voorgelegd zoals 
over de vrijstel-
lingsbevoegdheid, 
de vestiging van 
milieucategorie 
5-bedrijven, het 

achterwege laten van een MER, de ontbrekende 
geluidszonering, de noodzaak om bedrijventerrein 
Kleefse Waard uit te breiden en de manier waarop de 
procedure gevoerd werd. Op een aantal van deze 
vragen kreeg de rechter van de provincie en de 
gemeente Arnhem een duidelijk: nee, dat hadden we 
niet zo moeten doen. 

Zonder vooruit te lopen op de uitspraak willen wij toch 
zeggen dat wij positief gestemd zijn. Er bestaat een 
gerede kans dat met name ons punt tav de vrijstellings-
bevoegdheid het haalt. Maar wat de uitkomst zal zijn, 
weten we eind maart. Dan zal duidelijk worden hoe de 
Raad van State oordeelt en wat daarvan de consequen-
ties zijn en of het consequenties zal hebben voor de 
plannen van de NUON. 
De NUON is namelijk een procedure gestart voor de 
oprichting van een biomassacentrale op de Kleefse 
Waard. Stukken daarover liggen met ingang van 
8 maart tot 19 april ter inzage bij de gemeente en de 
provincie Gelderland. 
Wij adviseren u hierover de media te volgen die ook 
schrijft over plannen voor uitbreiding van goederenver-
voer over de Noordtak van de Betuweroute die door 
Presikhaaf loopt (spoorlijn Arnhem-Zutphen). 

A15
Nadat de minister haar keuze voor de doortrekking van 
de A15 met brug bekend heeft gemaakt verschijnen er 
allerlei berichten in de media over boze bewoners in 
Lingewaard. Het laatste nieuws is dat de minister de 
tegenbegroting voor de doortrekking van de A15 met 
tunnel, die in opdracht van de gemeente Lingewaard is 
gemaakt, verwerpt. 
Zij volgt daarin de opvatting van Rijkswaterstaat. 
Volgens Rijkswaterstaat heeft de expertgroep die de 
tegenbegroting gemaakt had, veel fouten gemaakt in 
haar berekeningen. Rijkswaterstaat houdt haar eigen 
cijfers geheim.

Gebouw van de Raad van State aan de 
Kneuterdijk in Den Haag
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3 mei opening LED-verlichting 

in Park Presikhaaf

In verband met de aanstaande 
opening had ik een interview met 
Marike Jansen Schuiling en Frans 
Abbenhuis. 

Op mijn vraag hoe het idee voor de 
verlichting in het park was ontstaan, 
gaf Frans als antwoord: “Jaren 
geleden bestond het plan om er twee 
torenflats neer te zetten. 
Gelukkig ging dit niet door en zo 
werd het Park Presikhaaf voor de 

Binnenkort wordt in Park Presikhaaf een bijzondere verlichting geopend. 
De verlichting bestaat uit verschillende kleuren die ook gekoppeld kunnen 
worden aan bijzondere feestdagen, variërend van voetbalfeesten tot 
religieuze feesten zoals Kerstfeest en het Islamitische Suikerfeest.

Door Mieke Huysman

Wat is de bijdrage aan de leefbaar-
heid van de wijk? 
Marike: “Het wordt veiliger in het 
park. Daarnaast is het de bedoeling 
dat de bewoners mee mogen denken 
over het gebruik van de verlichting 
wat de samenwerking tussen hen kan 
bevorderen.

Ook het Leerpark Presikhaaf gaat 
hieraan meewerken door jongeren, 
die elektrotechniek en/of  ICT in 
hun pakket hebben, hierin te betrek-
ken. Denk bijvoorbeeld aan het 
maken van een programma of een 
excursie naar de makers van de 
verlichting.”

De officiële opening vindt plaats 
op 3 mei a.s. om 21.15 uur.

bewoners van de wijk behouden.” 
Het park werd gerenoveerd, maar er 
was geen geld meer om verlichting 
aan te leggen omdat de renovatie van 
de kademuur tegenviel. 

Marike vindt het maar donker als je 
‘s avonds langs de IJssellaan naar het 
park kijkt. Toen ze hoorde dat er nog 
geld in het potje voor de Vogelaar-
wijken zat, heeft ze een aanvraag 
ingediend. 

“Omdat de gemeente eigenlijk ver-
lichting wilde aanleggen was de 
bekabeling hiervoor al aanwezig. 
De verlichting is aangelegd langs de 
boulevard en over de loopbrug naar 
het park. Het geheel bestaat uit 
twaalf zuilen en onder de pergola 
zijn spotjes bevestigd.”

Proef Presikhaaf 
De Smaakmakers, misschien heeft 
u ze wel gezien met hun wagentje 
met soep, hielden 10 maart hun 
eerste wijkontbijt bij SWOA de 
Weldam. Er werd lekker gegeten, 
veel gepraat en ook wijk-
programmaleider Ed van Dael 
was aanwezig en ging met buurt-
bewoners in gesprek.

Heeft u ook zin in verse koffie, 
lekkere broodjes en contact met 
gezellige mensen, kom dan zaterdag 
28 april van 9.00 uur tot 11.00 uur 
naar Budo Sport, Dunoweg 2.
Of op zaterdag 2 juni van 9.00 uur 

tot 11.00 uur naar Turkse 
dans en muziekschool El Ele,  
Grevelingenstraat 20.

Het ontbijt is gratis en u kunt 
gewoon aanschuiven.
Naast al dat lekkere en gezonde 
eten zitten er natuurlijk ook nog 
andere smaakmakerplannen in de 
pijpleiding.

De praatboom: mooie bankjes 
rondom een boom om gezellig 
samen te komen.
Rondje Presikhaaf: leuke wandel- 
en fietsroutes in Presikhaaf.

De langste tafel: lekker samen eten 
aan een enorme tafel in de wijk.

We zijn hiervoor nog op zoek naar 
wijkbewoners met goede ideeën 
en/of zin om mee te helpen. 
Bent u of kent u iemand hiervoor, 
bel of mail dan: 06-40311825. 
minasmaakmaker@gmail.com
De Smaakmakers hebben zin om u 
te ontmoeten!
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NIEUWS UIT PRESIKHAAF OOST
Nieuws van het bewonersoverleg 
Lange Water Midden

Op 1 februari kwam het 
Bewonersoverleg(BO) Lange 
Water Midden bij elkaar. Als gast 
was Lambert Denessen, verkeers-
ambtenaar van de gemeente 
Arnhem, aanwezig. 

Grote nieuwsgierigheid was er 
onder de bewoners naar de belofte 
dat het Lange Water Midden een 
30 km zone gaat worden. “Die 
belofte staat en wordt zeker uitge-
voerd,” aldus Lambert Denessen. 
De buurt wordt vanaf de Cannen-
burglaan tot aan de Singravenlaan 
30 km-gebied. Er komen ongeveer 
26 drempels. Ook in de Kinder-
kamp komen elf drempels. 

Behalve de Middachtensingel
Helaas voor veel bewoners komen 
er geen verkeersremmende maatre-
gelen op de Middachtensingel. 

“De Middachtensingel is een ver-

keersader. Er rijden ook (zware) 
bussen overheen. Hierdoor zijn 
drempels geen optie.” De verkeers-
ambtenaar erkent dat er regelmatig 
te hard wordt gereden. “Toch is uit 
metingen gebleken dat de gemid-
delde snelheid 50 km per uur is. 

Natuurlijk zijn er altijd mensen die 
te hard rijden. Het blijft moeilijk 
om daar tegen op te treden. 
Flitspalen zijn geen optie omdat de 
gemeente deze niet gebruikt in de 
stad. Deze zijn namelijk van het 
ministerie. Zij innen het geld van 
de bekeuringen maar de gemeente 
moet het onderhoud betalen.” 
Om het hard rijden enigszins tegen 
te gaan zal het BO een matrixbord 
aanvragen. 
Dit wordt tijdelijk geplaatst, want 
deze borden rouleren in de stad.

Jeugdlandinstuif in 
meivakantie naar Presikhaaf
De Jeugdlandinstuif (bouwdorp) 
komt in de meivakantie naar 
Presikhaaf. De instuif vindt 
plaats in samenwerking met 
stichting Rijnstad en Leerbedrijf 
Diagonaal. 

De Instuif speelt zich af in en rond 
een door de kinderen gebouwd 
huttendorp. Er wordt gewerkt met 
een thema: een verhaal dat als een 
rode draad door het programma 
loopt en in alle dagthema’s weer 
terugkomt. 

Dagelijks kunnen kinderen in de 
leeftijd van 4 t/m 12 jaar hutten 
bouwen, toneelspelen, schminken, 
schilderen, knutselen en sporten. 

Zo’n 30 vrijwilligers zijn actief met 
de kinderen bezig.  We beginnen 
iedere dag om 10 uur en om half 4 
sluiten we de dag af met een eind-
presentatie op het podium. Tussen 
de middag kunnen de kinderen 
blijven om hun brood op te eten. 

We adviseren de kinderen om in 
oude kleren te komen en zo moge-
lijk een eigen hamer mee te nemen.

Wanneer: van 1 tot en met 4 mei.
Waar:  in de Oosthof aan de  
 Kinderkamp. 
Aanvang: dinsdag tot en met   
 donderdag van 10-16 uur  
 en vrijdag 10-13 uur. 
Kosten:  € 0,50 per dag.

Meer informatie:
Jeugdland komt tot stand door een 
samenwerking van Jeugdland, 
Stichting Rijnstad, Sportbedrijf 
Arnhem en Stichting Kinderopvang 
Arnhem en Regio (SKAR). 
Bel voor meer informatie naar 
Jeugdland, telefoon 442 20 62 of 
kijk op www.jeugdland.nl
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Informatie wijkplatform 
Presikhaaf  Oost 

Presentatie voortgang brede 
school Presikhaaf Oost
Mevrouw Gea Mulder, coördinator 
van de brede school Presikhaaf 
West en Oost verzorgde in februari 
een presentatie over de voortgang 
van de Brede school Presikhaaf 
Oost.

De directeuren van de 
Dr. W. Dreesschool en de 
J.F. Kennyschool onderkenden dat 
er problemen op de scholen waren. 
De samenstelling van de leerlingen 
veranderde.  
Er volgde een breed overleg

Samenwerking
Twee keer per jaar is er een ge-
zamenlijke bijeenkomst van de 
Dreesschool en Kennedyschool, 
peuterspeelplaatsen Pinokkio en de 
Overkant, kinderdagverblijf Harle-
kijn, Kidsworld en Twins, Rijnstad 
kinder- en opbouwwerk, wijkmana-
ger, programmaleider Wijkuitvoe-
ringsplan, sportbedrijf Arnhem, 
kunstbedrijf Arnhem, 

Leerbedrijf Diagonaal. Er is ook 
een kernteam, dat iedere maand 
bijeenkomt.

Resultaat
Op grote schaal wordt samenge-
werkt om kinderen binnen de 
buurt Over het Lange Water te 
houden. 
Niet alleen onderwijs is belangrijk, 
maar ook voor- en naschoolse 
opvang, gezondheid en sport en 
spel. 

Het onderwijs is in handen van de 
scholen, voor- en naschoolse 
opvang voor de diverse dag- en 
peuterverblijven. Sport, spel en 
gezondheid is in handen van het 
sportbedrijf Arnhem, het kunst-
bedrijf Arnhem en het opleidings-
centrum Diagonaal. 
Zij organiseren in vakanties en na 
schooltijd diverse (sportieve) evene-
menten voor de jeugd.

Op zoek naar een locatie
Er is nog geen vaste locatie. Het 

Arentheem College aan de 
Middachtensingel komt vrij. 
Misschien een optie?

Gehonoreerde besluiten 
wijkplatform

* Jeugdland € 625,00 voor het   
 organiseren van een huttenbouw  
 in park Kinderkamp tijdens de  
 voorjaarsvakantie. 

* Stichting Initiatiefgroep Kinder- 
 kamp € 2.625,00 voor het organi- 
 seren van Koninginnedagfeest en  
 andere evenementen in 2012.

* Ome Joop’s tour € 250,00 voor  
 deelname team Presikhaaf. 

* Kunsteducatie € 206,50 voor  
 project.

* Kunstmakers € 364,00 voor   
 project.

In september 2012 wordt voor de 
vierde keer een buurtfeest Over Het 
Lange Water georganiseerd.

Aan de gemeente Arnhem wordt 
gevraagd om matrixborden op de 
Middachtensingel te plaatsen i.v.m. 
snelheidsovertredingen. 

Het volledige verlag is na te lezen 
op www.presikhaafnet.nl

Dansen bij Budo Sport Arnhem
Wil uw kind ook zo graag 
dansen, maar waren ze altijd nog 
te jong om echt op les te gaan? 
Budo Sport Arnhem introduceert 
nu dansen voor de allerkleinsten!

Kinderen vanaf 4 jaar kunnen nu 
op vrijdagmiddag terecht in onze 
nieuwe lessen Kleuterdans. 
Op een ludieke, speelse wijze 
worden de eerste basispasjes 
aangeleerd. 

In de 45 minuten durende les wordt 

spelenderwijs aandacht besteed aan 
bewegen en tellen op muziek en 
nog veel meer. 

Kom vrijblijvend een proefles 
meedoen op vrijdagmiddag van 
14.15 tot 15.00 uur in onze locatie 
aan de Dunoweg 2 (tussen de 
voetbalvelden van Eendracht en 
FC Presikhaaf ).

Voor meer informatie 
www.budosportarnhem.nl of 
telefoon 3646657 (b.g.g. 3637602).
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Stichting WUP is er klaar voor!
Het is nog wat vroeg maar wij 
verzekeren u: de lente komt er 
echt aan. Bij deze laten wij u 
weten dat stichting WUP er klaar 
voor is! 

Wij zijn enthousiaste mensen met 
oog en hart voor onze wijk en dat 
dragen wij ook uit. Dankzij de 
gemeente Arnhem en met behulp 
van de wijkwinkel hebben wij onze 
stichting op kunnen zetten. 

Wat bieden wij?
Wij bieden u een totaalpakket om 

een buurtfeest/activiteit op te 
zetten tegen zeer lage prijzen!
U kunt daarbij denken aan party-
tenten, geluidsapparatuur, stoelen, 
tafels, karaoke etc.
U kunt ons aanbod vinden op 
www.stichting-wup.nl

Een betere wijk begint bij uzelf, dus 
kom op en doe mee, ontdek ver-
borgen organisatietalenten en weet 
wat er leeft in je buurt.
Wij kunnen u helpen van A-Z, 
maar u dient met een initiatief te 
komen, dus doe eens gek en DOE!

Agenda werkgroepen 
Presikhaaf Oost
mei 
08-05 Bewonersoverleg   
 Elsweide  
15-05 Gezamenlijk wijkplatform  
 Presikhaaf oost en west 
23-05 Bewonersoverleg   
 Lange Water Midden 
juni
19-06 Bewonersoverleg   
 Cannenburg/Ulenpas 
20-06 Wijkplatform Presikhaaf  
 oost
Alle vergaderingen beginnen om 
19.30 uur en vinden plaats in 
b.c. de Oosthof.

De gezamenlijke wijkplatform-
vergadering vindt plaats in 
b.c. de Overkant 

Lustrum Kunstroute Presikhaaf 2012

Door Mies Frijling

Zondag 6 mei wordt weer een kunstroute door Presikhaaf gehouden. 
Dit jaar vieren we ons eerste  lustrum. De extra feestelijke opening van de 
kunstroute vindt dit jaar plaats in Het Kunstportaal, waar ook een 
overzichtstentoonstelling te zien is met kunstwerken van alle kunstenaars. 

Inmiddels is de naam van de route 
gewijzigd in Kunstroute Presikhaaf. 
De opzet is echter dezelfde als die 
van de afgelopen jaren. U kunt beeldhouwwerken, draad-

kunst, schilderijen en fotografie 
bewonderen en in gesprek gaan met 
de kunstenaars, die soms thuis 
maar ook op andere plaatsen 
exposeren als de Weldam, 
Waalstaete, Het Kunstportaal, 
Locatie Spatie en Kunsthuis 
Hajema. 

We hebben hulp gehad van Kunst-
bedrijf Arnhem en Leerbedrijf 
Diagonaal .

Binnenkort opent onze nieuwe 
website www.kunstroutepresikhaaf.nl  
waar u alle informatie over de route 
en de kunstenaars kunt vinden.

Geluidsinstallatie 
voor Presikhaaf
In het najaar van 2011 ontving 
buurtcentrum de Oosthof een 
cheque van het Oranjefonds met 
het doel om hier een buurtcadeau 
voor te kopen. En dat is gelukt! 

De Oosthof is de trotse bezitter van 
een mobiele geluidsinstallatie voor 
alle wijkbewoners en verenigingen 
voor een buurtfeest, straatfeest etc.
Uiteraard zijn er voorwaarden 
verbonden aan de uitleen en moet 
er een borg betaald worden. 
Voor meer informatie kunt u 
contact opnemen met 
Ronnie van Woerkom: 026-3619873.
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Leefstijlcoaches nieuw in Arnhem
Lekker in je vel
Hoeveel mensen zijn er niet, die niet lekker in hun vel zitten. 
Waarschijnlijk kent iedereen er wel een paar. In veel gevallen is 
gezonde voeding in combinatie met bewegen een oplossing. 
Sinds deze week heeft Arnhem twee leefstijlcoaches. Zij helpen bij het 
zetten van de juiste stappen.

De leefstijlcoaches werken op 
verwijzing van de huisarts, prak-
tijkondersteuner, verpleegkundige, 
fysiotherapeut of diëtist. 
Ze begeleiden 50+-ers met een 
chronische aandoening of een  
groot risico daarop naar een gezon-
dere leefstijl. 

Het gratis coachingstraject moti-
veert een passende beweegactiviteit 
te kiezen en in te passen in het 
dagelijks leven. Deze activiteit sluit 
aan op kunde, beleving, wensen en 
behoeftes van de deelnemer.

In Arnhem zijn twee leefstijlcoaches 
actief: Brenda de Wolf en Melissa 
Davina. Beiden hebben een achter-
grond in sport en gezondheid en 
zijn actief in heel Arnhem. 

Zij kennen de huisarts, fysiothera-
peut en diëtist. Ook weten zij 
welke beweeg- en sportaanbieders 
in de wijk actief zijn.

Brenda en Melissa zijn er voor 
mensen die door (chronische) 
ziekte of leeftijd niet meer automa-
tisch voldoende bewegen. 

Huisartsen, praktijkondersteuners, 
verpleegkundigen, fysiotherapeuten 
en diëtisten weten wanneer iemand 
in aanmerking komt voor begelei-
ding door een leefstijlcoach. 
Zij kunnen mogelijke deelnemers 
doorverwijzen. 

Meer informatie en een checklist 
staan ook op 
www.sportinarnhem.nl/leefstijl.

Scouting Andre de Thaye biedt kinderen 
van 5 – 7 jaar speel- en ontspanningsruimte
Niet meer mee boodschappen 
doen op zaterdagmorgen. 
Je niet meer hoeven te vervelen. 
Scouting Andre de Thaye heeft 
de plek waar jongens en meisjes 
zich kunnen uitleven op 
zaterdagmorgen. 

Ontdekken van allerlei activiteiten 
zowel binnen als buiten in de 

natuur. Sport, spel, handvaardig-
heid, muziek, kamperen, spelen in 
de natuur en nog veel meer van 
deze activiteiten zijn verpakt in een 
zeer goed en verantwoord pro-
gramma. Dit alles begeleid door 
onze professionele vrijwilligers.

Wat zijn nu onze BEVERS?
Bevers zijn meisjes en jongens van 
5 – 7 jaar.
Iedere zaterdagmorgen spelen zij 
van 10.00 – 12.00 uur in de droom-
wereld van Hotsie Tonia. 
Dit doen zij in onze blokhut op de 
hoek van de Viniusweg/Voetiuslaan.

De contributie is erg laag en “all in”, 
dus geen extra onkosten.
Als U interesse heeft, zijn er drie 
mogelijkheden:

* Kom gewoon eens een keer   
 vrijblijvend kijken;

* Pak de telefoon en bel ons   
 3649205;

* Kijk eens op onze website 
 www.andredethaye.com

Scouting zit vol avontuur, is afwis-
selend, is van deze tijd, past zich 
aan aan de kinderen en iedere week 
is het weer anders.
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Winnaar 
Degene met de meeste goede antwoorden is de winnaar van 
deze prijsvraag. Als er meerdere personen zijn met hetzelfde 
aantal goede antwoorden, dan wordt er geloot. De jury 
bestaat uit medewerkers van de gemeente Arnhem, Vivare en 
Portaal. Zij zijn uitgesloten van deelname aan de prijsvraag. 
De prijsvraag is nadrukkelijk bedoeld voor bewoners en 
bezoekers van Presikhaaf.

Prijsuitreiking
Op vrijdag 27 april as. wordt de prijs uitgereikt door wet-
houder Margreet van Gastel. Dit doet zij tijdens de afsluiting 
van het informatiecentrum Presikhaaf (zie elders in deze 
krant en op de achterpagina). 

Inleveren
U kunt de antwoorden op deze pagina’s invullen en beide 
inleveren bij het informatiecentrum Presikhaaf 
(in het winkelcentrum Presikhaaf ) of bij de wijkwinkel in 
MFC Presikhaven (Laan van Presikhaaf 7).

Uiterlijk inleveren op 25 april 2012!

Naam: ……………………………………………………

Adres: ……………………………………………………

Bereikbaar (mail of telefoon):

 ………………………………………………………..

P R E S I K H A A F 
P R I J S V R A A G
Al jaren wordt hard gewerkt aan Presikhaaf. Met opvallende 
resultaten zoals bijvoorbeeld Leerpark Presikhaaf, MFC 
Presikhaven en natuurlijk park Presikhaaf. 
Wat weet u van de ontwikkelingen in Presikhaaf? 
Beantwoord de vragen bij de foto’s en maak kans op een 
waardebon van € 50,00!

foto 1 Elf organisaties ‘wonen’ samen in het MFC Presikhaven. Kunt u er 3 noemen?

........................................................................................................................................

foto 3 Wat vieren zij hier?

.......................................................................................................................................
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foto 4 Wat komt er binnenkort in het prachtige park Presikhaaf?

......................................................................................................................................

foto 1 Elf organisaties ‘wonen’ samen in het MFC Presikhaven. Kunt u er 3 noemen?

........................................................................................................................................

foto 2 In welk jaar werden de oude woningen gesloopt waar nu de Blauwe Weide is?

.......................................................................................................................................

foto 3 Wat vieren zij hier?

.......................................................................................................................................
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Activiteiten SWOA Locatie de Weldam 
Middachtensingel 39, telefoon 3611741
Centraal Informatie en Adviespunt, bereikbaar op 
werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur, telefoon 4459999

Wekelijkse open spreekuren Swoa 
Dienstverlening voor ouderen in 
samenwerking met EVA vrouwen-
centrum en Thuiszorg Mimosa

-  Locatie Thuiszorg Mimosa, 
 Bitterstraat 4, dinsdagmiddag  
 van 14.00 tot 16.00 uur
-  Locatie SWOA Waalstaete,   
 Waalstraat 34, donderdagochtend  
 van 09.00 tot 12.00 uur

Samenwerking Resto van Harte 
en de Weldam.
Op woensdag 2 mei wordt weer 
door Resto van Harte gekookt in 
de Weldam. Voor mensen met een 
Arnhem Card bedraagt de bijdrage 
slechts € 3,00, voor de overige 
bezoekers € 6,00. U kunt zich 
aanmelden bij Resto van Harte en 
de Weldam.

Samenwerking Diagonaal/de 
Weldam
In maart hebben zo’n 30 buurtbe-
woners kunnen genieten van een 
wijkontbijt, verzorgd door leerlin-
gen van Diagonaal onder aanvoe-
ring van Mina Yacoub en Neelke 
Jacobs m.m.v. Til Gerritsen, coör-
dinator activiteiten de Weldam. 
Dit was een eerste ontbijtontmoe-

door Til Gerritsen

Tussen 10.00 en 16.00 uur kunt u 
altijd even binnenlopen. 

Voorjaarsmarkt 
zaterdag 12 mei vanaf 12.00 uur
Naast buitenplantjes weer aanbod 
van velerlei aard. Toegang vrij.

Pannenkoeken eten vrijdag 8 juni 
Aanvang 13.00 uur (zaal open 12.30 
uur). U betaalt per pannenkoek 
(incl. soep/toetje) € 2,50. 
De inschrijving start op maandag 
14 mei 2012. 

Filmaanbod in Cinema 
de Weldam in april en mei

-  11 en 12 april: Gejaagd door de  
 wind met Clark Gable en Vivian  
 Leigh. Beide avonden aanvang  
 19.00 uur.
-  26 april: Classical Destinations.  
 Een film vol klassieke muziek met  
 o.a. Mozart, Bach, etc. Aanvang  
 19.00 uur.
-  10 mei: Rosenstrasse, gebaseerd  
 op een aangrijpend waar gebeurd  
 verhaal tijdens WO II. Aanvang  
 18.45 uur.
-  24 mei: A dog’s love story. Een  
 waar gebeurd verhaal met Richard  
 Gere en Joan Allen. Aanvang  
 19.00 uur. 
De entree voor alle films is € 1,50.

Busuitje woensdag 30 mei 2012

Succesvolle en gezellige samenwerking 
tussen SWOA Weldam en leerbedrijf 
Diagonaal. Jong en oud ontmoeten 
elkaar en leren van elkaar! Meer info in 
de volgende uitgave. 
Team Weldam en Leerbedrijf Diagonaal.

ting in een serie van drie telkens op 
een andere locatie. 

Bloemstukje maken vrijdag 
13 april vanaf 14.30 uur
Bij voldoende deelname weer 
samen een bloemstukje maken. 
Voor materiaal wordt gezorgd. 
De kosten bedragen € 7,50 all in. 
Inschrijving is in maart gestart.

Expostie
Schilderijenexpositie van Robert 
Rijkschroeff en Cynthia van 
Ginneke. 

School-buurtproject 
“groeten uit de buurt” 
in volle gang
De kinderen uit Presikhaaf West 
hebben de afgelopen maand hun 
wijk verkend: wat is de geschiedenis 
van de wijk, interviews met mensen 
uit de wijk, met fototoestel er op 
uit om mooie plaatjes te maken van 
de wijk. 

Wat maakt Presikhaaf mooi? Het 
groen, de speelplekken, de span-
nende sloten en de vele leuke 
mensen die er wonen? Er is genoeg 
te doen en een prachtig park met 
kinderboerderij. En wie werken er 
in Presikhaaf? 
Ook daar zijn groepen kinderen op 
bezoek gegaan. De kinderen zijn 
echt op verkenning geweest en 
genoten van het project. 

De start was een kleine voorstelling 
in MFC Presikhaven door het 
Kunstbedrijf.   Gea Mulder
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Wim Petersen verruilt 
Presikhaaf voor Malburgen

Van de redactie

“Nieuwe omstandigheden en 
andere mensen geven mij weer energie.”
Zo’n tien jaar is Wim Petersen 
via Rijnstad actief in Presikhaaf. 
In de 70er jaren naar Arnhem 
gekomen als opbouwwerker, 
begon hij - na een korte periode 
bij andere werkgevers - rond de 
eeuwwisseling in Presikhaaf. 

Veel leuke activiteiten rond 
krachtwijkaanpak
Wim heeft met zijn projecten veel 
voor de wijk betekend. “Bewoners 
helpen bij het geven van advies aan 
gemeente, corporaties en ontwikke-
laars betreffende plannen voor 
nieuwbouw en herinrichting heb ik 
altijd met veel plezier gedaan. 

Ook waren er veel leuke en zinvolle 
activiteiten rond de krachtwijkaan-
pak.  In de loop van 2011 werd 
duidelijk dat de fase van herstructu-
rering zo goed als gedaan was. 
Aangezien ik ook de wens had 
nieuwe omstandigheden en andere 
mensen te leren kennen, kwam de 
baan in Arnhem Zuid goed uit.”  

Begin 2012 is Wim naar Malburgen 
“verhuisd”, waar hij zich helemaal 
richt op het opbouwwerk. 
 
Trots op wijkbewoners
Wim heeft veel ten goede zien 
veranderen in de wijk: de komst 
van MFC, gezondheidscentrum, 
Leerpark en niet te vergeten het 
prachtig ingerichte park Presikhaaf. 
Vooral de laatste twee heeft Wim in 
zijn hart gesloten. 

“Ik ben enorm trots op de wijk-
bewoners in de klankbordgroep. 
Er bestond eerst veel terug-
houdendheid in de wijk, maar zij 
bleven volhouden en nu ligt er een 
fraai park en staat het Leerpark met 
Sedum-dak op de plek van de oude 
school. Het zijn duidelijk voorbeel-
den dat wijkbewoners invloed 
kunnen uitoefenen”. 

Bewonersbudget zeer succesvol in 
afgelopen drie jaar
Honderden bewoners hebben een 
aanvraag ingediend, waarvan er 
vele werden gehonoreerd. Het 
budget 2011 is nog niet helemaal 
afgerond. Wim heeft toegezegd de 
aanvragen, die er nog liggen, af te 
handelen. Na besluitvorming in het 
wijkplatform kan Wim definitief 
afscheid nemen van zijn wijkbewo-
ners. “Ergens in het voorjaar.”

De redactie van Presikhaaf 
wijknieuws wenst Wim veel succes 
in Malburgen en bedankt hem voor 
zijn werk en inzet voor de 
wijkbewoners. 

Advertentie
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Jongeren maken en houden de wijk 
levendig. Ze spelen, kletsen, voetbal-
len, zijn met hun scooters bezig of 
hangen gewoon wat rond. In hun 
vrije tijd zoeken ze elkaar op straat 
op, op plekken waar ze graag zijn.

Mijn werk begint met het maken 
van een praatje in hun wereld. “Hoe 
gaat het thuis, hoe zit het met geld, 
school, werk, wat doe je met je vrije 

Ambulant jongerenwerker 

Lody Lasamahu, ambulant 
jongerenwerker in Presikhaaf

tijd?” Ik help ze bij het vinden van 
alternatieven voor vrije tijd of een 
activiteit zoals sport, muziek, kunst 
en cultuur.

Wat me bevalt in dit werk is de rol 
die ik kan vervullen tussen de 
jongeren en de maatschappij. 
Wanneer ik me op hun terrein 
begeef, moet ik me flexibel en 
creatief opstellen. Dan kun je met 
jongeren meer doen dan je denkt!

De eerste stap is jongeren uit de 
anonimiteit te halen en hun situatie 
bespreken. Het verbeteren van de 
communicatie tussen jongeren en 
hun omgeving is ook van belang.
Jongeren horen in de wijk thuis en 
zijn niet per definitie lastpakken. 

Bij overlast bekijk ik hoe de situatie 
het best kan worden aangepakt. 
Soms is een nieuwe hangplek een 
optie, een andere keer willen 
jongeren naar een buurthuis. 
Samen met accommodatiejonge-
renwerker Adem Karaciftci kijken 

we naar mogelijkheden binnen 
jongerencentrum Push. Vaak 
hebben ook buurtbewoners goede 
ideeën. We gaan met z’n allen voor 
dezelfde doelstelling: het leefbaar 
en veiliger maken van Presikhaaf. 
Samen houden we het leuk!

p/a Jongerencentrum Push, 
Laan van Presikhaaf 7
Tel. 3618655/06-15109148
Lodyls@rijnstad.nl

stap in je
toekomst

kinderopvang skar

0900 - BELSKAR (0900 - 235 75 27)  www.kinderopvangskar.nl

Kinderopvang in een veilige en 
inspirerende omgeving op circa 99 
locaties in de gemeenten: Arnhem, 
Renkum, Lingewaard en Overbetuwe.

kinderdagopvang   0 - 4 jaar

peuterwerk  2 - 4 jaar

voorschoolse opvang  4 - 13 jaar

tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar

naschoolse opvang  4 - 13 jaar

vakantieopvang   4 - 13 jaar

gastouderopvang  0 - 13 jaar

Locaties bij u in de buurt:
• Kdv de Harlekijn
• Kdv de Driewieler
• Kdv Kakelbont

• Bso Kidsworld
• Bso Waterkasteel
• Bso Luchtkasteel

Advertentie

Eind februari heeft Resto van Harte 
twee dagen gekookt in de Weldam. 
Normaal gesproken wordt in 
leerpark Presikhaaf gekookt, maar 
i.v.m. de vakantie nu hier. 

De activiteitencommissie lichtte toe 
wat de Weldam allemaal doet. 
Beide avonden waren druk bezocht, 
er was heerlijk eten en iedereen 
heeft genoten. 
 
Til, Thea, Els, Imelda, Ines, Willem, 
Lian, Selda, Nuray en Lizet 
(wijkteam Presikhaaf / ’t Broek) 
en heel Resto van Harte Arnhem.

even in de Weldam
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Bezorgers in beeld 
Dianne en Remco Moesker 

De opvolging is geregeld 
Ruim een jaar brengen Dianne en Remco Moesker de bijna 160 
wijkkranten rond in de omgeving van hun huis aan De Moorstraat. 

“We krijgen door het bezorgen meer sociale contacten in onze buurt,” 
vertelt Remco. “Het kost uiteindelijk maar een uurtje per twee 
maanden en de mensen lezen Presikhaaf wijknieuws graag.”  
De opvolging is ook geregeld want de trotse, jonge ouders zullen hun 
Nienke zeker gaan meenemen tijdens het bezorgen.

Computercursussen 
voor vijftigplussers

Cursussen en  workshops bij 
Seniorweb Leercentrum - de Overkant

Bethaniënstraat 242 Arnhem

Via internet een route plannen, 
vakantiefoto’s bekijken of 
internetbankieren.
 
Het leven wordt een stuk eenvou-
diger als u overweg kunt met de 
computer en internet. Steeds meer 
vijftigplussers ontdekken het inter-
net. Dat is logisch, want dankzij 
internet kunt u goedkoop en 
gemakkelijk contact houden met 
familie en vrienden. Misschien 

vraagt u zich af of een computer 
voor u wel nodig is. 
U mist het niet echt, denkt u. Of u 
ziet er tegenop om het te leren.
Toch nieuwsgierig? Bij SeniorWeb 
helpen leeftijdgenoten u starten 
met internet.

Kom eens langs op dinsdag- 
of donderdagmorgen tussen 
9.30 en 11.30 uur op 
het Leercentrum en 
Medi@trefpunt Presikhaaf. 
Daar kunt u terecht voor inlichtin-
gen en kunt u kennismaken met 
vrijwilligers, die u graag op weg 
helpen op de digitale snelweg. 

Ons adres is: Bethaniënstraat 242. 
U bent van harte welkom.
U kunt ook bellen met onze 
coördinatrice, mevrouw 
G. van Toor, telefoon 361 05 87. 

PLANTJES ACTIE  
ZATERDAG 12 MEI

van 10.30 - 14.00 uur

Op drie plaatsen in Presikhaaf 
organiseren bewonerswerkgroepen 

de verkoop van éénjarige 
plantjes voor in uw tuin of 

bloembakken. Het opfleuren in 
een periode dat sloop, bouw en 
wegwerkzaamheden de hoofd- 
moot is in de wijk, is kleur van 
bloeiende plantjes en groen een 
welkome aanblik. Zo fleuren we 

de wijk op met deze actie.

Lange Water Midden
Park Kinderkamp 
Middachtensingel

Presikhaaf 2
Speelplek Spuistraat
hoek Volkerakstraat

Presikhaaf 3
Buurthuis de Overkant

Bethaniënstraat 224

U bent van harte welkom 
op één van de locaties. 
De koffie/thee staat klaar.

Komt allen en maak 
ons los, Op is Op !
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SLAGERIJ GREVEN
Honigkamp 74

 6826 PR  Arnhem
Telefoon 026 - 361 02 84
www.slagerijgreven.nl

Advertentie

Raad en win
een reischeque t.w.v. 100,-!

Raad het gewicht van de koffer en win een Arke reischeque ter waarde
van 100,-. Kom snel langs in onze Arke winkel in Arnhem.

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

Deze actie is geldig van 10 april t/m 10 mei 2012.

Bewonerscommissie 
besparen energie
Deze winter hebben de bewoners van de Floriszstraat e.o. al kunnen 
genieten van meer comfort in de woning en een lager energieverbruik 
door de aangebrachte isolatie. Dankzij de medewerking van bewoners 
en de inzet van de bewonerscommissie is het project goed en snel 
verlopen.

Om het naadje 
van de kous te 
weten, legde de 
redactie van 
Presikhaaf 
wijknieuws haar 
oor te luisteren 

bij Marjo Keuter, Margriet Greve, 
Hatice Derman en Titia Heerink. 

Deze dames maakten, met de 
afwezige Filiz Polat, deel uit van de 
bewonerscommissie. 

Margriet: “Er is heel goed naar onze 
wensen en aandachtspunten geluis-
terd. De nieuwe indeling van de 
kozijnen en de kleurvoorstellen 

voor schilderwerk werden met ons 
besproken.” 
Marjo vult aan: “Men kon voor het 
schilderwerk kiezen uit drie kleuren. 
Bij niet reageren werd de kleur rood 
aangebracht. 

Verbeteringen en de daarbij horende 
huurverhogingen kwamen in de 
bewonerscommissie ook aan bod. 

Om de verbeteringen te zien, kon 
men een bezoek brengen aan de 
kijkwoning in de Van Galenstraat.” 
Hatice heeft alle verbeteringen laten 
aanbrengen. 

“Helaas bleek vloerisolatie vanwege 
de lage kruipruimte niet mogelijk.” 
 
Op dit moment is de klus geklaard. 
Er kunnen nog wat naklusjes 
volgen zoals het stellen van ramen.
Titia en de andere dames zijn blij 
dat ze hebben mogen meedenken. 

“Vooraf verkijk je je wel op zo’n 
project. Achteraf is het een hele 
klus geweest, maar met het resultaat 
zijn we allemaal heel tevreden.”

Van de redaktie

Raad en win
een reischeque t.w.v. 100,-!

Raad het gewicht van de koffer en win een Arke reischeque ter waarde
van 100,-. Kom snel langs in onze Arke winkel in Arnhem.

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

Deze actie is geldig van 10 april t/m 10 mei 2012.

Raad het gewicht van de koffer en win een 
Arke reischeque ter waarde van  € 100,--. 
Kom snel langs in onze Arke winkel

barbecue pakket
1 worstje, 1 hamburger,

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

samen
€ 5,98

Dat is lekker voordelig
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Terug in Presikhaaf
Een jaar of zes geleden ben ik 
vertrokken uit Presikhaaf. 
Destijds deed ik onderwijs-
voorrangswerk en nu ben ik terug 
als participatiemedewerker. 
Ik werk voor Stichting Rijnstad 
14 uur per week in Presikhaaf.

Als participatiemedewerker ben ik 
vooral bezig om mensen (weer) mee 
te laten doen in de wijk. Bijvoor-
beeld als je samen met andere 
wijkbewoners een activiteit wilt 
organiseren in je wijk of in je straat 
en je weet niet goed hoe je dat aan 
moet pakken, als je (vrijwilligers)
werk wilt doen, maar je weet nog 

niet goed wat of als je een 
vrijetijdsbesteding zoekt, dan kun 
je me bellen en een afspraak maken. 
Mijn telefoonnummer is 
06-52710766. Ook ondersteun ik 
vrijwilligers(groepen) die activitei-
ten voor de wijk organiseren. 

Op dit moment ben ik op zoek 
naar wijkbewoners die het leuk 
vinden om het mamacafé mee te 
begeleiden, die deze zomer activi-
teiten willen organiseren in het 
Park Presikhaaf, die het leuk vinden 
om kooklessen te geven, die een 
leuke hobby hebben en dit met 
andere wijkbewoners willen delen 

d.m.v. het geven van een workshop.
Heb je een ander idee? 
Laat het me weten! Ik maak graag 
een afspraak met je.
Ik werk op maandag, dinsdag en 
woensdagochtend, mailen kan ook: 
i.sieljes@rijnstad.nl 

Ingrid Sieljes

Multiculturele 
Praatgroep 
Presikhaaf

Vind je het leuk om (meer) Neder-
lands te praten met  wijkbewoners 
uit verschillende culturen? 
Kom dan iedere donderdag van 
13.30 tot 15.00 uur naar 
Buurtcentrum de Overkant, 
Bethaniënstraat 242.

Voor meer informatie bel: 3648163. 
Kosten alleen voor koffie € 0,70 
en thee € 0,50.

Werelds 
leren 
koken?

Dat kan, in de keuken van MFC 
Presikhaven worden kooklessen 
voor volwassenen gegeven. 

Wijkbewoners uit verschillende 
culturen willen graag hun eetcul-
tuur met andere wijkbewoners 
delen. 
De kooklessen vinden plaats op 
woensdagochtend van 9.00 tot 11.30 
uur. Eerst wordt er samen gekookt, 
daarna samen gegeten.

Vanaf 25 april staat de Somalische 
keuken zes weken centraal. Er 
worden gemakkelijke gerechten 
gemaakt, die u thuis ook kunt 
maken. De recepten krijgt u mee 
naar huis. De kosten zijn 2 euro per 
kookles. Als u het zelf leuk vindt 
om vanuit uw eigen cultuur kook-
les te geven, meld u dan aan bij 
Ingrid, telefoon 06-52710766.

Keurmerk 
Kinderboerderijen 
in Presikhaaf
Begin februari ontving wethouder 
Luuk van Geffen uit handen van 
ir. Paul Duijsings, voorzitter van 
de Stichting Kinderboerderijen 
Nederland (SKBN), het aan Stads-
boerderij Presikhaaf toegekende 
Keurmerk Kinderboerderijen. 

Na het wel-
komstwoord 
van Jan Smit, 
hoofd stads-
boerderijen 
Presikhaaf en 
Korenmaat, 
schroefde de 
wethouder 
eigenhandig het 
certificaat in de 
mededelingen-
kast aan de 
zijgevel van het 
gebouw.
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Kinderkunstproject ZOOICITY!
Locatie Spatie organiseert kinder-
kunstproject Zooicity! in winkel-
centrum Presikhaaf

Een  groep kinderen neemt de oude  
Supercoop in beslag. Daar bouwen 
zij met restafval hun versie van 
onze wijk Presikhaaf. 
Het heden, verleden en de toe-
komst van de wijk komen naar 
voren in het kunstwerk. Kinderen 
van de Dr. W. Dreesschool , BSO 
Kidsworld, groep 4 van de Annie 

M.G. Schmidtschool en de Talenten-
klas van Spatie hebben hiervoor les 
gekregen over de cultuurhistorie 

van de wijk.
Bij deze nodigen we ook alle 
andere kinderen van de wijk uit 
om mee te komen bouwen. 

Op vrijdagmiddag  13, 20, 27 
april en 4 mei kunnen kinderen 
tussen 15.00 en 17.00 uur mee-
bouwen aan het kunstwerk 
ZOOICITY!  

Deelname is gratis. Opgave is niet 
nodig.

Op koopzondag 6 mei wordt het 
kinderkunstwerk onthuld. Iedereen 
kan op deze dag het kunstwerk 
bewonderen. Daarnaast zullen er 
verschillende activiteiten zijn. Zo 
kunt u bijvoorbeeld genieten van 

de Oersoep, een soep gebaseerd op 
20 culturen uit Presikhaaf.  Door 
middel van een film kunt u de 
afbraak van een van de flats uit de 
wijk P2 van dichtbij meemaken.  

Alle kinderen kunnen meebouwen 
aan het kartondorp, je mag rol-
schaatsen door de lege supermarkt 
en de prijsuitreiking van de bouw-
platenwedstrijd  is om 14.00 uur. 

Wijkwethouder Luuk van Geffen 
zal het kunstwerk openen.

Zooicity!  is op 6 mei geopend 
tussen 12.00 en 17.00 uur. 
Entree en kinderactiviteiten  zijn 
gratis!!!!

Voor meer informatie kijk op 
www.locatiespatie.nl

Ontwerp jezelf! 
modecursus in Locatie Spatie

Kuns make talentklas beeldend

In maart ging een grote groep meiden van groep 
6 t/m 8 in Locatie Spatie aan de slag met naald 
en draad. 

Ze leerden van de docenten Carolien Evers en Neelke 
Jacobs ontwerpen en gingen op bezoek in het mode-
kwartier in Klarendal. Daarna maakten ze zelf een hele 
outfit , die ze showden in een spetterende modeshow 

voor ouders, 
buren en 
klasgenootjes.

De cursus 
Ontwerp jezelf! 
werd mede 
mogelijk gemaakt 
door een financi-
ele bijdrage van 
het Wijkplatform 
Presikhaaf.

Elke maandagmiddag 
komt een groep 
getalenteerde kinde-
ren uit Presikhaaf 
direct uit school naar 
het atelier in Locatie 
Spatie. Daar werken 
ze onder begeleiding 
van kunstenaar 
Neelke Jacobs aan 
eigen werk. 

Ze gaan aan de slag met klei, houtskool, papier, sjablo-
nen, spuitbussen en maken zelf olieverf.
Vanwege de financiële bijdrage van het Wijkplatform 
Presikhaaf kan de cursus Kuns Make doorgaan tot aan 
de zomervakantie. We zullen deze periode dan afsluiten 
met een mooie expositie.

Heeft u zin om te komen of bent u benieuwd wat er 
nog meer te doen is in Locatie Spatie, houd dan de 
website www.locatiespatie.nl in de gaten.



25

WIJKNIEUWS

Er was voor een superstrakke ijsbaan, chocolademelk en een lekkernij gezorgd.

IJspret in Park Kinderkamp 

Schaatsplezier in Park Presikhaaf
Het is maandag, 13 februari 2012. 
Nu de dooi is ingetreden, loop ik 
over de boulevard in Park Presikhaaf. 
Het is even wennen na bijna een 
week genoten te hebben van de tot 
leven gekomen winterse taferelen 
van oude Hollandse meesters. Dat 
dankzij een goede geest, in de 
gedaante van een wijkbewoner(?) 
die met een sneeuwschuiver een 
prachtige ronde ijsbaan - met zelfs 
tussendoor oversteekjes naar de 

overzijde (voor de beginners) - 
heeft aangelegd op de gracht langs 
de boulevard. Zo luiden tenminste 
de berichten.
Wie mag dat geweest zijn? En wat 
een mooi initiatief! Volgend jaar is 
er hopelijk een vervolg en dan 
wordt hij natuurlijk geholpen door 
één of meer vrijwilligers. Zelfs in 
het donker klonk het krassen van 
de schaatsen en gleden schaatsende 
schimmen over het ijs. 

Gelukkig hoefden ze niet bang te 
zijn voor dunne plekken, want het 
ijs was behoorlijk dik. Binnenkort 
hebben we daar prachtige verlich-
ting. Dat zal in de toekomst nog 
extra mogelijkheden geven met het 
theehuis vlakbij, waar misschien 
warme chocolademelk en/of Oud-
hollandse erwtensoep te krijgen is. 

Volgens mij wordt het steeds leuker 
in Presikhaaf. 

Iet Harderwijk

Halima, geboren in Somalië en Nazia 
geboren in Suriname koken op deze foto 
een soep uit Somalie. 
Meer dan 100 mensen proefden van deze 
soep in winkelcentrum Presikhaaf. 
Er werd op verschillende plekken in de 
wijk, zoals de parkmanifestatie en het 
MFC Presikhaven, gekookt met bewoners. 
Deze soep is een van de twintig recepten 
die opgenomen zijn in het kookboek: 

`De Oersoep van Presikhaaf`. Er worden 
4000 kookboeken verspreid door de wijk, 
met recepten uit 20 landen, daar waar 
Presikhafers geboren zijn. Natuurlijk zal 
het recept van de nieuwe Oersoep van 
Presikhaaf niet ontbreken. Heb je nog geen 
kookboek ontvangen? Stuur dan een mail 
met je adres naar de cultuurscout: 
claudia.schouten@kunstbedrijfarnhem.nl
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Van jongerenwerk naar 
kinder-/tienerwerk
Mijn naam is Bengü Topuz, de nieuwe kinder-/tienerwerker 
van buurtcentrum de Overkant. 
De meeste mensen zullen mij kennen van het jongerencentrum Push. 
Ik heb daar een tijdje jongerenwerk gedaan. Nu ben ik overgestapt 
naar het kinder-/tienerwerk in Presikhaaf.

Voor mij is het een nieuwe uit-
daging om met kinderen/tieners 
aan de slag te gaan. Ik ben op drie 
verschillende locaties actief met 
verschillende activiteiten: buurtcen-
trum de Overkant, buurtcentrum 
de Oosthof en in jongerencentrum 
Push.  

Van 2 juli tot en met 6 juli organi-
seer ik een leuk en gezellig zomer-
kamp voor kinderen van 7 tot en 
met 12 jaar. 

Er kunnen maximaal 30 kinderen 
deelnemen, dus vol=vol. De kosten 
bedragen € 35,00 per kind. 
Inschrijven tot woensdag 6 juni. 

Mocht u nog vragen of meer infor-
matie willen dan kunt u contact 
opnemen met mij: 
b.topuz@rijnstad.nl of de verschil-
lende locaties bellen op de dag van 
mijn aanwezigheid. 

Wekelijks activiteitenaanbod
Woensdag 13.30 tot 15.30 uur, 
kinderclub 4 t/m 12 jaar, 
buurtcentrum de Overkant.

Vrijdag 13.00 tot 14.30 uur, 
kleuterclub groep 1 & 2, 
buurtcentrum de Oosthof.

Vrijdag 15.30 tot 17.00 uur, 
meidenclub 10 t/m 13 jaar, 
jongerencentrum Push.

AGENDA WERKGROEPEN PRESIKHAAF WEST
april 
26-04 Inter Culturele Werkgroep     09.30 – 11.30 uur  b.c. de Overkant

mei
14-05  WWP2  19.30 uur MFC Leslokaal Rijnstad
15-05 Gezamenlijk wijkplatform 
 Presikhaaf Oost en West 19.30 uur b.c. de Overkant
31-05 Inter Culturele Werkgroep 09.30 – 11.30 uur b.c. de Overkant

juni
04-06 WWP1 14.30 uur P1 “de Klup”
12-06 Wijkplatform Presikhaaf 
 West  20.00 uur b.c. de Overkant
14-06 Inter Culturele Werkgroep  09.30 – 11.30 uur b.c. de Overkant

Kinderclubs in 
MFC Presikhaven
Kom met z’n allen naar de kin-
derhuiskamer in het MFC. 

De kinderhuiskamer 
is elke dag open 
voor kinderen 
van 4 tot en 
met 12 jaar. 
Je kunt hier 
diverse activitei-
ten doen: knutselen, spelle-
tjes, koken, buitenactiviteiten en 
nog veel meer. 
We hebben Ipads, Nintendo DS en 
Playstations. Je bent welkom op 
maandag-, dinsdag-, donderdag- en 
vrijdagmiddag van 15.15 tot en met 
16.45 uur. 
Het adres is Laan van Presikhaaf  7.
Meer info: www.kinderclubs.nl

Moeder- en 
Dochterdansfeest in 
MFC Presikhaven
Kom je ook swingen, met of 
zonder je dochter? 

Op vrijdag 20 april is er weer een 
leuk swingfeest van 19.00 tot 22.30 
uur. Het feest kost € 2,00 voor 
vrouwen vanaf 18 jaar. Je mag je 
dochter vanaf 14 jaar (legitimatie 
verplicht) gratis meenemen. 
Als je geen dochter(s) hebt, ben je 
natuurlijk ook welkom.

Er zijn drankjes, de hapjes mag je 
zelf meenemen! Er kan volop 
gedanst worden. Heb je zelf leuke 
muziek, neem deze dan mee!

Kaartverkoop vanaf dinsdag 10 april 
in MFC Presikhaven. 
Het aantal kaartjes is beperkt, wees 
er dus snel bij want op is op!
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Renovatie schoolgebouw 
Bethaniënstraat gestart
Het zal u wellicht niet ontgaan zijn dat gestart is met de renovatie van 
het voormalige schoolgebouw van de HAN aan de Bethaniënstraat 250. 
De school wordt gereedgemaakt voor de komst van De Radar/ Arn-
hemse Buitenschool. Half augustus 2012 opent deze organisatie hier de 
deuren van haar school voor voortgezet speciaal onderwijs. 

De gemeente Arnhem is de 
opdrachtgever voor het renovatie-
project en Klaassen Bouwmaat-
schappij uit Arnhem is de 
hoofdaannemer. 

De sloopwerkzaamheden inclusief 
asbest verwijderen hebben inmid-
dels plaatsgevonden en vanaf nu zal 
het gebouw worden afgebouwd. 
Het aanzicht aan de buitenzijde 
verandert niet veel: het gebouw 
krijgt nieuwe kozijnen en zal 
worden geschilderd. De binnenkant 
ondergaat wel een metamorfose en 
wordt gemoderniseerd. Ook het 
terrein wordt opgeknapt. 

De speelplaatsen van de school 
krijgen een plek aan het Lange 
Water en de achterzijde van het 
gebouw (richting Vlamoven).
Op het aangrenzende, braaklig-
gende terrein zullen straks de 
taxibusjes parkeren die de kinderen 

brengen en halen. Het terrein 
wordt hiervoor ingericht. Op deze 
kavel zal naar verwachting over 
enkele jaren nieuwbouw komen 
voor Kentalis, een andere onder-
wijsinstelling voor speciaal onder-
wijs. Op dit moment wordt nog 
onderzocht of dit ook haalbaar is. 

Hebt u vragen of klachten, dan 
kunt u bellen naar het vastgoed-
service punt van de 
Gemeente Arnhem : 026- 3773700.

Presikhaaf vernieuwt, net als het Arnhems Trompetter Korps! 
Het Arnhems Trompetter Korps 
(ATK) is een echte Presikhaafse 
muziekvereniging/showkorps. 
Het korps is vooral bekend buiten 
Arnhem en nu worden de  grenzen 
wat bijgesteld rond Arnhem voor 
hernieuwde kennismaking. 

Vernieuwing duurt vaak jaren. Dat 
geldt voor de wijk, maar ook voor het 
korps. Muziekkeuze verandert, wordt 

moderner, vlotter, stoerder, moet zijn 
van deze tijd en voor elk wat wils. 
Voorbeelden uit het repertoire: 
waar vind je meer gezelligheid, ná 
Arnhem, dan in Amsterdam? Dit is 
terug te vinden in diverse gezellige 
Amsterdamse liedjes. 
Stoer: ‘Venus’ van Shocking Blue en 
‘Radar Love’ van the Golden Earring. 
Modern: ‘Roling in the Deep’ en ‘Ik 
kan het niet alleen’ van de Dijk. Uit 

het discotijdperk: 
‘Sunny’ van Boney M. 

Bij vernieuwing 
horen ook nieuwe 
muzikanten! Jonge-
ren en de iets 
minder jongere, 
muzikant of geen 
muzikant, iedereen 

kan terecht. De groep huidige muzi-
kanten kenmerkt zich door groot 
enthousiasme en een hoge mate van 
kwaliteit.

Naast optredens die de komende tijd 
gepland zijn in het Openluchtmuseum, 
Koninginnedag, Sonsbeekpark en 
Jachthuis (Velp), kan je kennismaken 
met het korps tijdens de repetitieavon-
den op dinsdag en vrijdag vanaf 19.45 
uur in clubhuis Quattro Musica aan 
de Honigkamp. 
De repetitie is altijd vrij te bezoeken en 
je bent van harte welkom. Durf je niet 
direct alleen de deuren van het club-
huis binnen te stappen, neem dan een 
vriend of vriendin mee. De vernieu-
wing wordt extra kracht bijgezet door 
een prachtige nieuwe website die sinds 
1 april online is: www.atk.nu
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Esperanto
Toen Presikhaaf het belangrijkste 
buitengoed van Arnhem 
genoemd werd, was het Esperan-
tohuis daarvan jarenlang het 
culturele centrum. In het klein 
nagebouwd staat het in de 
hogeschool, hoek Ruitenberglaan. 

De foto ervan prijkt op de 
voorzijde van mijn boeken over 
de historie van het landgoed 
Presikhaaf. De prachtige, witte 
villa was gebouwd op het over-
blijfsel van een Romeins rondeel, 
een vestingwerkje, waarvan je in 
de heemtuin nog de verhoging 
ziet. De grens van het Romeinse 
rijk liep mogelijk dwars door 
mijn woonkamer.
Schuin er tegenover, waar nu de 

stadsboerderij staat, stond boer-
derij Kruk, waar mensen met een 
verstandelijke beperking tewerk 
werden gesteld. 

In oostelijke richting was de 
dependance De Blokhut. 
Als daar even geen gasten van het 
Esperantohuis logeerden, gingen 
kinderen van buurtvereniging 
Plattenburg daar figuurzagen. 
Iets verder op de hoek, waar nu 
een gebouw van de hogeschool 
staat, stond het koloniehuis voor 
de bleekneusjes uit het westen 
van het land.

Esperantisten dachten met de 
wereldhulptaal naast je moeder-
taal een bijdrage te leveren aan 

Door Piet Schreuder
beter begrip 
tussen de 
volken. 
Nog steeds zijn 
ze over de hele 
wereld ver-
spreid, maar 
net zo zeld-
zaam als pacifisten. 

Inderdaad: de idealisten van het 
culturele centrum van Presikhaaf, 
de Esperantisten, de vredestich-
ters, die stonden voor eerlijk 
delen, zijn nu maar dun gezaaid 
over de wereld. De economische 
idealen: meer geld, meer welvaart 
voor een kleine groep gaan voor. 

Als de aandelen die mijn 
pensioenfonds heeft in olie, 
wapens en bier nou maar niet 
kelderen.

Iedereen die opvoedt, heeft vragen. Bijvoorbeeld: Hoe blijft nee echt 
nee als mijn dochter iets vraagt wat ik niet wil, of, ik ga echt grenzen 
stellen aan het computergebruik van mijn zoon. De opvoeding van uw 
kind lijkt vaak zo vanzelfsprekend, maar er kunnen momenten zijn 
dat u vragen heeft. Om u dan te helpen, is er het Centrum voor Jeugd 
en Gezin Arnhem, voor al uw vragen over opvoeden en opgroeien.

Hoe werkt het CJG?
Het CJG is een organisatie waar u 
zo binnen kunt lopen. 
Deskundige adviseurs met ervaring 
op het gebied van opvoeding en 
ontwikkeling van kinderen bieden 
u een luisterend oor en denken met 
u mee. 
Zij geven praktische tips of zorgen 
ervoor dat u snel hulp krijgt van de 
juiste persoon of organisatie. 

U kunt voor één of meerdere 
gesprekken bij het CJG terecht. 
Als u zwanger bent, uw kind nog 
op school zit, net pubert of op weg 
is naar volwassenheid: u kunt bij 
ons aankloppen.

Waar zit het CJG?
Het CJG zit in MFC Presikhaven. 
U kunt er zonder of met afspraak 
terecht. We zijn geopend op maan-

dagmiddag, dinsdagochtend en 
donderdagochtend. Het advies van 
het CJG is gratis. 

Contact
De meest actuele informatie over 
openingstijden, bereikbaarheid en 
locaties vindt u op 
www.cjgarnhem.nl

Het CJG is op werkdagen 
telefonisch bereikbaar 
via 088 355 50 00. Ook kunt u een 
mail sturen naar 
info@cjgregioarnhem.nl.

Het CJG Arnhem 
is er voor u!
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Tot voor kort was u gewend om 
eenmaal per jaar een 
papieren afvalwijzer te 
ontvangen. Dat is 
veranderd. Vanaf nu 
kunt u de afvalophaal-
dagen, die gelden voor 
uw adres, heel 
gemakkelijk via de 
digitale afvalwijzer 
opvragen. 

Kijk daarvoor op: 

Uw huidige 
afvalwijzer 
loopt tot en 
met maart 2012, bewaar 
deze dus nog even! Met SITA is 

Afvalwijzer 2012
vanaf nu digitaal

afgesproken dat alle ophaaldagen dit 
jaar zoveel mogelijk hetzelfde blijven.

Digitale 
afvalwijzer

Het enige 
wat u hoeft 

te doen is uw 
postcode 

(kleine letters 
en geen spatie) 

en huisnummer 
invullen. Er 

verschijnt dan een 
maandkalender 

met daarin alle 
ophaalgegevens die 

op uw huisadres van 
toepassing zijn. Het 

totale jaaroverzicht van 

Door Carla Rinia

Tweede informatiebijeenkomst 
fase 6, Elsweide
Gemeente Arnhem is volop bezig 
met de voorbereidingen van het 
project Buiten Gewoon Beter 
(BGB) in fase 6, Elsweide. 
In februari was er een tweede 
informatiebijeenkomst. 

Circa 35 bewoners waren hierbij 
aanwezig. Zij luisterden aandachtig 
naar de presentatie over het 
definitieve ontwerp en naar de 
uitleg over de maatregelen die in 
de buurt worden getroffen. 
Deze avond waren ook medewer-
kers van Liander aanwezig. 
Zij gaven een presentatie en uitleg 
over de gassanering die Liander in 
april gaat uitvoeren. 

Planning
Er worden nieuwe leidingen gelegd 
en daarom moeten trottoirs worden 
opengebroken. Ook krijgt iedere 
woning een nieuwe huisaansluiting 
en gasmeter. 

Daarvoor moet Liander in de 
woningen zijn. Voordat Liander in 
een straat begint, krijgen de 
bewoners een brief met daarin een 
korte uitleg over wat Liander gaat 
doen en een datum waarop zij in 
de woning moeten zijn. 

Liander verwacht in augustus klaar 
te zijn. Aansluitend gaat de 
gemeente Arnhem met de BGB-
werkzaamheden aan de slag. 
De werkzaamheden in Elsweide 

zijn naar verwachting eind 2012 
afgerond.

De presentaties van gemeente 
Arnhem en van Liander kunt u 
rustig nog eens bekijken op onze 
website: www.arnhem.nl (BGB 
Presikhaaf, Fase 6 Elsweide).

de afvalwijzer kunt u downloaden 
(PDF) en uitprinten. Ook kunt u 
de ophaalgegevens koppelen met 
uw agenda. 
Kies hiervoor de data die u wilt 
koppelen en na het downloaden 
worden de ophaaldata in uw eigen 
agenda geplaatst. 

En naast alle ophaalgegevens vindt 
u in de afvalwijzer ook alle belang-
rijke informatie over afval en 
afvalscheiding.

Heeft u geen internet of heeft u 
geen mogelijkheid om de digitale 
afvalwijzer te raadplegen, dan kunt 
u bellen naar de SITA servicelijn,  
 

telefoon 4460490, 

waar u ook voor vragen of klachten 
over afvalinzameling terecht kunt.

www.arnhem.nl/afvalwijzer
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Oplossing Sudoku nr. 4

Uit de goede inzendingen is een 
winnaar getrokken en wel:

J. J. Raayen, Poelwijkstraat

Redactie 
Presikhaaf  Wijknieuws 
Laan van Presikhaaf 7   

6826 AH Arnhem 

U kunt ook mailen naar: 
wijknieuws@presikhaafnet.nl

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

vóór 18 mei a.s. 
Onder de goede inzenders 

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

De oplossing van 
sudoku nr. 5 zal in het 

volgende nummer kenbaar 
gemaakt worden. 

S U D O K U  5

P R E S I K HA A F

2  4  1  5  9  7  3  8  6
6  3  7  4  2  8  9  1  5
9  8  5  6  3  1  4  2  7
7  5  4  1  8  3  6  9  2
1  6  9  2  4  5  8  7  3
3  2  8  7  6  9  5  4  1
8  1  2  9  5  6  7  3  4
5  7  3  8  1  4  2  6  9
4  9  6  3  7  2  1  5  8

REDACTIE
Bert, Karin, Ria

Mieke, Roel, Sophie 

Redactieadres
   Laan van Presikhaaf 7

6826 HA  Arnhem
Telefoon 362 84 47

Kopij inleveren vóór 
18 mei 2012

vóór  17.00 uur 
Gelieve aan te leveren in een 

Word bestand per 
e-mail of

op andere wijze.
wijknieuws@presikhaafnet.nl

Drukwerk
Coers&Roest

Oplage: 7450 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 (300 dpi).

Bezorging 
11 juni 2012

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

3

9

5

1

1
4

9

6 7

5

63

4

2

6

8

9

9

8

3 9

5

5

1

4

1 83

2

5 6



31

WIJKNIEUWS

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
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
Wijkwinkel Presikhaaf    377 15 07
 openingstijden: dinsdag, woensdag en donderdag
 van 09.00 - 16.30 uur; maandag de hele dag gesloten
 vrijdag geopend van 09.00 - 13.00 uur
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

Hulp vragen? 
De normaalste zaak 
van de wereld!

Soms kan men in een situatie 
komen waarin tijdelijk hulp 
of steun van anderen nodig is.

Wanneer u het alleen even niet 
redt, u zich eenzaam voelt of 
een helpende hand zoekt. 
Dan is het fijn als u eens hulp 
of steun kunt vragen. Dit kan 
bij het Meldpunt Vrijwillige 
Thuishulp in Arnhem.

U kunt bijvoorbeeld denken 
aan praktische hulp (bijvoor-
beeld een technisch klusje), 
vriendschappelijk contact, 
begeleidend vervoer naar 
ziekenhuis of arts of even de 
zorg overnemen van iemand 
waar u voor zorgt. 

Ook met betrekking tot andere 
vragen kunt u gerust eens 
bellen. 
Het Meldpunt Vrijwillige 
Thuishulp is bereikbaar via 
026-3703540. 
U kunt op werkdagen bellen 
van 9.00-12.00 uur.

Buiten deze tijden kunt u 
eventueel uw naam en telefoon-
nummer inspreken op het 
antwoordapparaat. 
U wordt dan de volgende dag 
teruggebeld. 

Mocht u meer willen weten, 
kijkt u dan ook eens op 

www.mvtarnhem.nl 
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Kirsten van Rijen
(Martine Siemens,  fotografie)

Succesvol Ontwikkelingsplan in eindfase
Bewoners van Presikhaaf lanceerden het idee. Er moest een plan met visie komen voor 
versterking van de wijk. Tien jaar geleden startte de uitvoering van Ontwikkelingsplan 
Presikhaaf. Programmamanager Kirsten van Rijen maakt de balans op: “We zijn ver 
gevorderd en veel projecten zijn inmiddels afgerond. We zitten nu in een nieuwe fase met 
Presikhaaf II (Deltakwartier). Inmiddels is ook Wijkvisie 2025 opgesteld. De upgrade van 
Presikhaaf blijkt een groot succes, mede dankzij de ruim 100 bewoners die deelnamen in de 
diverse klankbordgroepen. Enthousiasme volop, steeds meer nieuwe wijkinitiatieven komen 
van de grond.” 

Reizende Tuin
De hoofdwegen zijn aangepast en het park is 
opnieuw ingericht. Bovendien is flink geïn-
vesteerd in nieuwe maatschappelijke voor-
zieningen, zoals scholen, bibliotheek, buurt-
huis en project Huisartsen Onder Eén Dak 
(HOED). De sloop en nieuwbouw van 
Presikhaaf I met 500 woningen is nagenoeg 
afgerond. Presikhaaf II met 600 tot 700 nieuw 
te bouwen koopwoningen heeft enige ver-
traging opgelopen. Om dezelfde reden zijn de 
uitbreidingsplannen van winkelcentrum 
Presikhaaf opgeschort. Kirsten: “Als gevolg van 
de crisis loopt de verkoop van nieuwe wonin-
gen minder voortvarend dan gepland. Daarom 
zijn we gestart met het project ‘Reizende Tuin’. 
Zo proberen we de vrijgevallen ruimtes 
tijdelijk in te richten met groen, in combinatie 
met sportvelden en speeltoestellen. Dit doen 
we in overleg met de bewoners.” 

Sociale winst
Veel huizen zijn gesloopt. Tijdens de voorberei-
dingen hadden woningcorporaties regelmatig 
contact met bewoners. Het gevolg? 
Legio problemen op het gebied van schulden, 
opvoeden en werkloosheid kwamen aan de 
oppervlakte. Hulpverleningsinstanties werden 
ingeschakeld en nieuwe projecten ontstonden 
ter ondersteuning: ‘Achter de voordeur’, 
‘Samenleven’ en ‘Schoon, heel en veilig’. 
“Zo boekten we veel sociale winst voor de 
bewoners,” stelt Kirsten vast.

Informatiecentrum
De informatievoorziening is in deze nieuwe 
fase niet meer zo urgent. Het laagdrempelige 
Informatiecentrum sluit dan ook per 1 mei 
2012. Vier jaar lang hebben gemeente Arnhem, 
woningcorporaties Vivare en Portaal er samen-
gewerkt. “Deze termijn lag vooraf vast. Willen 
mensen informatie? In het Deltakwartier draait 
het hoofdzakelijk om woningen van Portaal. 
Zij kunnen telefonisch contact opnemen met 
deze woningcorporatie,” licht Kirsten toe. 
Boven alles heerste tevredenheid in deze laatste 
fase na tien jaar: “We zien dat het vertrouwen 
weer terug is in de wijk.”

Meer informatie?
Bel programmamanager Kirsten van Rijen  
voor meer informatie: 026 - 377 35 83 of mail 
naar kirsten.van.Rijen@arnhem.nl


