
Pr
es

ik
ha

af
w

ij
kn

ie
uw

s
Ja

ar
ga

ng
 1

0 
nr

. 5
, n

ov
em

be
r 

20
08

verzameld op 25 september tussen 14.00 en 15.00 uur.

Misschien heeft men zich verbaasd over de primitieve, van grofmazig
gaas geknutselde, bak op de hoek van de parkeerplaats Ulenpaslaan bij
BUDO sport.
En ... wat ontdekte ik.
Dag na dag, raakte de bak voller en voller en op mijn dagelijkse wande-
ling vond ik minder afval in de omgeving van de parkeerplaats èn onder
het poortje!!

Dat zette mij aan het denken. Op de parkeerplaats hangt één donker-
blauwe prullenmand. Niet erg in het oog springend. Dus vroeg ik me af
of het een mogelijkheid zou zijn “iets” spectaculairs in die buurt neer te
zetten, waardoor iedereen geprikkeld wordt.
Een “BLIKVANGER”?? zoals deze op een gegeven moment op diverse
plekken stonden om afval in te gooien. Persoonlijk denk ik aan twee
BLIKVANGERS voor het opvangen van alle blikjes en flesjes, die in het
rond slingeren.
Ik heb het afgelopen jaar tweemaal per week en soms driemaal per week
verzameld en me echt verbaasd over de hoeveelheid troep.
Ik zou het dan ook toejuichen als er in de buurt van het sportpark, Budo
en de parkeerplaats een grote opvallende in het oogspringende afvalbak
geplaatst kan worden.

Carla Mens

Afvaltroep
Ingezonden brief

Vrijwilligers gevraagd
Leercentrum SeniorWeb-de Overkant

Campagne ,,Arnhem in beweging”
Grofvuil afvoeren

Van Kernheim tot Presikhaaf  en terug



Werkgroep
Arnhem Geen Asfaltcentrale

p/a Grevelingenstraat 18
6826 EH Arnhem

tel.nr.: 06 – 45 13 84 73
e-mailadres: ageena@hetnet.nl

www.ageena.nl

Naam:...........................................................................

Adres:..................................................Postcode............

maakt ernstig bezwaar tegen de voorgenomen komst van

de asfaltcentrale op de Koningspley-noord, aangezien deze

vestiging een ernstige bedreiging voor de gezondheid van

ons als omwonenden betekent.

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

Ondergetekende,

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

Nieuwsbrief  Werkgroep Arnhem Geen Asfaltcentrale
Burgerinitiatief voldoet aan voorwaarden
Provinciale Staten van Gelderland heeft op 24 septemberjl. het burgerinitiatief ‘Realisatie

van een goed leefmilieu aan weerszijde van de Pley’ geldig verklaard. Dit betekent dat het

burgerinitiatief geagendeerd werd voor de vergadering van Provinciale Staten op 29 oktober.

De voorbereiding van deze statenbehandeling heeft plaats gehad in de commissie

Ruimtelijke Ordening, Wonen en Milieu (RWM) op 22 oktober. Op het moment dat dit

geschreven werd (10 oktober) waren de resultaten nog niet bekend, maar op onze website

www.ageena.nl kunt u altijd de laatste ontwikkelingen lezen.

Akkoord over Bruil en Rijnboog?
In de Gelderlander van 7 oktober jl. werd geschreven dat de

statenfracties van D66 en SP vermoeden dat er in 2006 een deal is

gesloten tussen Gelders gedeputeerde Theo Peters en toenmalig

wethouder Sander van Bodegraven. D66-fractieleider Martijn

Leisink en SP-leider Eric van Kaathoven hebben schriftelijke

vragen gesteld over de zaak vanwege het Westervoortse

burgerinitiatief tegen de asfaltcentrale. In een uitzending van TV-

Gelderland op 10 september jl. werd ook aandacht besteed aan de

verhuizing van Bruil vanuit Wageningen naar Arnhem en een

mogelijke deal tussen beide partijen.

De damwand langs de Rijn ter hoogte van Koningspley-noord. Het hele gebied wordt

zo’n vier meter opgehoogd. Op de voorgrond de oude kade. Op de achtergrond de

nieuwbouw van de Malburgse wijk Stadseiland. Foto: B.Boerboom.

Onafhankelijk Milieu Advies (OMA) versus een MER
Gedeputeerde Staten schrijft dat in het Onafhankelijk Milieu Advies (OMA) naast de effecten op het milieu ook de effecten op

de gezondheid worden meegewogen. In een MER gebeurt dat ook. Een MER heeft nog een aantal extra’s. Onder andere moeten

er alternatieven worden beschreven op de voorgenomen activiteit. Een beschrijving van de bestaande toestand van het milieu en

de te verwachte ontwikkelingen voor het milieu als de activiteit noch de alternatieven wordt uitgevoerd. Een beschrijving wordt

gemaakt van de gevolgen voor het milieu die de voorgenomen activiteit, respectievelijk de beschreven alternatieven, hebben.

Een MER vraagt locatie onderzoek. En dan is er ook nog de Commissie m.e.r. die toezicht houdt of de procedure, waaraan een

officiële inspraakprocedure is gekoppeld, goed verloopt. Burgers kunnen bij een MER namelijk op bepaalde momenten

reageren op de inhoud en resultaten van de MER. Met een MER komt het milieuonderzoek uitgebreider en zorgvuldiger tot

stand. En de uitkomsten van een MER zijn bindend, dit in tegenstelling tot het OMA, dat is slechts een advies dat door de

opdrachtgever genegeerd kan worden.

Als Provinciale Staten positief oordeelt en alle onderdelen van het burgerinitiatief overneemt, komen er ook afspraken tot stand

over het vergunningenproces en de bewaking van de handhaving mocht de asfaltcentrale, na uitvoer van een MER, verplaatst

worden.

Planning procedures aangepast
De planning van de procedures die doorlopen moeten worden voor de eventuele komst van de asfaltcentrale is inmiddels twee

keer aangepast. Met name de planning van de milieuvergunning is gewijzigd. De ontwerpbeschikking zal nu naar verwachting

eind van het jaar/begin 2009 ter inzage liggen.
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Tenue, tassen en ballen voor het G-team van Eendracht
Het Jeugd G-team van Eendracht heeft een geheel nieuw tenue
gekregen. Dit tenue bestaat uit: broekjes, shirtjes, kousen en een
trainingspak. De bijbehorende tassen zijn gesponsord door
Winkelcentrum Presikhaaf.

De jongens en meisjes zijn er trots
op dat hun winkelcentrum zo
spontaan heeft gereageerd op de

Op dinsdag 16 september
2008 heeft het wijkplatform
Presikhaaf Oost een budget-
aanvraag van het jeugd
G-team van Eendracht van
400 euro t.b.v. speciale ballen
gehonoreerd. Het wijk-
platform ondersteunt dit
nieuwe initiatief in de wijk.

vraag voor sponsoring van de
tassen. Trots staan ze op de
foto’s.
Bij Eendracht zijn nu 14
G-voetballers lid, nog 2 à 3
spelers (jongens of meisjes) en
we kunnen ons gaan inschrijven
voor de competitie die wordt
georganiseerd door de KNVB.

Heb je interesse, kom dan eens
langs op onze trainingsavond

(vrijdagavond). We trainen van
19.00 tot 20.00 uur. We zijn
verheugd dat de selectiespelers

van ons eerste elftal ook bij
toerbeurt onze G-voetballers gaan
trainen.
Heeft u vragen over het G-voet-
bal, neem dan contact op met
Loek de Knegt via mail
loek.de.knegt@hetnet.nl

ACGV Gymnastiek gaat door met Trickz
Dankzij bijdragen van de
wijkplatforms en medewerking
van het Arentheem College kan
sport-vereniging ACGV
Gymnastiek de in 2007 gestarte
Trickz-lessen ook het komend
jaar verzorgen.

We kunnen nu de jeugd van
Presikhaaf  deze leuke vorm van
sport blijven bieden en we hopen
hierdoor nog veel meer jongeren
aan het sporten te krijgen.

Trickz is een spannende en crea-
tieve combinatie van bewegingen
uit de vechtsport en turnen.
Acrobatische sprongen worden
afgewisseld met stoere flips en
kicks.

Kom voor een gratis proefles op
dinsdag van 17.00 tot 18.30 uur
naar de gymzaal van het

Arentheem College aan de
Middachtensingel.

Voor meer informatie over ACGV
en Trickz kun je mailen naar:
aacenacgv@gmail.com of onze
website bezoeken: www.acgv.nl

Volleybalteam
springt om nieuwe
leden
Enthousiaste recreantenvolleybal-
groep (m/v) van vereniging

ARVEVO
is op zoek naar nieuwe leden
Op maandagavond wordt van
19.30 tot 21.00 uur onder leiding
van een ervaren trainer ge-
speeld in sporthal
Kermisland.

Heb je zin om mee te
spelen, kom dan
langs op maandag-
avond.
Je bent van harte welkom!
Voor meer informatie kan je bellen
met Peter (tel. 4453038)
of Irene (tel. 3517122).
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Brief  aan mijn Haagse vriend
Door Henk WoeringBeste J.P.

Hoe is het met Wouter? Heeft hij
nu slapeloze nachten zo na zijn
Fortis avontuur? Ik kan me voor-
stellen dat je daar nachtmerries
van krijgt. Ik had laatst ook een
nachtmerrie: ik droomde dat
iemand uit Presikhaaf een stukkie
ging schrijven in onze wijkkrant.
Ik droomde dat hij een huis ge-
kocht had van zijn gouden hand-
druk. Die had hij gekregen van
onze burgemeester omdat hij
slecht functioneerde. Ik droomde
ook dat hij had gewerkt als perso-
neelsfunctionaris bij de politie, en
daar had hij er een zooitje van
gemaakt. En dat fietst nu hier
rond in Presikhaaf.

Want, de personeelsfunctionaris is
de man die onze wijkagenten
uitzoekt. En volgens mij doet hij
dat door iene miene mutte……..
of 1,2,3 plof en wie overblijft mag
in Presikhaaf rond gaan fietsen.
Ik schrok met een onveilig gevoel
wakker. Een beloning krijgen voor
slecht functioneren! En iemand uit
Presikhaaf die iets over zijn wijk
schrijft in onze wijkkrant, dat is
toch het bewijs dat dromen bedrog
zijn…….

Tot ik de volgende dag in de krant
las dat onze burgermeester, die
korpsbeheerder van de politie in
Arnhem en hulpofficier van justi-
tie is, voor de commissie integri-
teit overheid moet verschijnen.
Wat een naam, je verzint het niet,
zelfs niet in je stoutste dromen.
En deze commissie gaat onderzoe-
ken of onze burgemeester, in
2006, een personeelsfunctionaris
van de politie, die erg slecht func-
tioneerde, wel een gouden hand-

druk, van 150.000 euro, had
mogen geven? Waarom nu pas?
En wat valt er te onderzoeken?
Elke simpele ziel weet toch: niet
functioneren is toch ontslag krij-
gen en WW aanvragen! ….

Die avond kon ik niet in slaap
komen. Allerlei vragen tolden door
mijn hoofd. Waarom zie ik onze
wijkagenten nooit fietsen? Denken
zij ook: slecht functioneren, dan
krijg je een beloning? Dat is toch
raar J.P. Al die beloningen. En wij
ons maar afvragen wat ze met
onze belastingcenten doen. En ik
weet het nu.

Mensen belonen, die op moesten
stappen, omdat ze er niets van
bakten. Staat dat soms in hun
arbeidsvoorwaarden? Bij niet of
slecht functioneren zult u rijkelijk
worden beloond. Vind je het gek
dat wij de overheid niet snappen.
Volgens hen functioneert onze
wijk ook niet, maar daar krijgen
we toch ook niets voor. Want
waarom bestaat een spekcheque
maar uit ca 400 tot 500 euro?

Terwijl de spekcheque van de
personeelsfunctionaris 150.000
euro bedraagt. Hoeveel zou onze
burgemeester krijgen als haar
ambtstermijn over is? Of  mogen
wij Arnhemmers daar een keer
over beslissen? Ik denk dat ze mij
maar personeelsfunctionaris bij de
politie moeten maken. Dan wordt
het er niet beter op. Maar ik uitein-
delijk wel……….of is dat het
motto om bij de gemeente te
werken?

Tot de volgende brief….

Warmtetransport
Waalstraat

Maandag 22 september is
Nuon Warmte begonnen met
de aanleg van een warmte-
transportleiding in de Waal-
straat. Omdat in dezelfde
straat het riool moet worden
gerenoveerd, heeft gemeente
Arnhem besloten om de werk-
zaamheden te combineren.
De werkzaamheden duren tot
half  december.

De aanleg van de warmte-
transportleiding en de reno-
vatie van het riool worden in
twee fasen uitgevoerd.

Maandag 22 september is fase
1 gestart. Fase 1 begint vanaf
de hoek van de IJssellaan met
de Waalstraat tot aan de Gel-
eenstraat.
Fase 2 loopt van de Geleen-
straat tot aan de Scheldestraat.
Fase 2 start wanneer fase 1
gereed is.

Verkeer
Tijdens de werkzaamheden is
de weg afgesloten voor al het
gemotoriseerde verkeer. Het
verkeer wordt omgeleid via
borden. Voetgangers en fiet-
sers hebben wel doorgang.
In de Geleenstraat worden
voor de duur van de werk-
zaamheden tijdelijke parkeer-
plaatsen ingericht. Dit is
gedeeltelijk in de groenzone
naast de Geleenstraat.

(bron: www.arnhem.nl)
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Een school die staat voor kwaliteit
Nieuws van de Annie M.G. Schmidtschool
Volgend jaar gaat de Annie
M.G. Schmidtschool verhuizen
naar het nieuwe MFC
‘Presikhaven’. Een spannende
gebeurtenis waar leerkrachten
en kinderen heel erg naar
uitkijken.

De afgelopen maanden heeft het
team van leerkrachten nog eens
gesproken over wat nu zo kenmer-
kend is voor de Annie M.G.
Schmidtschool. Ze vinden het
belangrijk om aan ouders en
kinderen in Presikhaaf duidelijk te
maken waar de school voor staat.
Er is gesproken over waar de
school veel aandacht aan wil
besteden en hoe de leerkrachten
ervoor zorgen dat kinderen het
beste kunnen leren.

Kinderen kunnen veel leren. Leer-
krachten merken dagelijks in de
klas dat kinderen ook graag wìllen
leren. De school vindt het belang-
rijk dat kinderen het beste uit
zichzelf halen, daarom is er een
omgeving waarin kinderen het
hoogst haalbare bereiken:
veel aantrekkelijke materialen en
digitale schoolborden.

De school richt zich op drie aspec-
ten; het vergroten van kennis,
het aanleren van nieuwe vaardig-
heden en het ontwikkelen van

goed gedrag. De Annie M.G.
Schmidtschool zorgt voor een
uitgebreid lesprogramma, met
extra veel aandacht voor de basis-
vaardigheden taal, lezen en
rekenen. Als een leerling de school
verlaat moet het een succesvolle
start kunnen maken in het ver-
volgonderwijs.

Kinderen krijgen op school niet
alleen een grotere kennis. Ze leren
ook wat ze met deze kennis
kunnen doen. Ze leren nieuwe
vaardigheden. Er wordt binnen de
school veel nadruk gelegd op het
vinden van oplossingen voor
vragen of problemen.

De school heeft vervolgens ge-
keken wat belangrijk is om dit
kunnen bereiken.
* Contacten met ouders over wat

hun kind op school op dat
moment leert. Zo kunnen ouders
thuis hun kind stimuleren en
helpen. Ouders zijn altijd wel-
kom, de leerkrachten maken tijd
om met ouders te praten.

* Werken met een duidelijke
structuur. De kinderen krijgen de
lesstof op een degelijke en
doordachte manier aangeboden,
waardoor zij zich de lesstof goed
eigen kunnen maken.

* Het team van de school bestaat
uit professionele en betrokken
leerkrachten.

* Het werken met Kaleidoscoop
actief leren vergroot de betrok-
kenheid en de motivatie van de
kinderen.

* Leerkrachten geven kinderen
veel zelfvertrouwen, een voor-
waarde om fijn te leren.

* In de school is een veilige omge-
ving door de dagelijkse struc-
tuur, door kinderen te laten
weten wat er van hen verwacht
wordt. Een goede relatie met
andere kinderen en met de
leerkracht is belangrijk voor de
veilige omgeving.

Ze willen hiermee laten zien de
Annie M.G. Schmidtschool staat
voor kwaliteit!

Poffertjes aangeboden door Vivare
Op dinsdag 7 oktober kregen de
bewoners van de flat aan de van
der Goesstraat poffertjes aangebo-
den door Vivare. De reden hier-
voor was de flatbewoners met
elkaar in contact te brengen én
met elkaar te praten over ideeën
voor de woon- en leefomgeving.
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BUURTWERK PRESIKHAAF
buurtcentrum de Snuffelpaal buurtcentrum de Overkant buurtcentrum de Oosthof

Sinterklaasoptocht
De jaarlijkse Sinterklaasoptocht
is niet meer weg te denken in
Presikhaaf. Het is een goede
traditie, die we graag ieder jaar
willen voortzetten.

Dit jaar zal Sinterklaas weer
feestelijk worden binnenge-
haald op zaterdag 22
november, waar hij ver-
trekt vanaf buurthuis de
Snuffelpaal.

Net als in de afgelopen jaren
zal Sinterklaas in een open koets
om 13.00 uur vertrekken en door

alle drie delen van Presikhaaf
gaan. Hij maakt een korte stop bij
zorgcentrum Waalstaete.
De goedheiligman wordt begeleid
door zijn vele zwarte pieten,

vrolijk opgeluisterd door
showband Mistique Arnhem
en auto’s die er achteraan
rijden.
Elk jaar loopt een grote
groep kinderen met ouders
mee in deze tocht die tegen

kwart voor drie eindigt bij
buurthuis de Overkant. Daar is

vanaf die tijd een spetterend
Sinterklaasprogramma te zien.

Door Ans Sanders Rommelmarkt bij
buurtcentrum
de Overkant

Wat er zoal gebeurt
in de Oosthof

Bij de Overkant wordt op
zaterdag 15 november een
rommelmarkt gehouden.

Heeft u onlangs uw zolder opge-
ruimd en weet u niet wat u met de
spullen moet doen? U kunt een
tafel huren en uw oude spulletjes
verkopen. De huur van een tafel is
€ 7,50 (tafel is 1,80 m lang en
70 cm breed). U mag maximaal
twee tafels huren.
U kunt telefonisch een tafel reser-
veren bij Lies Brinkman of even
langskomen bij de Overkant.
Let op: u mag geen eten en
drinken verkopen.

Er is ook een rommelmarkt voor
kinderen. Zij kunnen gratis een
kleinere tafel gebruiken.
Zij mogen alleen speelgoed, boek-
jes en knuffels verkopen.
De rommel-markt wordt gehouden
van 11.00-16.00 uur.
Telefoonnummer: 026-3614457.

Zoals je ziet oefent daar bijna elke
dinsdagavond een groep mensen
van jong tot wat minder jong,
muziek, zang en dans.
Natuurlijk worden echte instru-

menten gebruikt. Is de groep niet
in de Oosthof te vinden, dan
brengt zij gezelligheid in verzor-
gings- en verpleeghuizen en bij elk
gezelschap dat hun uitnodigt.
Zowel de boerenkleding uit de
Liemers (zeg maar de IJssel over
tot aan de Duitse grens) en stijl-
volle uitgaanskleding uit de jaren
twintig wordt gedragen. Kortom
dan zijn de Speelluden vol in actie.

Nieuwe leden zijn van harte wel-
kom. Kom eens kijken op de
dinsdagavond (van 20.00 uur tot
22.00 uur; vaak zijn we er vroeger
en gaan later naar huis) of neem
contact op met onze secretaresse
Leny Visser.
Telefoon 0316-248312.

U kunt ook mailen naar
speelluden@hotmail.com

Meer informatie is ook te vinden
op de website van de Oosthof:
www.xs4all.nl/~bcoost onder het
kopje dansgroepen.
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VRIJWILLIGERS GEVRAAGD
Voorzittter gezocht
De wijk Presikhaaf
Oost omvat drie delen
nl. Elsweide, Over het
Lange Water en het winkel-
centrum. In deze wijk bestaan
vijf bewonersoverleggroepen.
Eén van deze bewonersgroepen
is Cannenburg tot Ulenpas,
waarvan de grenzen zijn
Cannenburglaan, IJsseloordweg,
Ulenpaslaan, Kamphuizenlaan,
Middachtensingel (zie kaart).

De taken van de bewonersoverleg-
groepen liggen op het gebied van
de leefbaarheid en veiligheid in de
wijk in de breedste zin. Tevens
verleent de overleggroep onder-
steuning bij buurtactiviteiten. In
de bewonersoverleggroepen
nemen geïnteresseerde buurtbewo-
ners deel die de ervaringen in hun
buurt naar voren brengen tijdens
de vergaderingen of de voorzitter
inlichten over voorkomende
gevallen.
De overleggroep Cannenburg tot
Ulenpas zoekt een (vrijwillige)

voorzitter, woonachtig in de buurt.
Van de voorzitter wordt verwacht:
- 2 keer per jaar het voorbereiden

van de bewonersoverleg verga-
deringen met de secretaris en de
ondersteunde opbouwwerker;

- 2 keer per jaar de vergaderingen
leiden;

- zich op de hoogte stellen wat in
de wijk leeft door bijvoorbeeld:
contacten onderhouden met de
wijkwinkel, wijkmanager,
opbouwwerker, politie en even-

tueel met voor de wijk verant-
woordelijke gemeentefunctiona-
rissen resp. gemeentelijke in-
stanties;

- in het algemeen zich op de
hoogte stellen van die maatrege-
len van gemeente resp. andere
overheden, die de wijk raken of
kunnen beïnvloeden.

Heeft u interesse en wilt u  meer
informatie dan kunt u contact
opnemen met: Karin Veldkamp
Grevelingenstraat 18
6826 EH  Arnhem, Tel.: 3628447

Swoa-steunpunt
de Weldam zoekt
vrijwilliger dagopvang

Naast de prikpost en de
apotheek in de Bethaan

blijven ook de prikpost en
Kringloop Apotheek

Witteveen
gehandhaafd in

Waalstaete

Werkzaamheden: Het ondersteu-
nen van beroepskrachten op de
dagopvang. Hierbij moet u denken
aan het ontvangen van de bezoe-
kers, het gezamenlijk koffie-
drinken, het maken van een
praatje met bezoekers en de
ondersteuning bij spel en diverse
activiteiten.
Profiel: de vrijwillige medeweker
die we zoeken:
* vindt het leuk om met ouderen

te werken
* bereid is om een vast dagdeel op

zich te nemen
* is betrouwbaar en heeft respect

voor de privacy van mensen en
voelt zich verantwoordelijk

* heeft goed ontwikkelde sociale
vaardigheden

* onderschrijft de doelstellingen
van de Stichting Welzijn
Ouderen Arnhem.

* neemt deel aan het geplande
overleg.

De beroepskrachten zijn beschik-
baar voor informatie, overleg en
advies. Bij afwezigheid is een
collega bereikbaar.

Meer informatie:
Gulay Daymaz,
de Weldam, Middachtensingel 39,
telefoon 026-361 1741.
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Leercentrum de Overkant
Bethaniënstraat 242,

6826 TJ Arnhem
Secretariaat: Mevr. G. van Toor

Tel: 026 - 36 10 587

Leercentrum SeniorWeb-de Overkant
Waarom cursus volgen bij leercentrum SeniorWeb – de Overkant?
SeniorWeb is een landelijke organisatie die in samenwerking met
diverse partners door het hele land cursussen en workshops in
computer- en internetgebruik geeft. Betaalbaar en begrijpelijk
voor iedereen. Bij de cursussen wordt gebruik gemaakt van de
boeken van SeniorWeb en voor de vervolgcursus VISTA een boek
van VisualSteps.
We willen iedereen leren met een
computer om te gaan. Het bezit
ervan is geen must, maar is handig
om thuis te oefenen.

Als u (nog) geen computer heeft,
stellen we u in de gelegenheid bij
ons uw huiswerk te maken.
De docent gaat samen met zijn
assistent stap voor stap door de
lesstof en geeft, waar nodig, aan-
wijzingen via een groot scherm.
Iedere cursist krijgt ruim de tijd
om gedurende de cursus te oefe-
nen. Na elke cursus ontvangt u
een deelnamecertificaat.

Als u lid wordt van SeniorWeb
kunt u tegen een geringe vergoe-
ding ondersteuning per e-mail
krijgen of  hulp aan huis.
Voor uitgebreide informatie over
SeniorWeb zie de website:
http://www.seniorweb.nl
De cursussen die wij u aan bieden

zijn voor de besturingssystemen:
Windows XP en VISTA.
Windows XP:
Beginners, Internet en e-mail
Windows VISTA:
Beginners, Vervolgcursus, Internet
en e-mail.
Fotografie:
Digitale fotobewerking deel 1 en
Digitale fotobewerking deel 2.

We starten weer in januari:
Informatie en u opgeven voor de
cursussen kunt u bij:
Mevr. G. van Toor - Arnhem
Tel.: 026 – 3610587
Tien lessen à 2 uur kosten € 50,00
excl. cursusmateriaal (boek en
usb-stick). Arnhem-Cardhouders
krijgen korting.

Inloop/Huiswerkbegeleiding:
Dinsdag t/m donderdag van:
09.30 – 11.30 uur à € 1,10 per uur.
Huiswerkbegeleiding van ge-
noemde cursussen is mogelijk.
PC-help:
Maandag: van 13.00 – 15.00 uur

Meer informatie vindt u op onze
eigen website:
http://overkant.seniorweb.nl

wonen zoals u wenst

Naam:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoonnummer:
E-mail:

Cloekplein 2 - 6826 KS  ARNHEM
Tel: 026 44 34 900 - Fax: 026 44 33 203

Mail: info@hoetinkmakelaars.nl
Website: www.hoetinkmakelaars.nl

Heeft u verkoopplannen, vul dan nu de bon
in voor een GRATIS waardebepaling!
Bellen of mailen mag natuurlijk ook!

Heeft u tevens interesse in een vrijblijvend
hypotheekadvies?  ja / nee

hierlangs afknippen
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LEERBEDRIJF DIAGONAAL
Door Mina YacoubDe kinderclub

Elke woensdag komt een aantal
studenten van Leerbedrijf
Diagonaal Presikhaaf in de
Overkant bij elkaar om de
Kinderclub voor te bereiden.

Ze maken samen een planning van
knutselactiviteiten voor kinderen.
Ze doen dit altijd een maand van
te voren zodat iedereen weet waar
ze aan toe zijn. Het doel is om de
kinderen bezig te houden en hun

creatieve talenten naar buiten te
laten komen. Behalve activiteiten
organiseren, proberen ze ook
signalen op te vangen hoe het met
de kinderen gaat. Zodra zij iets
signaleren wat niet klopt, trekken
ze aan de bel. Er wordt dan een
oplossing bedacht. Bij de Kinder-
club wordt alles besproken en
daarom is er een leuke sfeer en dat
merken de kinderen ook.

Spelen op het Carstenszplein
Zolang het weer zich van haar
goede kant laat zien, staan mede-
werkers van Leerbedrijf Diagonaal
tweemaal per week op het
Carstenszplein, gelegen aan een
zijstraat van de Bethaniënstraat.
Zij staan daar met een variëteit
aan speelmateriaal ter aanvulling
van de speelvoorzieningen die er
al aanwezig zijn. Onder begelei-
ding van sport- en spel-

medewerkers kunnen kinderen
zich hier geheel kosteloos uitleven
met spellen zoals basketbal,
voetbal, en steltlopen. Direct
naast het verharde pleintje zijn
klimtoestellen en schommels te
vinden om lekker mee in beweging
te zijn. Kom gerust eens kijken!
Wij staan er op woensdag en
vrijdag, mits het droog is, vanaf
16.00 uur.

Door Stephan Blok

Sportclub en Het Domein gratis
voor kind uit gezin met laag inkomen
Arnhemse kinderen uit gezin-
nen met een laag inkomen
kunnen vanaf 1 januari gratis
lid worden van een sportclub en
een cursus volgen bij Het
Domein.

Dat staat open voor iedereen met
een Arnhem Card-kindpas (tot 18
jaar). Jongeren van 16 en 17 jaar
met een kindpas betalen straks
ook niet meer voor de bibliotheek
(tot 16 jaar abonnement al gratis).

Voor Cardhouders vanaf  18 jaar
wordt de korting op de bibliotheek
en de cursus bij Het Domein en de
Volksuniversiteit verdubbeld tot
50%: een korting die al geldt voor
de contributie van de sportclub.
Arnhem rekent huishoudens met
een inkomen tot 120% van de
bijstand tot de lage inkomens. Zij
kunnen een Arnhem Card krijgen.

Dienstverlening aan Arnhemmers
met schulden is een ander doel

van het armoedebeleid.
De wachtlijst voor het regelen van
schulden bij het maatschappelijk
werk en de sociaal raadslieden
wordt verkleind. Er wordt extra
ingezet op het geven van budget-
advies, het invullen van formulie-
ren en hulp bij inkomensbeheer.
Vanaf  eind dit jaar kunnen klanten
op de gemeentelijke website zelf
checken voor welke financiële
regelingen zij in aanmerking
komen en hoe zij deze kunnen
aanvragen.



PRESIKHAAF

10

Campagne “Arnhem in beweging”
Bewoners Klarendal, Presikhaaf
en Geitenkamp interviewen
buurtgenoten
Bewoners van Klarendal,
Presikhaaf en Geitenkamp zijn  in
september de wijk ingegaan om
gesprekken te voeren met hun
buurtgenoten. Zij ontvangen een
uitkering en hebben een training
als interviewer gevolgd. Het is
voor hen een eerste stap op weg
naar werk. Aan hun buurtgenoten
vragen zij om te vertellen waarom
ze trots zijn op hun wijk, en wat
zij zelf voor hun wijk willen doen.
Hiermee wordt de gemeentelijke
campagne ‘Arnhem in beweging’
voortgezet die afgelopen juni in
’t Broek en Malburgen van start is
gegaan.

Bijna twintig bewoners met een
bijstandsuitkering zijn getraind om
interviews te houden.
In gesprekken bij scholen, bij
supermarkten en op straat vragen

ze buurtbewoners naar hun
betrokkenheid bij de wijk.
Er gebeurt al veel in deze wijken
maar nu gaat het erom wat be-
woners zelf willen doen.
De interviewers vragen de buurt-
genoten onder meer op welke
manier ze actief willen worden
voor de wijk. Ze bepalen zelf
waarover het gesprek met hun
buurtgenoten gaat.
Aan de orde komen vragen als:
Waarop bent u trots in uw wijk?
Wat wilt u doen voor uw wijk?
Welke kansen ziet u?

De start van de campagne in
’t Broek en Malburgen was een
groot succes. Twaalf  bewoners
met een uitkering hebben toen de
interviewtraining gevolgd en in
twee dagen tijd maar liefst 248
buurtgenoten ondervraagd.

Daarvan hebben er 209 aangege-
ven graag meer bij hun buurt
betrokken te willen worden,
eventueel via een reïntegratie- of
activeringstraject.
Uit de interviews bleek onder
andere dat bewoners van ’t Broek
en Malburgen trots zijn op hun
opgeknapte woningen; en dat zij
graag meer ontmoetingsplaatsen
zien in hun buurt.

Met het project ‘Arnhem in bewe-
ging’ wil de gemeente mensen op
hun kwaliteiten aanspreken (‘in
hun kracht zetten’) zodat ze zich
actief inzetten, bijvoorbeeld voor
de wijk. Doel van dat project is
om vooral mensen met een uit-
kering te laten meedoen en waar
mogelijk te ondersteunen bij het
verkrijgen van werk.
Het is onderdeel van een landelijk
proefproject van Arnhem en
Leeuwarden, waardoor mensen
met de minste kansen op de
arbeidsmarkt weer gaan meedoen
aan de maatschappij.

Onder het motto ‘Mee(r)doen in
Presikhaaf ’ en ‘Mee(r)doen in
Klarendal’ zijn de interviewers
eind september in deze wijken aan
de slag gegaan. Onder het motto
‘Geitenkamp voor elkaar’ wordt
aangesloten bij projecten die
binnen deze wijk al lopen en
verbinding gelegd met het buurt-
servicecentrum dat in september
is geopend in deze wijk.

De gemeente Arnhem heeft Radar
Advies, bureau voor sociale vraag-
stukken uit Amsterdam, gevraagd
het project te ondersteunen.



Aan de slag in de buurt

Van Kampenstraat en omgeving Spuistraat en omgeving Doeffstraat en omgeving

Wat is Buurt In Aktie (BIA)
Buurt in actie is een project waarbij

 * gewerkt wordt aan het versterken van de onderlinge contacten tussen
bewoners, diverse  partijen en instellingen in de buurten

waar geen sloop en nieuwbouw plaats vindt.
 * de activiteiten dicht bij de mensen, per straat/ buurtje worden gebracht.

* aandacht wordt gegeven aan positieve ontwikkelingen in de buurt.
In deze flyer leest u wat er gebeurt en nog staat te gebeuren.



Wonen
* Er zijn extra uren voor de buurt-

meesters door Vivare en Portaal
ingezet met uitbreiding van taken
rond schoon, heel en netjes.

* De trappenhuizen in de van Kampen-
straat en omgeving worden opgeknapt.

* Er zijn meer schoonmaakuren voor de
trappenhuizen van de Vivare woningen
en woonomgeving waar geen nieuwbouw
plaats vindt.

* Vivare en Portaal gaan nadenken over
de toekomst van de woningen en
woonomgeving waar geen nieuwbouw
plaatsvindt.

Zorg
* Er wordt toegewerkt naar een sluitend

systeem voor het signaleren van zorg
vragen zoals Zorgadviesteams (jeugd
van 0-18 jr), Zorg Signaleringsoverleg
Presikhaaf, Centrum voor Jeugd en
Gezin en een WMO-loket.

* De onderlinge samenwerking van
verschillende zorgverleners wordt
bevorderd door het houden van
ontmoetings bijeenkomsten.

* Vanaf najaar ’08 wordt intensief inge-
zet bij tien gezinnen met veel problemen.

* Er zijn drie participatiecoaches om met
bewoners actief te werken aan een
traject naar (vrijwilligers)werk.
Dit gebeurt met voorrang voor BIA
buurten.

* Het Zorg Signaleringsoverleg Presikhaaf
inventariseert de aanwezige hulp en
zorgt voor afstemming zodat er niet te
veel hulpverleners in één gezin komen.
Het overleg wordt verbreed rond de
aanpak overlastbestrijding.

* In 2009 wordt een centrum voor jeugd
en gezin mogelijk in combinatie met een
WMO-loket geopend.
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Woonomgeving/Samenleven
* Bewoners worden op buurtniveau be-

trokken bij activiteiten als bijvoor-
beeld Buiten Gewoon Beter of de
organisatie van een straatbarbecue.

* Er is gestart met een Tuinproject in
van Kampenstraat e.o.

* Overlast Duivenpoep in Spuistraat e.o.
is aangepakt door plaatsen van pinnen.

* Extra inzet woonomgeving ploegen
(Vivare, Portaal) voor zwerfafval.

* Flataanpak van der Goesstraat; met
flatbewoners overleggen over (samen)
wonen in de flat.

* 1x per jaar is er een buurtschouw in
samenwerking met Werkgroep
Woonomgeving Presikhaaf 3

* Gemeente en corporaties stemmen
onderhoud openbare ruimten op
elkaar af.



Buurt In Aktie
is een project
van het
programma sociale bouwstenen

Fotografie: Jan Trooster,
Martin Wieldraaijer,
Roel van Leuven
Ontwerp-layout: R&R
Druk: Van der Wiel &

 Rosmalen Drukkers

Veiligheid/handhaving
* Afdeling Handhaving van de

gemeente en de wijkagenten hebben
werkafspraken over de aanpak bij
storten van grof vuil en het
parkeren van aanhangers.

* Wijkagenten worden zichtbaarder in
de wijk door hen niet meer of
beperkter in te roosteren
voor opsporingsteams, noodhulp-
diensten en evenementen.

* Politie informeert de melder wat er
met de melding is gedaan.

Colofon
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Activiteiten in Woonzorgcentrum Waalstaete

Muziekmiddag

Op 15 november a.s. verzorgt
Quatremains club Gelderland-
Oost om 13.30 uur een piano-
optreden in Waalstaete.

Werk van verschillende klassieke
componisten zal ten gehore wor-
den gebracht. Alles wordt ingeleid

door een lid van de club.
Na optredens in de regio kan men
voor de eerste keer in Arnhem van
dit ongedwongen en gezellige
muziekgebeuren genieten.
Iedereen is welkom, de toegang is
gratis. Halverwege is er een pauze.

Door Iet Harderwijk

Kerstbingo en verloting
Donderdag 11 december van
14.40 tot 16.00 uur.
Diverse bingorondes met fraaie
prijzen, tussen de rondes pauze en
verloting. Voor cliënten van
binnen en buiten Waalstaete.
Entreeprijs externe bezoeker
€ 2,00, prijs per lot € 0,25

Kerstmaaltijd met
achtergrondmuziek
Woensdag 17 december
Voor cliënten binnen en buiten
Waalstaete.
Inschrijving via aanmeldstrookje
en entreekaart via receptie.
Geringe eigen bijdrage. Volgende
ochtend kerstontbijt!

Koorconcert
Vrijdag 19 december
van 14.30 tot 15.30 uur door
O.V.O. Waalstaete. Voor cliënten
van binnen en buiten Waalstaete.
Entree gratis

Kerstviering
Maandag 22 december
van 19.00-20.00 uur met koor
“De Lofstem” i.s.m. pastoraal team
Waalstaete. Voor cliënten van
binnen en buiten Waalstaete.
Entree gratis

Oudjaarsbal
Woensdag 31 december
van 14.30 tot 16.30 uur m.m.v.
dansorkest Duo Pardon.
Samen proosten op het oude jaar
en een hapje erbij. Voor cliënten
van binnen en buiten Waalstaete.
Entreeprijs externe bezoeker
€ 3,00

Oplossing “Herken je wijk”
De foto is gemaakt in de Heemtuin. Er waren meerdere goede
inzenders, waaruit mevrouw van Buuringen als gelukkige
winnares uit de bus kwam. Zij ontving een tegoedbon van € 20,00
te besteden bij Slagerij Henk Greven.

Eén van de inzenders had zoveel werk gemaakt van de kaart met
de oplossing, dat deze een mooi plekje heeft gekregen in het
redactielokaal.
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Burgers kunnen schone lucht gaan afdwingen
Door B.W. PenninksLaatst las ik een vakblad waarin

bovengenoemde kop mijn
aandacht trok. Verder lezend,
las ik “Burgers kunnen de
overheid dwingen om maat-
regelen te nemen tegen lucht-
vervuiling, oordeelt het
Europese Hof van Justitie”.

Mijn gedachte was: eindelijk
worden de bestuurders erop gewe-
zen dat zij medeverantwoordelijk
zijn voor de gezondheidstoestand
van haar burgers.

De oorzaak van deze uitspraak ligt
bij het feit dat de Duitser Janecek
naar het Europese Hof was ge-
gaan om het stadsbestuur van
München te dwingen iets aan de
luchtvervuiling te doen. Deze stad
heeft een drukke verkeersader
waar tal van metingen hebben
uitgewezen dat de grenswaarde
voor fijnstof vele malen wordt
overschreden.

Volgens milieuadvocaat mr. Koe-
man is de uitspraak van het Hof

niet erg bedreigend. Het gaat er
voornamelijk om hoe snel de
overschrijdingen worden wegge-
werkt. De gemeenten moeten van
het Hof een actieplan opstellen
dat ertoe leidt dat het risico van
overschrijding en de duur ervan
tot het minimum worden beperkt,
rekening houdend met alle om-
standigheden en de betrokken
belangen.

Volgens woordvoerder Van Biezen
van de Stichting Natuur en Milieu
betekent dit dat overal goede
luchtplannen kunnen worden
afgedwongen door burgers.
Maar nog interessanter dan een
kettingreactie van processen zou
het zijn als de uitspraak neerkomt
op een planverplichting. Elke
gemeente dient een luchtplan te
hebben. Nog interessanter is de
beantwoording van de vraag: “Kan
de burger afdwingen dat het plan ook
wordt uitgevoerd?”
Jaren geleden is er onderzoek

gedaan naar gemeentelijke lucht-
kwaliteit (proefpersonen op de
Mandelabrug) maar of  er beleids-
instrumenten en financiering voor
zijn, dat is vooralsnog onduidelijk.

Naar mijn mening is er zeer weinig
tot niets aan gedaan. Omdat de
vervuiling ook over de lands-
grenzen heen gaat (Ruhrgebied
Duitsland) wordt deze Europees
aangepakt. De balans helt volgens
VROM over en de maatregelen
om de luchtkwaliteit te verbete-
ren, moeten ruimtelijke projecten,
die de luchtkwaliteit verslechte-
ren, ruimschoots overtreffen.

Het is van essentieel belang om de
luchtkwaliteit rondom Arnhem
eens onder de loep te nemen.
Provincie en gemeente hebben
hier echter geen oren naar omdat
de uitkomst voor het industriege-
bied Arnhem, Duiven, Wester-
voort, evenals voor de Pleyroute,
nadelig kan uitpakken.

Bronnen: VROM en rePublick

Charitatief  geld voor extra Seniorenwegwijzers
Het aantal Seniorenwegwijzers bij de gemeente Arnhem wordt
uitgebreid. Zij gaan op huisbezoek bij zelfstandig wonende
inwoners vanaf 65 jaar en kijken met hen of de financiële regelin-
gen en voorzieningen voor ouderen volledig worden benut.
Door een terugloop van het aantal
medewerkers daalde het aantal
huisbezoeken en het gebruik van
de regelingen. Dullertsstichting en
Stichting Sint Nicolai Broeder-
schap hebben de gemeente aange-
boden de helft van de kosten van
de Seniorenwegwijzers te vergoe-
den.

beroepskrachten en vier voor dit
werk opgeleide mensen met een
bijstandsuitkering. Bij de selectie
van de kandidaten wordt rekening
gehouden met de leeftijdsgroep
van ouderen voor wie zij gaan
werken.

Alle zelfstandig wonende 65-
plussers krijgen een brief met een
antwoordkaart en bij niet reageren
een telefoontje. Verwacht wordt
alle 65-plussers straks weer eens
per drie jaar te kunnen benaderen.

De Seniorenwegwijzers gaan
volgens plan eenmaal per drie jaar
op bezoek bij 65-plussers om
voorlichting te geven over
gemeentelijke regelingen en voor-
zieningen, waarmee ouderen te
maken hebben of kunnen krijgen
en hoe deze benut kunnen wor-
den. Er komt versterking van twee
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Activiteiten in Swoa steunpunt De Weldam

Wintermarkt
Zondag 09 november
Zaal open 10.30 uur, toegang
gratis. Gezellige wintermarkt, waar
u cadeautjes kunt kopen voor
Sinterklaas, Kerst, maar ook zo
maar gezellige leuke dingen.

Cursus Engels
voor ouderen
Geschikt voor een ieder die de
basiskennis van de grammatica
beheerst en al over een redelijke
woordenschat Engels beschikt.

Aan de hand
van het boek
Amazing
Stories en
zelfgekozen
kranten-
artikelen

oefent u spreek-, luister, lees en
schrijfvaardigheid.

Start dinsdag 7 oktober van 09.30
tot 11.00 uur.
Docente is Sandy Challice.

25 lessen per jaar (vakanties vrij)
à € 4,50, betaalbaar in termijnen.

Voor inlichtingen en aanmelden:
Steunpunt de Weldam,
Middachtensingel 39,
telefoon 026-3611741.

Tot medio december kunt u  natuurschilderijen van mevrouw Bloemendaal bewonderen

Kerstlunch
Vrijdag 19 december, zaal open:
12.30 uur, start 13.00 uur
Inschrijven vanaf 1 december
(tijdig want er is veel belangstel-
ling en vol is vol).
Een kaartje kost € 6,50.

Kerstinstuif
Vrijdag 26 december,

start 14.30 uur, zaal open 14.00 uur.
Het programma is nog een verrassing.

Inschrijven vanaf
maandag 8 december.

Van harte welkom.

 Cursus boetseren
In september zijn de cursussen
boetseren bij de Weldam weer van
start gegaan.
De cursus bestaat uit 30 lessen
van tweeëneenhalf uur en kost
€ 275,-- .(U kunt in termijnen
betalen van 2 x € 100,00 en 1 x
€ 75,00). De groepen bestaan uit
maximaal acht deelnemers (indivi-
duele begeleiding zodat ieder op
zijn eigen niveau zijn talent kan
ontwikkelen en naar eigen inzicht
zijn idee kan verwezenlijken).
Er is nog plaats
voor enkele
cursisten (vanaf
50 jaar) op de
maandagavond,
dinsdagmiddag
en donderdag-
ochtend.
Bent u geïnteresseerd en wilt u nog
meer informatie, dan kunt u
contact opnemen met
Tina Lintvelt tel.: 026 3258777
of  met de Weldam,
tel.: 026 3611741.
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Advertentie

Grofvuil
afvoeren
Grof huishoudelijk afval (grote of
zware stukken huishoudelijk afval)
kan gratis door SITA worden
opgehaald via een telefoontje naar
026 - 446 04 90.

Sinds kort bestaat ook de moge-
lijkheid de melding te doen via
internet;

www.afvalmelden.nl

Na aanmelding krijgt u per email
een bevestiging van wat is afge-
sproken.
Het is NIET mogelijk om telefo-
nisch of via internet afval als puin,
grond, grint, gips, autobanden,
accu’s, bielzen en boomstronken
aan te bieden. Deze afvalsoorten
moet u zelf wegbrengen naar één
van de afvalbrengstations:
Beijerinckweg 9 (Noord) of
De Overmaat 17 (Zuid).
Om afval te kunnen aanleveren,
moet u in het bezit zijn van een

afvalpas, die door de gemeente
Arnhem aan elk Arnhems huis-
houden is verstrekt. Wie geen pas
(meer) heeft, kan daarvoor op de
afvalbrengstations een aanvraag-
formulier krijgen.

Agenda
Werkgroepen
Presikhaaf Oost
18-11  Bewonersoverleg Elsweide
25-11 Wijkplatform

Presikhaaf-Oost
08-12 Buurtpreventie Ulenpas
11-12  Buurtpreventie Molecate

De vergaderingen vinden plaats in
buurtcentrum de Oosthof om
19.30 uur

Agenda
Werkgroepen
Presikhaaf  West
03-11 WWP2 19.30 uur

in de Wijkwinkel
04-11 WWP3 19.30 uur

in de Overkant
06-11 Interculturele Werk-

groep (ICW) 09.30 uur
in de Overkant

11-11 Wijkplatform
Presikhaaf-West
20.00 uur in de Overkant

20-11 Interculturele Werk-
groep (ICW) (thema)
09.30 uur in de Overkant

24-11 WWP1 20.00 uur
in de Snuffelpaal

25-11 Buurtpreventie
Bethaniën 19.30 uur
in de Overkant

04-12 Interculturele Werk-
groep (ICW) 09.30 uur
in de Overkant

08-12 WWP2 19.30 uur
in de Wijkwinkel

18-12 Interculturele Werk-
groep (ICW) 09.30 uur
in de Overkant

16-12 Gezamenlijk Presikhaaf-
Oost en Presikhaaf-West om
19.30 uur in de Overkant

Nog te gebruiken goederen, bij-
voorbeeld huisraad, speelgoed,
boeken enz., kunt u het beste
(gratis) kwijt aan kringloopbedrijf
2Switch.
U kunt daarvoor bellen met
0900-0205 (lokaal tarief) of zelf
brengen bij de winkel van 2Switch
aan de Westervoortsedijk 120.
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Nieuw aanbod Volare najaar 2008
Volare is een centrum voor
training en coaching van
Arnhemse vrijwilligers. Zij
ontwikkelt en organiseert
kortlopende cursussen,
trainingen en workshops ter
ondersteuning van hun taken
en werkzaamheden.

Tweemaal per jaar is er een nieuw
aanbod. Dit aanbod bestaat deels
uit een aantal terugkerende trai-
ningen. Voorbeelden hiervan zijn
‘beter vergaderen’, ‘receptie-
medewerker’ en ‘computercursus’.
Daarnaast bestaat een deel ook uit
een geheel nieuw aanbod.

In het aanbod van najaar 2008
staan o.a. de trainingen
‘fondswerving’ en ‘penningmees-
ter’, speciaal gericht op vrijwilli-
gers die actief zijn binnen zelf-
standig draaiende groepen.
Bij fondswerving gaat het om de

aanvraag van geld voor een activi-
teit of project; penningmeester is
gericht op het bijhouden van een
goede financiële administratie,
zowel op papier als op de compu-
ter (en dat kan ook weer belangrijk
zijn voor een aanvraag bij een
fonds).
Een ander voor-
beeld is een
thema-avond
over opval-
lend gedrag
bij kinderen:
een informa-
tieve avond
om opvallend
gedrag van kinderen beter te
herkennen. Een voorbeeld daar-
van is adhd: hoe functioneren deze
kinderen in de groep en wat vraagt
dat aan extra inzet van u als
vrijwilliger?
Daarnaast kunnen trainingen en
cursussen speciaal georganiseerd

worden vanuit de
vraag en behoefte
die u als vrijwilli-
ger-(groep) heeft,
ook wel ‘maatwerk’ genoemd. Dit
gaat buiten het vaste aanbod om
en daarvoor komt Volare graag in
contact met u of  uw groep. Men
kan bijvoorbeeld in een bijeen-

komst op bezoek komen
om verdere informa-
tie over Volare te
geven of te bespre-
ken wat specifiek
aansluit in uw
situatie!
Voor een compleet

overzicht van het
aanbod wordt verwezen naar
www.volare-arnhem.nl of  naar het
programmaboekje, dat bij de
Lommerd waar Volare gevestigd
is, kan worden opgehaald.

Volare, Spijkerstraat 185A
6828 DC Arnhem
Tel.: 026-4424970

Honigkamp 52 - 6826 PR Arnhem
Telefoon 026-3621996

De Bloemen- en Kado shop
bij u in de buurt.

Advertentie

SLAGERIJ
GREVEN

weer volop
stampotten

uit
 eigen keuken
Er is nog veel meer
in ons assortiment

Honigkamp 74
 6826 PR  Arnhem

Telefoon 026-3610284

OPLOSSING PUZZEL

Horizontaal:
1. stemvork; 7. ovaal; 12. hoop; 13.
os; 15. blaas; 17. ah; 19. looprek; 21.
krat; 22. les; 24. re; 25. erna; 27. dra;
28. jakob; 29. baviaan; 30. ooi; 31.
oho; 33. een; 34. oer; 36. bedompt;
38. nooit; 39. ger; 41. Elba; 42. be; 43.
tnb; 44. erop; 46. aanname; 48. de; 49.
nieuw; 51. yd; 52. leve; 54. skien; 55.
afknagen

Verticaal:
1. staljongen; 2. eh; 3. mol; 4. voor-
bode; 5. opoe; 6. Korea; 8. vb; 9. alk;
10. aardnoot; 11. laar; 14. servet; 16.
straatbeen; 18. HEAO; 20. knie; 23.
skibroek; 26. aannemen; 29. Bombay;
32. hola; 35. eind; 37. panda; 40. Eris;
42. Balk; 45. pui; 47. Eva; 50. we;
53. eg.

Advertentie

Nieuw in de collectie

zijden bloemen

5 december tip:

Ook sieraden
te koop vanaf € 2,50

Je raakt er niet
uitgekeken!!
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Samen fit! Gezond leven, eten en bewegen
Vier organisaties in Arnhem
bieden vrouwen in Presikhaaf,
die meer willen weten over
gezond eten, bewegen en
sportmogelijkheden, en hun
Nederlands willen verbeteren
een compleet programma aan
op het gebied van voeding en
beweging.

Stichting Rijnstad, Sportbedrijf
Arnhem, RijnIJssel en Stichting
Thuiszorg Midden-Gelderland
(STMG) voeren het project
Samen fit! uit.
Op woensdagmorgen wordt in
buurtcentrum de Overkant in
Presikhaaf voorlichting gegeven
over gezonde voeding, samen
bewegen en sporten en ondersteu-
ning in de Nederlandse taal geor-
ganiseerd.
Veel vrouwen willen gezond leven,
meer bewegen en sommige vrou-
wen willen ook hun Nederlands
verbeteren. Gezonde voeding en

lichaamsbeweging hebben een
positieve invloed op de gezond-
heid zoals het voorkomen of
verminderen van overgewicht en
het voorkomen van
ziekten zoals diabetes.

Sportbedrijf Arnhem organi-
seert wekelijks bewegings-
lessen of een bezoek aan een
sportactiviteit zoals fitness,
tennis, enz. Daarnaast
krijgen de vrouwen voorlich-
ting van een diëtiste van
STMG. RijnIJssel en Stich-
ting Rijnstad begeleiden de groep
vrouwen. De gezondheids-
voorlichting gaat over gezonde
voeding: over wat je het beste
kunt eten en kopen en hoe je dat
het beste kunt klaarmaken.
De sportactiviteiten zijn bedoeld
om met verschillende sporten en
bewegen kennis te maken. Ervaar
hoe leuk het kan zijn om te bewe-
gen. Dat zorgt er vaak voor om

meer te gaan bewegen of sporten.
Het verbeteren van Nederlands is
belangrijk om mee te doen aan
allerlei activiteiten in de maat-

schappij. In Samen fit!
worden deze activiteiten

allemaal tegelijk aan-
geboden.

Vrouwen die willen
meedoen, kunnen zich

opgeven bij de
Overkant. Samen fit!

wordt voor alle
vrouwen georga-
niseerd: vrouwen

die Nederlands als eerste taal
spreken en vrouwen die een
andere taal spreken. Samen fit! is
elke woensdagmorgen van
9.00-11.30 uur tot het einde van
het jaar. U betaalt één keer 5 euro
voor materiaalkosten.
Voor opgave of  meer informatie
kunt u bellen met
de Overkant, tel. 026-3614457.

Fietsvriendinnen gaan er weer op uit
Een bezoekje aan de kinder-
boerderij, een winkelcentrum,
park of museum, maar dan wél
op de fiets: dat is de opzet van
“Fietsvriendinnen”, een project
van Rijn IJssel, Rijnstad.

In april is een groep gestart in
Presikhaaf en nu zal ook een
groep in Malburgen starten. Vanaf
oktober zijn dus twee groepen
vrouwen er op uitgegaan om nader
kennis te maken met de stad
waarin zij wonen en met elkaar.

Voor veel allochtone vrouwen is
“Fietsvriendinnen” een logisch

vervolg op de fietslessen die zij
volgden in het wijkcentrum. Zij
kunnen fietsen, maar durven nog
niet zelfstandig een heel eind te
fietsen. “Fietsvriendinnen” geeft
hen de kans om in een groep
kennis te maken met het verkeer,
verkeersregels, de stad, maar ook
met elkaar! Een formule die ook
voor het Arnhems Fonds
Samenlevingsbeleid interessant
genoeg was om het project een
leuke subsidie toe te kennen.

“Fietsvriendinnen” is nog
op zoek naar vrouwen die
goed kunnen fietsen en die

het leuk vinden om anderen te
begeleiden als vrijwilliger.
Wie belangstelling heeft, kan zich
melden bij Jolanda Sinnema van
Rijn IJssel: j.sinnema@rijnijssel.nl;
tel.: 026-8450016.
In Presikhaaf fietsen we op
donderdagmorgen van
9.00 - 13.00 uur (vanuit wijkcen-
trum de Overkant). U kunt zich
natuurlijk ook aanmelden via de
wijkcentra.
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Van Kernheim tot Presikhaaf  en terug
Door Piet Schreuder
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Wacht maar tot je het geluk
hebt tachtig te worden en je
nog negentien te voelen met de
daarbij behorende behoeften.
Tot je een half  uur tegen regen
en wind ingetornd hebt en de
dagen daarna loopt uit te
hijgen. Tot je verrijkt bent met
ervaringen die je met niemand
meer kunt delen.

Mijn zoon introduceerde bij mij
het vreemde woord “generatie-
overdracht”, zoals de woorden
elitair en erudiet waarmee de
meisjes in de villa Kernheim
werden opgeleid om in de deftige
huishoudens van gegoede families
te dienen.

zitten of je activiteiten te staken.
De juffrouw aan de telefoon van
AKZO-Nobel vertelde me dat ze
de kantoorflat op de hoek van de
Velperweg Vosdijk “De Kernheim”
blijven noemen, omdat daar eens
villa Kernheim stond, die gesloopt
en honderd meter verderop her-
bouwd werd. Daarlangs liep een
pad, dat een klinkerstraatje werd,
aangeduid als de Kernheimstraat.

Ik kende de keuterboertjes daar.
Het vormde de toegang tot het
befaamde Arnhemse buitengoed
Presikhaaf met zijn uitgestrekte
weiden en bospark.

Totdat de spoorweg naar Zutphen
het viaductje noodzakelijk maakte
en daarachter als “Poortstraatje”
verder ging door Presikhaaf naar
Velp. Het verenigde zich met de
Broekstraat. Als je het tunneltje
bij de Ulenpaslaan onderdoor gaat,
kom je in Velp weer in de Broek-
straat tot aan het boerderijtje dat
nog op de hoek van de IJsselstraat
staat. Je zou een transparante
plattegrond over het hedendaagse
leggen om te zien hoe de straten

als Lange Wal nog de toenmalige
route weergeven. De Lange Wal
die vroeger als landpad langs de
wetering liep, die wij met de
boeren en politie op onze hielen
met polsstokken overmoedig
overstaken. Wij, de jeugd van
toen, die wilden tonen dat wij de
ouders de baas waren en de
nieuwe generatie vormden.

Op de echte universiteiten werden
mensen opgeleid met filosofie en
psychologie. Ze leerden beseffen
dat “geschiedenis” het grondvak is
van alle vakken. Dat kennis
daarvan en respect daarvoor
onontbeerlijk is om te weten hoe
je mens, natuur, milieu en wereld
onderhoudt en niet afbreekt.
Kernheim betekent “je thuis
voelen”. Kern is het diepste
wezen. Heim als in heemtuin het
eigene, en heimwee is het verdriet
dat te missen. De Kernheimschool
aan de Waalstraat moest plaats-
maken voor de Blauwe Weide.
Behalve de naam van de kantoor-
flat van AKZO-Nobel is er als
laatste herinnering aan de
Kernheimstraat als toegang tot
Presikhaaf nog het Kernheim-
poortje waar in de boog het jaartal
van de bouw, 1863, staat en in de
muur ernaast de gedenksteen is
gemetseld met het jaar dat het
water daar eens zeven meter
boven Amsterdams Peil  stond.

Wat hebben we in 2008 van het
buitengoed gemaakt, dat zullen
onze kinderen zich afvragen.

Tot je beseft dat religiositeit er
met het liedje aan toevoegt: “Stil
maar, wacht maar, alles wordt
nieuw, de hemel en de aarde”.

Wacht maar tot ze om je heen het
woord nostalgie vies vinden alsof
je meent dat vroeger alles beter
was en je op een eilandje leeft.

Wacht maar hoe je de waarde
moet schatten van woorden en
geschiedenis omdat jouw  “nu”
ook historie wordt. Als een kind
op grootmoeders schoot verbaasd
hoort dat er eens een andere
wereld bestond. En tot je erover
begint te peinzen de rit uit te
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KRUISWOORDRAADSEL Voor de oplossing zie pag. 5

HORIZONTAAL
1 toonaangever, 7 eirond, 12 stapel, 13 trekdier, 15 luchtbel, 17 uitroep, 19 hulp-
middel bij het lopen, 21 verpakking, 22 onderricht, 24 zangnoot, 25 later, 27
doctoranda, 28 aartsvader, 29 aap, 30 vrouwelijk dier, 31 uitroep, 33 telwoord,
34 ijzerhoudende grond, 36 muf, 38 in geen geval, 39 gereformeerd, 41 Italiaans
eiland, 42 beryllium, 43 tot nader bericht, 44 bijwoord, 46 veronderstelling, 48
lidwoord, 49 ongebruikt, 51 lengtemaat, 52 heilwens, 54 sneeuwschaatsen, 55
kluiven

VERTICAAL
1 paardenknecht, 2 Eerwaarde heer, 3 muziekteken, 4 voorloper, 5 grootmoe-
der, 6 deel van Azië, 8 voorbeeld, 9 zwemvogel, 10 pinda, 11 open plek in het
bos, 14 tafeldoek, 16 stuitbeen, 18 hogeschool, 20 deel van het been, 23 kleding-
stuk, 26 werven, 29 plaats in India, 32 uitroep, 35 slot, 37 bedreigde diersoort,
40 godin van de tweedracht, 42 plaats in Friesland, 45 ondergevel, 47 vrouw
van Adam, 50 wij, 53 landbouwwerktuig

HERKEN
JE WIJK

Deze foto is gemaakt door onze redactiefotograaf
tijdens een wandeling binnen de wijk Presikhaaf.

Als u herkent waar deze foto is genomen, stuur
dan de oplossing met uw naam en adres-
gegevens voor 24 november a.s.  naar

Redactie Presikhaaf Wijknieuws,
Grevelingenstraat 18,

6826 EH Arnhem.

Onder de goede inzenders wordt
een tegoedbon verloot ter waarde
van € 20,00.

Financiële bijdragen
door wijkplatforms
De wijkplatforms Presikhaaf  Oost
en West hebben budget toegekend
aan de volgende activiteiten/
groepen:
Kicks of  Trickz (combinatie
tussen vechtsport en acrobatiek)
in de gymzaal Arentheem,
G-voetbal (voor speciale ballen),
plaatsen van een bank bij de
visvijver winkelcentrum, intocht
Sinterklaas op Presikhaaf-West,
kamp voor jongerencentrum Push,
TamTam kinderspelen en een
activiteit van de Annie M.G.
Schmidtschool.

Als u denkt om met uw activiteit
in aanmerking te komen voor een
financiële bijdrage, dan kunt u
voor informatie terecht bij de
wijkwinkel, 3622664.
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Alarmnummer
(Politie, Brandweer, Ambulance) 1 1 2
Annie M.G. Schmidtschool 361 40 69
Arentheem College, Middachtensingel 361 79 62
Bethlehemkerk 364 23 67
Bibliotheek Presikhaaf 361 34 01
Buurtcentrum De Snuffelpaal 361 55 64
Buurtcentrum de Overkant 361 44 57
Buurtcentrum de Oosthof 361 98 73
Dierenambulance 364 91 11
Dr. W. Dreesschool          36111 34
Gem. Arnhem Service lijn        0900-1809
Het Huurdershuis          44325 72
Huisartsen buiten kantoortijd        0900-1598
Huisartsen kantoortijden        0900-1515
Meldpunt Vrijwillige Hulpdienst          37035 40
JF Kennedyschool         361 27 35
Jongerencentrum PUSH         361 86 55
Kinderdagverblijf Harlekijn         362 12 99
Maatschappelijk Werk 3547910
Sociaal Raadsliedenwerk 3547999
Spreekuur Joh. de Wittlaan 244
van 9-11.30 uur, dinsdag van 13.30-16.00 uur
ma t/m vrij telefonisch
Nicolaaskerk, Oase Arnhem 361 52 95
NUON, gas en electra        0800-9009
Openbare verlichting 3775977
OLV van Lourdesschool 3610709
Opbouwwerk Presikhaaf  Oost / West 3628447
Opbouwwerk Ontwikkelingsplan 3628447
Peuterspeelzaal Pinokkio 3640274
Politie Arnhem / Presikhaaf         0900-8844
Spreekuur (Roompotstraat 2a)
wo van 10.00 - 16.00 uur
do van 18.00 - 20.00 uur
SITA, grofvuil 446 04 90
SOS Hulpdienst 443 60 00
SWOA Steunpunt Waalstaete 376 07 10
SWOA Steunpunt de Weldam 361 17 41
VITENS, water         0800-0359
Waterschap Rijn-IJssel, watergangen      0314-369724
Wijkwinkel Presikhaaf 362 26 64
Openingstijden
ma, di en do van 09.00-16.30 uur
wo van 09.00 - 12.30 uur
De Wijngaard, RK Parochie 442 45 67
Woningstichting Portaal    0800-7678225
Woningstichting Vivare 355 02 00
Woningstichting Volkshuisvesting 371 27 12
Ziekenhuis Rijnstate 378 88 88
Ziekenhuis Velp 368 06 80
Zonnebloem afd. Presikhaaf      06-53797279

Colofon
Redactie
Karin Veldkamp, Ria en
Roel van Leuven
Sophie van Vuurden

Drukwerk
Van der Wiel &
Rosmalen Drukkers

Oplage: 7650 exemplaren

Verschijnt zes maal per jaar

Redactieadres
Wijkwinkel Presikhaaf
Grevelingenstraat 18
6826 EH  Arnhem
presikhaafnieuws@telfort.nl

Deze wijkkrant is ook
digitaal beschikbaar op
www.presikhaafnet.nl

Kopij
Bij voorkeur per e-mail
(of op CD-rom) in een
Word bestand

Foto’s en illustraties
In kleur als tiff of jpeg
resolutie 300  dpi
(geen word-document)

Kopij inleveren
Uiterlijk  24 november  2008
vóór  09.00 uur

Bezorging
15 december 2008

Klachten over bezorging
Schrijf of mail het aan
de redactie

De redactie behoudt zich
het recht voor ingezonden
stukken in te korten
of  niet te plaatsenB
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Kirsten

 van Rijen
projectmanager

Rijn IJssel West locatie
Op de locaties van het ROC Rijn IJssel aan de
Lange Wal en de Houtmanstraat komen
nieuwbouwwoningen (appartementen en
zorgwoningen).

Na het ontwerpatelier van 21 april jl. hebben
de gemeente en Vivare in mei en juni gewerkt
aan het programma van woningen en parkeer-
plaatsen en de bijbehorende financiële conse-
quenties. In de laatste klankbordgroep van
17 september zijn twee modellen besproken.
Eén van de twee modellen is door alle partijen
(gemeente, Vivare, bewoners en Welstand)
met voorkeur gekozen.

Nu moet de financiële haalbaarheid worden
onderzocht. Begin november wordt een
inloopavond in de wijk georganiseerd voor
buurtbewoners.

Informatiecentrum,
hoe is het nu?
In het op 29 mei geopende informatiecentrum
Presikhaaf, vindt u alle informatie over de
veranderingen in de wijk. Veel mensen hebben

inmiddels de weg naar het informatiecentrum
gevonden: tot en met 4 oktober bezochten
3488 mensen het centrum, gemiddeld ruim 37
bezoekers per dag.

De vragen zijn heel gevarieerd: van de plan-
ning voor de Laan van Presikhaaf tot een
compleet overzicht van alle nieuwbouw-
projecten. In bijna alle gevallen is de grote
wijkmaquette een handig hulpmiddel omdat
het een goed overzicht geeft van alle
veranderingen.

Iedere woensdag is de nieuwe woonkrant
Entree beschikbaar en veel mensen komen
deze even halen. Wekelijks bezoeken
scholieren en studenten het centrum: van het
ROC A12 en de Hogeschool Arnhem en
Nijmegen tot de hogeschool van Wageningen.
De veranderingen in Presikhaaf zijn een
gewild studieobject!

Het centrum is gehuisvest in een opvallend
wit gebouwtje met puntdak en staat op het
plein in Winkelcentrum Presikhaaf, tussen
Capri en de SuperCoop. De openingstijden
zijn: dinsdag, woensdag en vrijdag van
11.30 tot 17.30 uur, donderdag van 12.00 tot
21.00 uur en zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur.

Centrumgebied Presikhaaf
De gemeente en Corio (eigenaar winkelcen-
trum) en woningbouwontwikkelaar
Bouwfonds hebben sinds mei 2008 op  hoofd-
lijnen overeenstemming over de plannen.
Een klankbordgroep van ruim 30 bewoners en
winkeliers heeft steeds met hen meegedacht.
Deze klankbordgroep heeft in juni 2008 inge-
stemd met de grote lijn van de plannen.

Met de overeenstemming over de plannen
tussen de samenwerkende partijen en de
instemming van de klankbordgroep wordt een
belangrijke fase afgerond. De richting van het
project is daarmee vastgelegd. In het najaar
verwachten we dan ook belanghebbenden
(winkeliers en bewoners) de plannen te
kunnen laten zien tijdens een informatie-
avond. Datum en tijd voor deze avond zijn
nog niet bekend.

Fotostudio Karel Knipsel, Arnhem


