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BERIcHtEn uIt PRESIKHAAF OOSt
Verslag vergadering 
wijkplatform Oost d.d. 12 april 2012

Presentatie Jongerenwerker voor 
Presikhaaf
Aan het begin van het overleg stelt 
Lody Lasamahu  zich voor als de 
nieuwe ambulant jongerenwerker 
voor heel Presikhaaf. Hij werkt 32 
uur per week vanuit het jongeren-
centrum PUSH, en is vooral in de 
avonduren op straat actief om 
contact met jongeren te houden en 
eventuele problemen direct aan te 
pakken.

Na de presentatie en enkele vragen 
van de wijkplatformleden, verliet 
de jongerenwerker het overleg om 
aan het werk te gaan.

Wijkbudget: jaarafrekening 2011 
en begroting 2012
De Gemeente Arnhem stelt ieder 
jaar een wijkbudget beschikbaar 
voor een wijkplatform.  

Voor Presikhaaf Oost is dat
€ 13.000,00. Het wijkplatform kan 
zelf bestemmingen aan de gelden 
geven.
De wijkmanager (budgetbeheerder) 
maakt voor ieder jaar een begroting 
en eindafrekening.

*  Jaarafrekening 2011
  De wijkmanager presenteerde  
 de eindafrekening van 2011.  
 

*  Begroting 2012
 In zijn begroting voor 2012 heeft  
 het wijkplatform een aantal   
 posten opgevoerd, waaraan de  
 gelden besteed worden. Voor- 
 beelden zijn Communicatie  
 (wijkkrant en website), Subsidie  
 aan S.I.K voor activiteiten zoals
  Koninginnedagfeest en Sinter- 
 klaasfeest, bewonersactiviteiten  
 (wijkfeest, plantjesmarkt en   

 Kerstmarkt, straatfeesten),   
 organisatiekosten, woonomge 
 ving, jeugd en jongeren.
 
Wijkvisie
In 2011 is een wijkvisie voor Presik-
haaf opgesteld. Om de voortgang te 
bewaken wordt jaarlijks een 
evaluatie gemaakt. Vanuit het 
wijkplatform Presikhaaf zitten drie 
personen in de voorbereidingswerk-
groep. Een persoon is lid van het 
huidige wijkplatform, een lid uit de 
werkgroep die de wijkvisie heeft 
opgesteld en een wijkbewoner.

Besluiten 
*  Aanvraag 1: st. Jeugdland   
 vraagt € 125,-- voor Holiday   
 Kick-off, besluit: positief.

*  Aanvraag 2: Jeugdland vraagt  
 € 125,-- voor Vakantie-
 paspoort, besluit: positief.

Agenda werkgroepen 
Presikhaaf Oost

juni
19-06 Bewonersoverleg   
 CannenburgUlenpas 
20-06 Wijkplatform    
 Presikhaaf oost 

september
11-09 Bewonersoverleg  
 Cannenburg/Ulenpas 
13-09 Bewonersoverleg  
 Elsweide
Alle vergaderingen beginnen om 
19.30 uur 
locatie b.c. de Oosthof 

Volledig verslag: 
zie www.presikhaafnet.nl

Vrijmarkt tijdens buurtfeest Presikhaaf Oost
Zondag 16 september is weer een 
buurtfeest in en rond buurtcen-
trum de Oosthof. Ook dit jaar 
weer veel workshops, een op-
treden van een piratenkoor èn 
een roofvogelshow. 

Ook een kleine vrijmarkt, waar 
bewoners (dus ook kinderen) uit 
heel Presikhaaf kleine spullen 
mogen verkopen (geen bankstellen 
en eethoeken, maar dingen die met 
de hand mee te nemen zijn), 
een mooie manier om speelgoed en 
andere dingen opnieuw te 
gebruiken.

Opgeven is verplicht. Voor meer 
informatie en/of aanmelden kunt u 
contact opnemen met Karin 
Veldkamp, telefonisch bereikbaar 
via 362 84 47 of 06 21 29 78 08.



3

WIJKnIEuWS
Ronnie van Woerkom verlaat de Oosthof

“Daar kan geen 
maandsalaris tegenop”
Ongeveer dertien jaar geleden 
kwam Ronnie van Woerkom als 
vrijwilliger terecht bij buurtcen-
trum de Oosthof. “Ik zat op dat 
moment in de WAO en wilde wat 
voor de buurt doen.” De Oosthof 
werd in die tijd gedraaid door 
vrijwilligers. Zij deden alles zelf; 
van onderhoud tot lunches. 
Binnen een jaar werd Ronnie 
aangesteld als beheerder via stich-
ting Rijnstad. Door de bezuinigin-
gen vervalt nu de subsidie op zijn 
baan. Met pijn in zijn hart verlaat 
Ronnie na twaalf jaar De Oosthof.

Als de thee en koffie zijn ingeschon-
ken, steekt Ronnie meteen van wal: 

“Bij mijn vorige werkgever had ik 
vaste werktijden. Hier heb ik alle 
vrijheid. Als ik maar zorg dat mijn 
werk wordt gedaan,” vertelt Ronnie 
opgetogen. En alle bezoekers van 
het buurtcentrum zal dat niet zijn 
ontgaan want Ronnie is er altijd. 

“Natuurlijk is het ook makkelijk 
voor mij om nog even af te sluiten 
na een avond van de kaartclub, 

Van de Redactie

want ik woon aan de overkant.” 
En dat lijkt mij dan tevens een 
groot nadeel. Als je aan de overkant 
woont,  zie je alles. 

Maar dat wuift Ronnie meteen weg. 
Hij vindt het handig. “Maar als ik 
straks deze baan niet meer heb, is 
het wel lastig om zo dicht bij te 
wonen.”
Ronnie heeft duidelijk hart voor 
zijn werk. Hij is er niet alleen in 

het buurtcentrum voor praktische 
zaken maar heeft ook veel contact 
met de klanten. “Ik vind het erg 
leuk om met mensen om te gaan. 
Je bent altijd een luisterend oor 
voor hen. Op het eind van het 
seizoen word ik meestal even in het 
zonnetje gezet. En soms krijg ik een 
kleinigheidje van de klanten mee. 
Daar kan geen maandsalaris 
tegenop.”

Ondanks het feit dat hij per 1 juli 
vertrekt, praat Ronnie nog vol 
passie over zijn werk en zijn 
Oosthof. ”Veel mensen komen nu 
naar me toe om te zeggen dat ze het 
zo jammer vinden dat ik weg ga. 
Dat is hartverwarmend maar ook 
confronterend.”
 
In twaalf jaar tijd zijn er altijd 
hoogte- en dieptepunten. Ronnie 
hoeft niet lang na te denken: 

“Vorig jaar kregen we een prijs van 
het Oranjefonds. Een mobiele 
geluidsinstallatie. De hele buurt 
kan hier gebruik van maken. Daar 
ben ik zo blij mee.” 
En dieptepunten? “Die zijn er niet. 
Voor mij is elke dag een feest.”

We willen nog even vermelden dat 
de opvolger van Ronnie, 
Nel Tolhuizen is.

Boksacademie 
in Elsweide
Vanaf eind mei kunnen liefhebbers 
van de bokssport terecht op de 
Boksacademie,  Zorgvlietstraat 2. 
Olympisch medaillewinnaar Orhan 
Delibas en internationaal topbokser 
Ali Topaloglu begeleiden de lessen. 
Een project van de Driestroom en 
gemeente Arnhem.
Voor meer informatie: 06 29195843 
of info@boksacademie.nl

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

30 juni  Barbecue 18.00 uur
  8 september    Kinderbingo  14.00 uur
22 september    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
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centrum voor jeugd en 
gezin gaat er op uit!

Het CJG is een organisatie waar 
u terecht kunt met vragen over 
opvoeden en opgroeien. Tot nu 
toe kon u daarvoor terecht in 
MFC Presikhaven. 

Regelmatig aanwezig bij 
peuterspeelzalen en kinderdag-
verblijven in Presikhaaf
Inmiddels zijn we ook aangesloten 
bij de peuterspeelzalen en kinderdag-
verblijven in Presikhaaf. We zijn daar 
regelmatig aanwezig op de tijden dat 
ouders hun kind komen brengen. 
Ouders kunnen ons dan aanschieten 

met een vraag. Heeft u een kind op 
de peuterspeelzaal of kinderdagver-
blijf, dan komt u ons vanzelf tegen. 
U kunt natuurlijk ook aan de leidster 
van de groep vragen wanneer we er 
zijn. 

Contact
De meest actuele informatie over 
onze vaste locaties vindt u op www.
cjgarnhem.nl 

Het CJG is op werkdagen telefonisch 
bereikbaar via 088 355 50 00 of  
info@cjgregioarnhem.nl

start project 
‘Welkomgezin’ in Presikhaaf
Wilt u iets betekenen voor 
kinderen bij u uit de buurt? 
Vindt u het leuk om ze af en toe 
op te vangen en daarmee hun 
gezin te ondersteunen? 
Wordt Welkomgezin!

Lindenhout, organisatie voor Jeugd 
en Opvoedhulp, wil haar hulp zo 
veel mogelijk organiseren in de 
omgeving waar kinderen opgroeien. 
Een van die manieren is hulp aan 
kinderen van 4 tot 12 jaar uit 
Presikhaaf door welkomgezinnen 
die óók in deze wijk wonen. 
Het kind kan zo bij de ouders 
blijven wonen, verblijft in zijn 
eigen wijk, blijft op de school en in 
zijn vertrouwde omgeving.

Voor wie? 
Het project Welkomgezin is 
bedoeld voor kinderen van wie de 

ontwikkeling wordt verstoord door 
een samenloop van factoren in het 
eigen gezin. Ouders willen graag 
geholpen worden, maar het eigen 
netwerk kan dit niet of onvol-
doende bieden.

Door wie?
Een welkomgezin kan voor één of 
enkele dagdelen per week een kind 
opvangen ter ondersteuning van de 
thuissituatie. Het is in staat om een 
stabiele opvoedingssituatie te 
bieden en werkt samen met de 
ouders van het kind. 
Het welkomgezin ontvangt onder-
steuning en begeleiding vanuit 
Lindenhout en krijgt een vergoe-
ding voor de uren dat het kind in 
hun gezin verblijft.
De komende maanden gaan we 
actief gezinnen werven in 
Presikhaaf.

Hebt u interesse om welkomgezin 
te worden en wilt u graag meer 
weten over het project, dan kunt u 
contact met ons opnemen.

Bel naar Welkomgezin Lindenhout, 
tel. 354 33 57, of stuur een berichtje 
naar welkomgezin@lindenhout.nl

Lichtzuilen in 
werking gesteld

Op donderdag 3 mei stelde wijk-
wethouder Luuk van Geffen om 
21.15 uur de zuilen met veelkleu-
rige LED-verlichting in park 
Presikhaaf officieel in werking. 

Met behulp van een computerpro-
gramma in een schakelkast kunnen 
alle kleuren van de regenboog naar 
voren worden getoverd. 
De lichtsterkte van de verlichting 
kan variëren en wordt na 23.00 uur 
geheel gedoofd om de beestjes en 
bloemetjes in het park ook hun 
nachtrust te gunnen.
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AdvertentieAdvertentie

SLAGERIJ GREVEN
Honigkamp 74

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

Advertentie

Boek nu
uw vakantie voor de winter!

Bij Arke kunt u nu al uw vakantie voor winter 2012/2013 boeken!
Wij helpen u graag bij het vinden van een passende vakantie.

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

Vraag naar de voorwaarden.

barbecue pakket
1 worstje, 1 hamburger,

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

samen
€ 5,98

Dat is lekker voordelig

Ja,ja, op 14 en 15 juli 2012 is het weer zover. 
Dan mag er weer één nacht gekampeerd worden in Park Presikhaaf. 
Na het geweldige succes van vorig jaar mag dit evenement niet meer in de 
jaarlijks terugkerende evenementen van het park ontbreken. 
Dus schrijf 14 en 15 juli alvast in je agenda en geef je meteen op. 
Opgeven doe je heel eenvoudig, mail je naam en adres en het aantal 
personen waarmee je komt kamperen naar k.veldkamp@rijnstad.nl 

Het gezamenlijk ontbijt, dat we op zondagochtend houden, is hierbij 
inbegrepen. Ook dit ontbijt hoort intussen bij de traditie van Camping 
Presikhaaf, net als de waterglijbaan en het kampvuur op zaterdagavond. 

Camping  Presikhaaf En verder…., met je tentje of 
tentjes of een vouwwagen lekker 
kamperen op het evenementen-
terrein . 

Zaterdagavond moet je voor je 
eigen eten zorgen. Verder zorgen 
wij voor wat spelletjes, maar neem 
gerust zelf ook wat mee. Want ja, 
wat doet een mens op de camping 
zoal…….badmintonnen, frisbee, 
jeu de boules of een kleine wande-
ling maken over het terrein en 
gezellig je buren leren kennen.
Dus Presikhavers, we hopen jullie 
allemaal te zien op Camping 
Presikhaaf. We beginnen zaterdag 
14 juli om 12.00 uur en eindigen op 
zondag 15 juli om 12.00 uur. 

Vergeet niet om je aan te melden, 
dan weten wij zeker dat we een 
plaatsje voor je hebben en dat we 
zondagochtend genoeg te eten 
hebben voor het (gratis) ontbijt.

De beheerders van 
Camping Presikhaaf 

Boek nu
uw vakantie voor de winter!

Bij Arke kunt u nu al uw vakantie voor winter 2012/2013 boeken!
Wij helpen u graag bij het vinden van een passende vakantie.

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

Vraag naar de voorwaarden.

Boek nu
uw vakantie voor de winter!

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

Bij Arke kunt u nu al uw vakantie voor de 
winter 2012/13 boeken! 
Wij helpen u graag bij het vinden van een
passende vakantie.

Fo
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D O E  M E E . . . . 
M E T  E E N  I D E E
V O O R  P R E S I K H A A F
De volledige werkwijze is te vinden op www.presikhaafnet.nl 

Kinderen testen 
fietsvaardigheden in 
park Kinderkamp
Eind mei konden kinderen in de 
wijk Presikhaaf hun fietsvaardig-
heden testen op diverse parcoursen 
in park Kinderkamp. Het initiatief 
kwam van vier studenten van de 
Hogeschool van Arnhem en Nijme-
gen. Zij kregen een bijdrage uit het 
bewonersbudget om het evenement 

neer te zetten voor alle basisschool-
kinderen in Presikhaaf. Tijdens het 
gratis evenement lieten de kinderen 
eerst hun fiets controleren en 
daarna fietsten ze over parcoursen 
om hun fietsvaardigheden te 
verbeteren. 

Het doel was om het fietsen in de 
wijk te stimuleren en ervoor te 
zorgen dat kinderen hun fiets beter 
onder controle kunnen houden. 
Dit alles om veiliger aan het verkeer 

te kunnen deelnemen. Kinderen, die 
zonder fiets naar het evenement 
kwamen, konden gebruik maken 
van de fietsen ter plekke of hebben 
zich prima vermaakt op het spring-
kussen en bij de binnenbandenrace. 

Om de middag af te sluiten, konden 
alle deelnemers aanschuiven bij het 
gratis pannenkoekendiner om 
heerlijk te smullen.

Emily Venekant
Yellow Events
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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.

b
e
w

on
er

sbudget presikh
a
a

f         

Spelregels:
•	 Een aanvraag moet betrekking hebben op de verbetering van de leefbaarheid van de wijk zoals 

een straatfeest of buurtbarbeque. 
•	 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,--. Co-financiering is wel mogelijk.
•	 Een aanvraag achteraf indienen is niet mogelijk.

aanvraag indienen 

vóór 19 september 
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Door Bengü Topuz

In mei hebben 25 meiden met hun moeders een bezoek gebracht aan 
Terschelling. Deze dag werd georganiseerd door een aantal vrijwilligers 
en Bengü Topuz, oud-jongerenwerker van stichting Rijnstad. 
Deze stichting en wijkplatform Presikhaaf West maakten de activiteit 
mede mogelijk.

De reis begon met een 2,5 uur 
durende busreis naar Harlingen, 
waarna de overtocht naar 

Terschelling volgde. 
Daar wachtten drie 
grote huifkarren met 
prachtige Friese 
paarden op de groep. 

Tijdens gezellige 
huifkartocht geno-
ten de deelnemers 
van de mooie natuur: 
strand, duinen en 
bossen. 
Er was ook een 
accordeonist en 

samen werden 
liedjes gezongen. 
Drie uur lang konden moeders en 
dochters op het eiland wandelen. 
Zij genoten heel veel van deze niet 
alleen leuke, maar ook leerzame 
dag. Er werd veel van elkaar geleerd 
en ook meer van de Nederlandse 
cultuur. 
In de gesprekken met de meiden 
kwam  duidelijk naar voren dat er 
een grote behoefte is voor 14+ 
meidenactiviteiten in Presikhaaf.  

Het doel van het project was om 
activiteiten voor meiden van 
14 t/m 23 jaar in Presikhaaf te 
organiseren en jongerencentrum 
Push toegankelijk te maken voor de 
meiden in de toekomst. 
Aansluitend op de activiteit en 
interesses van de meiden worden in 
juni workshops aangeboden voor 
deze doelgroep. 

WE4YOu JOnGEREnPLAtFORM

Moeder-dochterdag terschelling

We zijn een groep jongeren uit 
Presikhaaf die zich actief gaat 
inzetten in de wijk. 

Door middel van activiteiten, 
waarbij ook buurtbewoners en 
instanties betrokken worden, willen 
we contacten met elkaar stimuleren. 

Onze werkgroep wil graag mee-
denken met de vraagstukken in de 
wijk en een bijdrage leveren aan de 
leefbaarheid in de wijk.

We kijken naar wensen en behoef-
ten van jongeren voor geheel 
Presikhaaf en vertalen dat in 
concrete acties. 
We willen ook andere jongeren 
benaderen en de kans geven om 

deel te nemen aan deze werkgroep. 
Belangrijke eis is dat je er natuurlijk 
100% voor gaat.

Bedenk een leuk logo voor 
WE4YOU en maak kans op een 
prijs ter waarde van € 20,00. 

Aanmelden voor de jongeren-
platform kan via 
Facebook WeforYou Arnhem, 
we-4you@live.nl of via de jongeren-
werker van jongerencentrum Push.

Adem Karaciftci, 
tel. 361 86 55
Jongerenwerk 
Presikhaaf
Jongerencentrum 
Push

Openingstijden 
politiepost 
Presikhaaf:

woensdag  10.00-12.00 uur 
donderdag  18.00-20.00 uur
m.u.v. schoolvakanties

De politiepost is gevestigd in 
het MFC Presikhaven aan de 
Laan van Presikhaaf 7.

De deelnemers vonden het erg 
spannend omdat zij nooit eerder 
naar een van de eilanden waren 
geweest. 
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Bezorger in beeld
Party Brunner

Wat een inzet!
Via het wijkplatform 
is Party Brunner, een 
ietwat verlegen maar zeer 
enthousiaste bezorger van Presikhaaf wijknieuws, 
in het bezorgen terecht gekomen. 

Zij kan moeilijk stilzitten en draait haar hand er 
niet voor om de ruim 170 exemplaren van onze 
wijkkrant rond te brengen in de omgeving van 
haar eigen woning in de Volkerakstraat. Party: 

“Ik breng al jaren rond en hoop het nog lang te 
blijven doen. Eén uurtje per twee maanden is 
toch geen grote tijdsinvestering.” 

De redactie is reuze blij met zo’n inzet en zegt volmondig: “Party bedankt!”

De grote rekendag op de 
OLV van Lourdesschool
In april vond weer de jaarlijks terugkerende landelijke rekendag 
plaats, georganiseerd om kinderen enthousiaster te maken voor het vak. 
Ook de Lourdesschool deed  weer mee. Het thema  was ”Dieren, 
beestachtig leuk!”

De dag begon met een schoolbrede 
start. Op het podium werd een 
quiz over dieren gespeeld. Daarbij 
was een echte hond aanwezig.  
Dat was natuurlijk erg spannend 
voor de kinderen. Er werd verteld 
dat je met dieren kunt rekenen. 
Bijvoorbeeld hoeveel poten heeft 
een hond? Als er twee honden  zijn, 
hoeveel poten zijn er dan? Na de 
opening zijn de kinderen naar hun 
eigen klas gegaan en daar hadden 
de leerkrachten zelf activiteiten 
voorbereid omtrent rekenen met 
dieren. 

Groep 1 en 2 hadden activiteiten 
met als thema ”Fantasiebeesten”.
Groep 3 en 4 deden een quiz over 
kleine dieren en leerden dieren 

aftekenen op ruitjespapier. 
Groep 5 en 6 kregen informatie 
over de bijendans en wat een imker 
doet. Daarna was er een circuit met 
opdrachten over melk, honing en 
eieren. 
 
Groep 7 en 8 hebben dieren in 
beeld gebracht door middel van 
bijvoorbeeld een staafgrafiek. 

Ook zij hebben gewerkt in een 
circuit.
Al met al is er heel hard gerekend 
en was het een geslaagde activiteit. 
De kinderen hebben veel geleerd en 
waren erg enthousiast. 

Volgend jaar is de rekendag op 
woensdag 17 april 2013, dan doen 
we zeker weer mee!

Kinderzomerfeest bij
MFC Presikhaven

Laatste dag zomervakantie 
wordt feestelijk afgesloten

Op vrijdag 10 
augustus 
organiseert de 
kinderclub van 
MFC Presik-
haven een 
gezellig 
zomerfeest.
Van 13.00 tot 
16.00 uur kan 
je op de 
parkeerplaats 
van het MFC 
(Laan van 
Presikhaaf 7) 
meedoen aan 
verschillende 
activiteiten. Er zijn luchtkussens, 
een draaimolen, sportactiviteiten, 
kraampjes, workshops en diverse 
optredens. Alles is gratis, behalve 
snoep en drinken.
Er is ook een kinderrommelmarkt, 
waarvoor je een plekje kunt reserve-
ren (tel. 3637059).

Voor meer informatie kan je altijd 
terecht in MFC Presikhaven. Op 
de tweede verdieping is het kantoor 
van de kinderclub.
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T-HUIS in park Presikhaaf 
va n sta tion entre e naa r the eko ep el
De zeshoekige koepel uit 1954 staat nu als theehuis te 
pronken in park Presikhaaf. Vivare schonk het van de 
NS overgenomen gebouw symbolisch aan de wijk 
Presikhaaf. Kuiper Bouw zorgde voor de herbouw en 
voegde een aanbouw toe om als theehuis te functioneren. 
Het casco werd in mei overgedragen aan Siza, die het 
T-HUIS gaat exploiteren. Om meer te weten ging 
Presikhaaf wijknieuws te rade bij Willie Willigenburg, 
projectleider T-HUIS van Siza. 

Eigen logo en overal terugkerende ruitjes 
Willie: “Voor de inrichting van het theehuis is ontwerper 
Ruud-Jan Kokke in de arm genomen. Vanwege de 
herkomst van het gebouw wilden we een verbinding 
met het spoor. Ruud-Jan keek “van terras tot achter de 
wc-pot” en bezag ook hoe de cliënten van Siza (kunste-
naars Siza-werkplaatsen) bij het uitvoeren van zijn 
ontwerpen (o.m. tafel, stoel, lamp) konden worden 
betrokken. Als opdracht kregen zij de tafelbladen met 
bepaalde kleuren te versieren in het thema eten. 
Ook op de kuipjes van de stoelen “leefden zij zich uit.” 
De ruitjes  van de koepel keren in alles terug: van (terras)
stoelen/-tafels en lampen tot in peper- en zoutstellen en 
bestaand servies, dat ermee versierd  is.

Akoestische aanpassingen  en prachtige kunstgang
Een aantal noodzakelijke maatregelen werd genomen 
voor de akoestiek. De oorspronkelijke TL-buizen van de 
koepel zijn vervangen door zes lange kokervormige 
lampen, bekleed met stof en voorzien van tekeningen 
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T-HUIS in park Presikhaaf 
va n sta tion entre e naa r the eko ep el

met het thema spoor. Onder de tafelbladen is schuim-
rubber aangebracht en de vloeren zijn van kunststof, 
niet van echt hout te onderscheiden, materiaal. Op het 
toilet geen tegels, maar een omhooggetrokken gietvloer. 
De dertien meter lange gang naar de toiletruimte is een 
echte kunstgang geworden met prachtige 
werken, vervaardigd door de kunstenaars van Siza.  

Wie zal dat betalen?
Een externe fondsenwerver ging aan de slag. Er bleek 
veel belangstelling van fondsen en bedrijven. 
De fondsen zorgden samen met de benaderde bedrijven  
voor veel revenuen. Eén van de fondsen doneerde zelfs 
vijf keer het gevraagde!  

T-HUIS actief 
Circa zes mensen met een arbeidshandicap gaan 
begeleid door een medewerker van Siza aan de slag en 
verder is er een vaste horecakracht aanwezig. 
Elze van Baardewijk is de bedrijfsleider, zij heeft veel 
horecaervaring. De horecagelegen heid is van woensdag 
tot en met zondag van 11.00 tot 20.00 uur open, niet 
alleen voor een kopje thee of koffie maar ook voor een 
dagmenu, soep, pannenkoek enz. Binnen is plaats voor 
50 gasten, op het terras 65.”

Willie verwacht dat de officiële opening voor fondsen, 
sponsoren en genodigden, in september plaatsvindt, 
maar vanaf eind juli is iedereen al welkom. Dan is het 
T-HUIS volop aan het “proefdraaien”.
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Een nieuwe buurtactiviteit
De Weldam gaat starten met een 
nieuw project: Weldam got talent. 
Bent u goed in acrobatiek, kunt u 
prachtig voorlezen, gedichten voor-
dragen, beschikt u over een mooie 
stem of beschikt u 
over een andere 
creatieve gave, geef u 
dan op. 

Voor meer informatie 
kunt u bellen met 
Ines Vermaas 
(ouderenwerker, 
tel. 026-3611741) en/of Til Gerritsen 
(activiteiten coördinator, 
tel. 06-17175338). 

Expositie
Schilderijenexpositie van Robert 
Rijkschroeff en Meta Wieseman. 
Tussen 10.00 en 16.00 uur bent u 
van harte welkom.

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

17 juni: Ontmoetingszondag 
incl. kledingverkoop
Entree € 3,75. Zaal open 12.15 uur. 
De inschrijving start op 4 juni.

22 juni: Dansmiddag 
m.m.v. Duo Pardon
Entree € 4,50. Zaal open 13.30 uur. 
Geen inschrijving.

13 juli: “Samen eten” 
Kosten € 6,00 p.p. 
Zaal open vanaf 12.30 uur. 
De inschrijving start op 18 juni.

In augustus geen 
vrijdagactiviteiten!

14 september: Indische middag 
m.m.v. Indo Band De Randies 
Kosten € 5,00 p.p. 
Zaal open 14.00 uur. 
De inschrijving start op 13 augustus.

Zoals beloofd kookt Resto 
VanHarte in augustus een aantal 
keren (maandag/ woensdag) in de 
Weldam. De data zijn nu nog niet 
bekend. 

Dringend! 
Heeft u teveel vrije tijd? 
Kom ons helpen met buffetwerk-
zaamheden en als aanvulling op de 
kookploeg. 
Wilt u meer info, neem contact op 
met Thea den Oude tel. 361 17 41.

Cinema de Weldam op 
donderdag. Entree € 1,50 per film.

• 14 juni om 19.00 uur.  
My African dream met muziek 
van André Rieu.

• 5 juli om 19.00 uur:  Chocolat.  
Film vol liefde en verleiding, 
met o.a. Johnny Depp.

• 26 juli om 18.45 uur:  Shakespeare 
in love (bekroond met 7 
Oscars) met o.a. Gwyneth 
Paltrow.

• 23 augustus om 18.45 uur:   
Musical Ciske de Rat met de 
welbekende Danny de Munk.

Zangkoor de Eekhoorn Groep 
verzorgt optreden in Regina Pacis

We zingen voornamelijk Neder-
landstalige liedjes uit de zestiger 
jaren zoals ‘Kopje koffie’ van 
Rita Corita. De wat oudere lezers 
van Presikhaaf wijknieuws zullen 
dit liedje zeker kennen.

Ikzelf zing al 20 jaar in een koor en 
ik vond het daarom een leuke 
uitdaging om met een eigen koor te 
gaan werken. We repeteren een keer 
in de maand en hebben daarna een 
optreden ergens in de provincie, in 
april dus in Regina Pacis.” 

De bewoners van Regina Pacis 
hebben erg genoten van het 
optreden. 

Het koor bestaat momenteel uit achttien personen van 
zowel mannen als  vrouwen.

In april 
verzorgde het 
koor van 
Jan Huiting een 
optreden in 
Regina Pacis.
Mieke Huysman, 
redactielid van 
Presikhaaf 
wijknieuws, 
mocht uit zijn 
mond het 
volgende 
optekenen.
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Advertentie

Stichting Omroep de Arend 
zoekt dringend vrijwilligers

afdeling Presikhaaf 

De omroep verzorgt  gezellige 
uitzendingen voor bewoners van 
verpleeghuizen en zorgcentra  in de 
regio. De programma’s bestaan uit 
het draaien van verzoeknummers, 
optredens van de artiesten en 
sociale contacten met de bewoners. 

De Arend kan op allerlei gebieden 
in de organisatie nog man(vrouw)
kracht gebruiken, zowel binnen het 
bestuur, maar ook als technicus en 

presentatrice/presentator. Het werk 
dreigt nu, door gebrek aan mede-
werkers, ten onder te gaan.

Spreekt het u aan om de bewoners 
een fijne middag of avond te 
bezorgen of wilt u het team verster-
ken als bestuurslid, technicus of 
presentator, neem dan contact op 
met ons secretariaat, 

Ankie Fischer, 
tel. 0316-246230.

zoekt vrijwilligers
Ter versterking van het bestuur 
is de afdeling op zoek naar een 
voorzitter en een secretaris. 
De voorzitter vertegenwoordigt 
de afdeling en onderhoudt de 
diverse contacten. De secretaris 
verzorgt de verslaglegging (in 
samenwerking met studenten 
van het RijnIJsselcollege) en 
administratie.

De afdeling telt circa 25 vrijwil-
ligers. Zij bieden thuiswonende 
zieken en gehandicapten 
huisbezoek en organiseren 
diverse activiteiten om een 
sociaal isolement te doorbreken. 
Men kan zich bij de afdeling 
aanmelden voor huisbezoek.

Heeft u interesse of wilt u zich 
aanmelden voor huisbezoek?
Neem dan contact op met 
Jannie Mentink, voorzitter a.i., 
telefoon 026-361 84 22 of 
06-537 97 279. 

Ans 25 jaar vrijwilligster
Woensdag 16 mei vierde 
Ans Sanders het feit dat ze 25 jaar 
vrijwilligster is bij Rijnstad. 
Ze begon ooit bij de 50+ club in 
wijkcentrum de Snuffelpaal. 
Al gauw kwamen er allerlei andere 
klussen bij en was ze één van de 
gezichten van de Snuffelpaal. Ze is 
jarenlang betrokken bij de intocht 
van Sinterklaas in Presikhaaf en het 
jaarlijkse zomerkamp voor kinderen 
uit de wijk. Na de sloop van de 
Snuffelpaal is ze meeverhuisd naar 
MFC Presikhaven en daar vooral 
actief bij de vrouwengroepen, 

kook-
groep en 
de 
kinder-
clubs. 
Er 
kwamen 
deze 
woensdag tientallen mensen haar 
feliciteren tijdens een gezellige en 
drukke receptie. 

Vrijwilligers en medewerkers van 
Presikhaven hopen dat ze nog vele 
jaren actief blijft als vrijwilligster.

Fotografie: René Vriezen
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Superieure samenwerking Diagonaal & Jeugdland 
In de meivakantie zorgden Diagonaal en Jeugdland voor een succes-
volle instuif in park Kinderkamp. Iedereen was zo enthousiast dat ze 
het huttenbouwproject volgend jaar weer gaan organiseren.

Instuif
Kinderen uit Presikhaaf van 4 tot 12 
jaar konden samen hutten bouwen 
voor € 0,50 per dag. 

Ze konden de hutten net zo mooi 
maken als ze zelf wilden, erin 
spelen en dingen ruilen. 
Ook konden de kinderen toneel-

Thema
De instuif 
speelde zich af 
in en rond het door de kinderen 
gebouwde huttendorp.  Schralle, de 
hoofdpersoon, kreeg adviezen van 
zijn maatje PS en de kinderen  hoe 
hij in het boek kon overleven en 
wat hij daarvoor allemaal nodig 
had. 

Vrijwilligers
Zo’n 30 vrijwilligers/leerwerk-
nemers van Diagonaal stimuleerden 
de kinderen in hun spel en creativi-
teit en hielpen hen waar nodig bij 
het bouwen van de hutten.

Dank
Diagonaal wil alle vrijwilligers van 
Jeugdland, professionals en vooral 
de kinderen voor deze spetterende 
en leergierige week bedanken. 
Tot volgend jaar!

Leerbedrijf Diagonaal.

spelen, knutselen, dansen, muziek 
maken en zich schminken. Iedere 
dag begon en eindigde met een 
toneelstukje op het podium. 

Op vrijdag werd de week afgesloten 
met een boekenbal en lieten de 
kinderen hun mooie en spectacu-
laire hutten aan hun ouders zien.

AG E N DA  W E R KG R O E P E N 
P R E S I K H A A F  W E S T

Advertentie

juni
19-06 WWP3 19.30 uur b.c. de Overkant
28-06 Inter Culturele Werkgroep  09.30 - 11.30 uur  b.c. de Overkant

augustus
30-08 Inter Culturele Werkgroep 09.30  - 11.30 uur  b.c. de Overkant

september
10-09 WWP1 14.30 uur  P1 “de Klup”
11-09 WWP3 19.30 uur  b.c. de Overkant
13-09 Inter Culturele Werkgroep 09.30 - 11.30 uur   b.c. de Overkant

Kinderdagverblijf Uk & Puk B.V.
Waalstraat 22, 6826 BP  ARNHEM

Tel.: 026-3628521
Website: www.uk-en-puk.nl

Email: info@uk-en-puk.nl

Wij bieden:
hele en halve dagen opvang

openingstijden: 
07.00 tot 18.30 uur

enthousiast team van leidsters,
mooie ruime speelruimtes en

buitenspeelplaats
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7 juli tRASHMARKt
 

Rommel, muziek en lekker eten! 
Dat zijn de ingrediënten voor de 
door Mina Yacoub in Locatie 
Spatie georganiseerde 
TRASHMARKT. 

De markt vindt plaats op zaterdag 
7 juli. Dat wordt dus overdag lekker 
eten, tussen de rommel snuffelen 
en genieten van diverse activiteiten.
Wil je trash (rommel) verkopen of 
heb je talent en wil je een act zijn, 

meld je dan aan bij Mina Yacoub, 
tel. 06-41399604, 
mail: minayacoub@hotmail.com
Locatie Spatie, Haringvlietstraat 50

Rondje Presikhaaf
Heeft u zin om lekker te wande-
len,  nieuwe mensen te ontmoeten 
of de buurt te verkennen? 
Kom dan op 19 juni naar SWOA 
de Weldam, Middachtensingel 39. 

De Smaakmakers hebben een 
rondje Presikhaaf georganiseerd 
met als thema “wandelen in 
contact”. 
We starten om 13.30 uur en de 
route gaat door Elsweide en Park 
Presikhaaf. Het is ongeveer 3 kilo-
meter lopen en de route is ook 
geschikt voor deelnemers met een 
rollater of scootmobiel. 
Na afloop drinken we een lekker 
kopje koffie of thee in de Weldam. 
Iedereen is welkom, jong en oud en 
deelname is natuurlijk gratis! 

Houd voor meer informatie de 
Arnhemse Koerier in de gaten! 

WWP2 WijkOpFleurAktie 2012 
weer succes
WWP2 organiseerde 12 mei de 
WijkOpFleurAktie met het doel 
buurtbewoners op een gezellige en 
leuke wijze bij elkaar te krijgen 
met een kop koffie en een bloei-
end plantje voor een spotprijsje. 

Men kon in gesprek komen over 
wat er speelt in Presikhaaf 2, zoals 
sloop en nieuwbouw in de buurt, 
en elkaar leren kennen als buren. 
De Werkgroep Woonomgeving 

Presikhaaf 2 kreeg zo ook meer 
bekendheid.

De WWP2 WijkOpFleurAktie was 
ook dit jaar weer een succes. 
Veel bewoners van Presikhaaf 2 zijn 
geweest en gingen met tassen vol 
bloeiende plantjes en een goed 
gevoel om de leefomgeving op te 
fleuren huiswaarts. 
De WWP2 bedankt hen voor hun 
komst. 

Fo
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Ontdek wat Eetbaar Groen 
Kan Doen in Eetbaar Arnhem
Stichting EVS EcoVrede werkt aan een duurzame verbinding tussen 
mens, gezondheid en natuur en aan de vergroening en verduurzaming 
van de wijk. We stimuleren actief burgerschap en constructieve samen-
werking met scholen, instellingen en particulieren. 
Met tal van maatschappelijke projecten zijn onze vrijwilligers actief in 
Presikhaaf en daar buiten. EVS staat voor ecologisch vernieuwende en 
verantwoorde samenleving.

Iedere vrijdagmiddag zijn de 
scholieren van Leerpark Presikhaaf 
druk in de weer in en om de kas. 
Ze zaaien er kiempjes van eetbare 
plantjes, hebben er fruitbomen 
geplant en ook de bakken van de 

tuin hebben ze zelf in elkaar getim-
merd. Na het hele voorjaar hard te 
hebben gewerkt, is er nu een 
moestuin in bakken gerealiseerd, 
die steeds verder uitgroeit. 
Er staan nu ook al groentebakken 
op het dak van de school. Het 
voedsel uit deze tuin zal straks ook 
gebruikt worden in de maaltijden 
van Resto VanHarte. 

De scholieren hebben ook mee-
gedaan aan excursies naar tuinderij 
Kweekland en de Veluwezoom. 
De lessen en excursies worden 
verzorgd door de jongeren van 
stichting EcoVrede, die in samen-
werking met Ab van der Woude, 

praktijkdocent aan de praktijk-
school, de lessen hebben voorbereid 
en uitgevoerd. 

Bakkentuin
De inzet aan het begin van het 
project was een moestuin in volle 
grond. De grond in Presikhaaf is op 
sommige plaatsen niet optimaal  
om er voedselgewassen te verbou-
wen. Daarom verbouwen de jonge-
ren en de scholieren hun eetbaar, 
groene voedsel in groentebakken. 
Naast de bakkentuin op Leerpark 
Presikhaaf staan nu ook al de eerste 
bakken in tuinen van bewoners in 
Presikhaaf. De bakken zijn in 
diverse maten leverbaar ook voor in 
uw tuin.

Voor meer informatie kijk op 
www.ecovrede.nl en 
www.eetbaararnhem.nl   

Antoine Theunissen

Praktijkschoolleerlingen volgen een 
excursie over eetbare wilde planten 
in de Veluwezoom

Dichttalent leerlingen 
Annie M.G. Schmidtschool
Op weg naar een redactievergade-
ring in het voorjaar trof Sophie van 
Vuurden enkele leerlingen van de 
Annie M.G. Schmidtschool die  
-  onder leiding van Jacoba 
Gundelach van het Kunstbedrijf -  
wijkbewoners op de rode loper 

“trakteerden” op een mooi, zelf 
geschreven, gedicht. 

De voorgedragen gedichten met de 
titels De boom en Naar de winkel 
staan elders in dit blad. 
 

Wist u dat .....
• Presikhaaf over een 

wijkwebsite beschikt?
• Daarin de meest actuele 

berichten staan?
• U daarin ook heel veel  

informatie kunt vinden 
over de wijk?

• Een digitale versie van 
Presikhaaf wijknieuws 
ook op onze website 
staat inclusief archief?

Kijk eens op 
www.presikhaafnet.nl 
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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

Prijsuitreiking Presikhaaf Prijsvraag

Informatiecentrum Presikhaaf sloot zijn deuren
Maquette heeft nieuw thuis gevonden

Informatiecentrum Presikhaaf, in 
het gelijknamige winkelcentrum, 
sloot op 27 april 2012 zijn deuren. 
Presikhaaf was de afgelopen jaren 
volop in ontwikkeling. Inmiddels 
zijn veel van de (bouw)plannen 

afgerond of in uitvoering. De wijk 
is zichtbaar en merkbaar vooruitge-
gaan. Informatievoorziening via 
een informatiecentrum is in deze 
fase niet meer zo urgent.

Maquette nieuw thuis bij HAN 
Instituut Built Environment
Het hart van het informatiecen-
trum was een tot de verbeelding 
sprekende maquette van Presikhaaf. 
Dit kroonjuweel heeft een nieuw 
thuis gevonden in de wijk bij de 
HAN, onderdeel Instituut Built 
Environment.

En de winnaar is … mevrouw 
Wolthuis uit Presikhaaf! Zij had de 
meeste goede antwoorden op de 
fotoprijsvraag uit het vorige 
Wijknieuws. Tijdens de sluiting 
van het informatiecentrum Presik-
haaf overhandigde wethouder 

Margreet van Gastel de prijs aan de 
gelukkige winnaar. 

Sinds 2008 was het informatiecen-
trum Presikhaaf dé plek om binnen 
te lopen met vragen over het werk 
aan Presikhaaf. Inmiddels zijn de 

meeste bouwprojecten klaar of in 
uitvoering. Met de fotoprijsvraag 
keken we terug op de resultaten. 
Het bleek een uitdagende 
prijsvraag. 

Voor de liefhebber hier nog de 
antwoorden:

Foto 1: 
Elf organisaties ‘wonen’ samen in 
MFC Presikhaven. 
Kunt u er drie noemen?
Bibliotheek, kinderopvang Harlekijn 
(SKAR), BSO Waterkasteel (SKAR), 
O.L.V. van Lourdesschool, Annie 
M.G. Schmidtschool, wijkwinkel, 
opbouwwerk, politiepost, Centrum 
voor Jeugd & Gezin, Jongerencen-
trum Push en kinderclub Presikhaven.

Foto 2: 
In welk jaar werden de oude 
woningen gesloopt waar nu de 
Blauwe Weide is?
2005.

Foto 3: 
Wat vieren zij hier?
Start bouw Deltakwartier.

Foto 4: 
Wat komt er binnenkort in het 
prachtige park Presikhaaf?
Het T-huis (voormalig NS stationsge-
bouwtje). (LED-verlichting hebben 
we ook als goed antwoord gerekend).
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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: ...................................................................................

Streep door bestemmingsplan Kleefse Waard – Koningspley-noord  

We hebben er lang op moeten wachten maar deze uitspraak van de Raad van State 
maakt alles goed. Na zes jaar heeft het recht gezegevierd. De gezamenlijke inzet van 
Wijkraad en gemeente Westervoort, Bewonersvereniging Stadseiland en Werkgroep 
Arnhem Geen Asfaltcentrale is met uw steun, bewoners van Presikhaaf, terecht 
beloond. Samen hebben wij het voor elkaar gekregen dat er een streep werd gezet door het bestemmingsplan. 

De Raad van State heeft een streep gezet door het 
besluit van Gedeputeerde Staten van Gelderland (GS) 
en goedkeuring onthouden aan het bestemmingsplan. 
Dat heeft tot gevolg dat Koningspley-noord met zijn 
cultuurhistorische- en landschappelijke waarden zijn 
oorspronkelijke agrarische bestemming behoudt. 
Ook de Kleefse Waard valt terug op het 
oorspronkelijke bestemmingsplan. Beide locaties 
kunnen de eerste jaren niet verworden tot  een 
Arnhems ‘botlek gebied’.  Hopelijk komt de gemeente 
nu tot het inzicht dat de Koningspley, een uniek 
cultuurhistorisch landschap, juist op een hoger plan 
gebracht moet worden. Aansluitend op de Natura 
2000-gebieden. 

Het besluit van GS is op basis van een aantal punten 
vernietigd. De vrijstellingsbevoegdheid van het college 
van B&W, op grond waarvan de vestiging van categorie 
5 bedrijven (waaronder de asfaltcentrale) mogelijk 
was, is in strijd met wettelijke regels. Dat geldt ook 
voor het niet vaststellen van een geluidzone. Het niet 
uitvoeren van een milieueffectrapportage (MER) wordt 
omschreven als strijdig met het in acht nemen van 
zorgvuldigheid bij het voorbereiden van een besluit. 
Geen rekening werd gehouden met de optelsom van 
milieuverontreiniging vanwege andere bedrijven 
terreinen in de omgeving en met de aangrenzende 
Natura 2000-gebieden.

Alle kosten en moeite, ingezet om aantasting van ons 
woon- en leefmilieu te voorkomen, overeenkomstig de 
doelstelling van de Wijkplatforms, zijn nu aantoonbaar 
juist geweest. Voor de toekomst moeten we alert blijven  
om deze doelstelling te kunnen blijven realiseren. Er is 
immers alweer een plan gepresenteerd voor de bouw 
van een biomassacentrale op de Kleefse Waard.

Dank aan alle bewoners  die ons de afgelopen jaren 
hebben gesteund. 
Wij rekenen ook in de toekomst op uw steun. 

De tekst van de uitspraak kunt u lezen op
www.ageena.nl.Foto: Koningspley-noord met zicht op de IJsselstrang.
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Oplossing Sudoku nr. 5

Uit de goede inzendingen is een 
winnaar getrokken en wel:

Fam. A. H. Rusch, Wijde Slag

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 17 augustus a.s. 
Onder de goede inzenders 

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

De oplossing van 
sudoku nr. 6 zal in het 

volgende nummer kenbaar 
gemaakt worden. 

S U D O K U  6
REDActIE

Bert, Karin, Ria
Mieke, Roel, Sophie 

Redactieadres
   Laan van Presikhaaf 7

6826 HA  Arnhem
Telefoon 362 84 47

Kopij inleveren vóór 
17 augustus 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: 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 (300 dpi).

Bezorging 
10 september 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
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9  4  8  5  6  7  2  3  1
7  1  3  9  8  2  4  5  6
6  2  5  4  3  1  7  8  9
2  6  1  7  9  5  8  4  3
5  3  9  6  4  8  1  2  7
8  7  4  2  1  3  6  9  5
1  5  2  8  7  9  3  6  4
3  9  6  1  2  4  5  7  8
4  8  7  3  5  6  9  1  2

WIJKnIEuWS
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Opbouwwerker ondersteunt 
ideeën van bewoners
Een buurtfeest, straatbarbecue of aanpassing van een speeltuin? Of ideeën voor een schonere 
en veiligere wijk? De opbouwwerkers van Rijnstad ondersteunen dergelijke initiatieven. 
Wat doen zij voor bewoners? Zij houden het proces levend, zijn de schakel tussen bewoners en 
organisaties, en stimuleren mensen. “Wij willen de betrokkenheid en saamhorigheid in de 
wijk vergroten,” vertellen opbouwwerkers Lies Vonk en Karin Veldkamp.  

Procesbegeleiding
Groepsprocessen in goede banen leiden. Dat is 
de kern van het opbouwwerk. Lies Vonk: 

“Wij krijgen bijvoorbeeld het signaal dat 
bepaalde speelplaatsen niet meer voldoen. 
Wij gaan praten met mensen uit de buurt om 
hun wensen 
helder te krijgen. 
Vervolgens helpen 
we bij het samen-
stellen van een 
afvaardiging. 
Wij blijven in 
beeld en bevorde-
ren continu de 
onderlinge 
communicatie. 
Maar altijd met 
een doel. De 
ideeën en initia-
tieven komen van de buurtbewoners zelf. We 
willen dat ze trots zijn.”

Gelden beschikbaar
Een leuk idee? Voor uiteenlopende activiteiten 
zijn gelden beschikbaar. Niet alleen voor een 
buurtfeest, maar bijvoorbeeld ook voor een 
kerstmarkt of sinterklaasbijeenkomst. Karin 
Veldkamp: “Wij helpen bij het aanvragen van 
budget en vergunning.” Een actueel project? 
Plantjesmarkten op drie verschillende locaties 
in de wijk. De bewonersgroepen kopen in 
bij kwekers. En Presikhafers schaffen tegen 
kostprijs plantjes aan.

“Buurtbewoners ontmoeten elkaar. Bovendien 
is de markt een mooie gelegenheid voor het 
werven van nieuwe leden of initiatiefnemers.” 

Probleemondersteuning
De opbouwwerkers ondersteunen ook bij 

probleemsituaties 
zoals 
jongerenoverlast, 
geluidshinder en 
verkeersproblemen. 
Lies en Karin: 

“Een buurt ervaart 
een probleem? Wij 
gaan aan de slag. 
Ook dan is de 
vorming van een 
groep belangrijk. 
Bewoners nemen 
het initiatief en 

krijgen onze hulp bij brieven schrijven en 
organisatie van bewonersbijeenkomsten. 

Wij leggen contact met de juiste mensen van 
gemeente, woningbouwcorporatie of andere 
organisaties en stimuleren het gesprek tussen 
bewoners. Ons doel? Gezamenlijk tot een 
aanvaardbare oplossing komen.” 

Meer informatie?
Bel 026-362 8447 voor ondersteuning van 
Stichting Rijnstad: opbouwwerkers 
Karin Veldkamp (Presikhaaf Oost) en 
Lies Vonk (Presikhaaf West). 
Mail:
l.vonk@rijnstad.nl, k.veldkamp@rijnstad.nl

Lies Vonk en Karin Veldkamp
(Martine Siemens,  fotografie)


