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Frank Daeseleer
gebiedsagent voor: Elsweide, IJsseloord 2,
Over het Lange Water en Winkelcentrum
e-mail:
frank.daeseleer@gelderland-midden-politie.nl
telefoon 0900-8844

Theo Ezendam
gebiedsagent voor:
Presikhaaf 1 en 2
e-mail:
theo.ezendam@gelderland-
midden-politie.nl
telefoon 0900-8844

Jan Schipper
gebiedsagent voor:
Presikhaaf 3
e-mail:
jan.schipper@gelderland-midden-politie.nl
telefoon 0900-8844

GEBIEDSAGENTEN PRESIKHAAF
Politiepost: Roompotstraat 2a - telefoon 026 - 36 394 94

Openingstijden: wo. 10.00-16.00 uur / do. 18.00-20.00 uur
Met uitzondering van de schoolvakanties.

WIJKWINKEL
PRESIKHAAF

Grevelingenstraat 18
6826 EH Arnhem
telefoon 36 226 64

Openingstijden:
ma, di. en do. van
09.00-16.30 uur

wo. van 09.00-12.30 uur

Gerda van Rotterdam
wijkmedewerkster

e-mail:
gerda.van.rotterdam@arnhem.nl

NIEUWS VAN DE WIJKPLATFORMS
Financiële bijdragen
De wijkplatforms Presikhaaf  Oost en
West hebben budget toegekend aan de
volgende activiteiten/groepen: spel-
container de wijk in, zomerkamp,
sport en spel Carstenszplein, sport en
spel voor jongeren van het Hudson-
plein, sport en spel sporthal Kermis-
land, bijdrage keuken MFC, fietslessen
voor allochtone vrouwen, burenhulp-
organisatie “Voor elkaar”, de Stichting
Initiatiefgroep Kinderkamp voor een
sinterklaasfeest in de wijk en het
plaatsen van een blikvanger.

Als u denkt om met uw activiteit in
aanmerking te komen voor een finan-
ciële bijdrage, dan kunt u voor infor-
matie terecht bij de wijkwinkel, tele-
foon 3622664.

15 jaar wijkplatform
Presikhaaf-Oost

wijkkranten van 2009 gaan wij terug
kijken wat er wel en niet gerealiseerd
is. We denken o.a. aan de wijkspeer-
punten en besteding budgetaanvragen.Het wijkplatform Presikhaaf-Oost is

in november 1994 ontstaan naar
voorbeeld van het in 1989 opgerichte
wijkplatform Presikhaaf-West en
bestaat in 2009 dan vijftien jaar.

Als herinnering aan het tienjarig be-
staan zijn bomen met bank in de
buurt Over het Lange Water geplaatst
(zie foto). Doel van het wijkplatform
is de betrokkenheid en samenwerking
te bevorderen met gemeente en
instellingen om de leefbaarheid,
veiligheid en het welzijn van bewoners
te verbeteren.
Wat is er in die vijftien jaar van de
doelstelling terechtgekomen? In de

Nieuwe wijkwethouder bezoekt
wijkplatformvergadering
De nieuwe wijkwethouder Roeland
Kreeft heeft op 25 november  een
oriënterend bezoek gebracht aan het
wijkplatform Presikhaaf  Oost.
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Colofon
Redactie
Karin Veldkamp, Ria en
Roel van Leuven
Sophie van Vuurden

Drukwerk
Van der Wiel &
Rosmalen Drukkers

Oplage: 7850 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  29 januari 2009
vóór  09.00 uur

Bezorging
9 februari 2009

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 plaatsen

SPEERPUNT
SNELHEID
MATRIX-borden
maken u bewust
van uw snelheid

Door Lambert Denessen

dat op de Bethaniënstraat, bij drie
locaties in 2007 en 2008, gemid-
deld zo’n 10% à 15% auto’s boven
de toegestane snelheid van
50 km/uur reden. Op de Middach-
tensingel is bij de tweede opstel-
ling, in april 2008, gebleken dat er
zo’n 6% voor zowel de zuidelijke
als noordelijke richting harder
reden dan de toegestane snelheid
van 50 km/uur.

In september stonden er
ook twee borden op het Lange
Water bij Elsweide. Hiervan heeft
de gemeente helaas geen betrouw-
bare gegevens, zij hebben wel hun
signaalfunctie gehad.
We mogen ervan uit gaan dat een
zeer hoog percentage van de
weggebruikers zich keurig aan de
snelheid houdt als er van deze
borden staan.
Bij wegen van deze breedte is dat
een redelijk normaal beeld.

De zogeheten MATRIX-borden
hebben het afgelopen jaar op
enkele wegen in Presikhaaf ge-
staan. Een Matrix-bord geeft de
snelheid aan van de weggebruiker
die het bord passeert. Doel hier-
van is dat mensen zich bewust
worden van hun eigen snelheid.
Uit onderzoek blijkt dat het gedrag
van de te hard rijdende automobi-
listen of motorrijders direct wordt
beïnvloed zodra een corrigerend
signaal van het bord oplicht.

Honigkamp 52 - 6826 PR Arnhem
Telefoon 026-3621996

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

Je raakt er niet
uitgekeken!!

Tijdens het wijkplatformoverleg  van 25 nov. jl.
heeft de heer L. Denissen (afd Verkeer) uitleg
gegeven over de resultaten van de snelheids-
controles en de matrixborden (voorjaar 2008).

De gemeente Arnhem heeft op
verzoek van bewoners en het
wijkplatform op vijf  locaties
MATRIX-borden geplaatst, twee-
maal op de Bethaniënstraat en
Middachtensingel en eenmaal op
Het Lange Water bij de Zuilen-
steinlaan. De plaatsing van de
borden op de Middachtensingel
was een wijkspeerpunt van het
platform Oost.

Deze MATRIX-borden corrigeren
niet alleen de weggebruiker, maar
registreren ook 24 uur per dag alle
gereden snelheden. Daaruit bleek

Bedankt voor ’t vertrouwen
het afgelopen jaar.
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Wij wensen U
fijne feestdagen
en een
voorspoedig

nieuwjaar.

Team ’t Sfeerhoekje
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Sporten in de wijk Presikhaaf
We zitten nu nog in de gymzaal
van de O.L.V. van Lourdes-
school en we verheugen ons op
de nieuwe gymzaal die bij het
MFC komt.

Op donderdag van 19.00-20.00
uur hebben we een sport- en spel-
groep, opgestart als Galm groep
door het Sportbedrijf Arnhem.
Deze is vijf jaar geleden overgeno-
men door de vereniging A.A.C.

Meer dan de helft van de groep is
zeven jaar geleden ook begonnen

met dit project om te komen
sporten in de wijk Presikhaaf.
De les begint met bewegen op
muziek en daarna doen we een
spelactiviteit bijvoorbeeld volley-
bal of handbal, slagbal, etc. en na
afloop is het nog even gezellig
koffie drinken.

Op de woensdag van 19.00-20.00
uur gaan we bewegen op muziek,
je kunt het ook aerobic of bodyfit
noemen, het komt een beetje op
hetzelfde neer.
Het belangrijkste is dat al je spier-
groepen aan de beurt komen.
We maken de schouders en boven-
lichaam goed los en daarna komen

Door Marijke Vleeming

Multiculturele praatgroep
Elke week komen mannen en
vrouwen afkomstig uit verschil-
lende culturen en woonachtig
in Presikhaaf  bij buurtcentrum
de Overkant samen om te
praten en te discussiëren over
verschillende onderwerpen
en thema’s.

Door middel van een kaartspel,
met verschillende vragen over de
maatschappij, cultuur en milieu,
kunnen de deelnemers de vragen
beantwoorden. Op deze manier
leren zij actief mee te praten, mee
te denken en mee te discussië-
ren in een gesprek.

Er zijn deel-
nemers die komen om hun
Nederlandse taal te verbeteren en

ook om samen gezellig te praten,
ervaringen uit te wisselen en voor
sociaal contact.

Leerbedrijf Diagonaal begeleidt en
ondersteunt de multiculturele
praatgroep.

De multiculturele praatgroep is
elke donderdag van 13.30 uur tot
en met 15.00 uur in buurtcentrum
de Overkant, telefoon
026 - 361 44 57.
De deelname is gratis.
Tussendoor is er een korte pauze
met koffie en thee.

Door Stephan Blok

de billen en benen aan de beurt.
We werken met gewichtjes of
dynabands voor onze armspieren.
Uiteraard doen we ook nog grond-
oefeningen, we trainen de
buikspieren en nog wat bil-been-
oefeningen en daarna nog een
cooling down.

Ook op de woensdag hebben we
een Gym-/Turn-uur van 20.00 tot
21.15 uur. Het is een uur om het
turnen met toestellen weer op te
pakken, waarbij je onder goede
begeleiding geholpen wordt.
Het uur is bedoeld voor dames en
heren boven de 18 jaar. Heb je
interesse kom een keer meedoen.
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Op vrijdag 7 november bracht de
nieuwe wethouder een bezoek aan
onze wijk. Samen met een aantal
bewoners, de wijkmanager en een
opbouwwerker fietste hij door
Presikhaaf.

“Het was niet mijn eerste kennis-
making met de wijk. Mijn vader
heeft een tijd in de wijk gewoond.
Als kind voetbalde ik op de groene
strook bij de A12”, vertelt Kreeft.
“Het is een leuke wijk. Mensen zijn
verknocht aan Presikhaaf. Tijdens
mijn bezoek aan het informatie-
centrum bijvoorbeeld, hoorde ik dat
senioren het van belang vinden dat er
voldoende seniorenwoningen komen
omdat ze in de wijk willen blijven.
Mensen zijn trots op hun wijk. Dat
vind ik een kracht die niet verloren
mag gaan”, aldus Kreeft.

Roeland Kreeft nieuwe
wijkwethouder van Presikhaaf

In oktober trad Roeland Kreeft aan als wethouder ‘ruimtelijke
ordening en volkshuisvesting’ van de gemeente Arnhem. Met deze
post volgt hij de in augustus afgetreden wethouder Sander van
Bodegraven op. Dat betekent dat Kreeft ook de nieuwe
wijkwethouder van Presikhaaf is.
Een goede aanleiding voor een
nadere kennismaking

“Mensen zijn trots op hun wijk”

Kreeft is onder de indruk van de
nieuwe uitstraling van Presikhaaf. “De
portiekflats langs de IJsellaan hebben
een wat donkere uitstraling. De
herstructurering geeft de wijk een
ander gezicht. Ik ben enthousiast over
de transparantie van de huidige bouw.
Ook bewoners hoor ik positief
praten over het Multi Functioneel
Centrum, de Bethaan of de nieuwe
school van het Rijn IJssel”.

Binnenkort komen de Vogelaargelden
naar de wijk. Dat biedt nieuwe kansen
voor Presikhaaf. Naast de investerin-
gen in huizen en gebouwen door de
woning-bouwcorporaties, is er ook
financiële ruimte voor sociale activi-
teiten.
Bewoners hebben de komende jaren
de mogelijkheid om zelf te beslissen
over € 130.000,00 (op jaarbasis).

Daarbij kan gedacht worden aan een
buurtfeest, straatbarbecue of extra
politie-inzet. Kreeft prefereert een
structurele aanpak. “Het is een unieke
kans voor bewoners om zelf priori-
teiten te bepalen voor zaken die men
wil aanpakken. Als bewoners kiezen
voor extra jongerenwerk, moet dit
verankerd worden. We hebben er
natuurlijk niks aan als die extra inzet
weer verdwijnt als het Vogelaargeld
op is”.

Initiatieven die door mensen zelf
gedragen worden, hebben zijn voor-
keur. “Het is mooi als bewoners zelf
een speeltuin beheren of een
gemeentetuin onderhouden. Zij zijn
dan niet afhankelijk van een welzijns-
organisatie of de gemeente, maar
zetten zelf een maatschappelijke
beweging in gang”.

Onverzekerd? Opgepast!!
Onverzekerden kunnen middels de Arnhem Card
tegen aangepast tarief hun basisziektekosten regelen.
Juist nu de AWBZ-begeleiding voor de lichte
categorie vervalt, is het raadzaam hen te stimuleren
van deze mogelijkheid gebruik te maken.
Doe navraag bij de gemeente. Dat geeft een goed
gevoel.
B. Nijdeken

Oplossing kruiswoordraadsel
Horizontaal
1.sahel; 5.natrappen; 12.trek; 13.gage; 14.ali; 15.ril; 16.zero 17.CIA;
19.ic; 20.baas; 21.Rwanda; 23 dal; 25.alla; 27.acht; 29.bakkes;
31.ourthe; 33.etui; 34.ijsco; 35.tnb; 37.wegens; 39.helm; 40.it; 42.min;
43.snot; 45.aai; 47.sin; 49. deen; 50.aalt; 51. aronskelk; 52.wales.

Verticaal
1.strijd; 2.ari; 3.helblauw; 4.EK; 5.nar; 6.agora; 7.in; 8.apin; 9.pa;
10.eli; 11.nicht; 13.geslepen; 16.zaak; 17.capuchon; 18.adat; 22.acht-
maal; 24.abt; 26.ls; 28.hen; 30.kiem; 31.os; 32.roet; 33.elisa; 34.ijssel;
36.beits; 38.gids; 41tir; 44.nek; 46.ale; 48.no; 49.de; 50.aa
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Beste J.P.

Hoe is het met Ella?
Wat een gevogel, hè. En hoe moet
het nu verder met ons moeras, hier
in Presikhaaf? Want lang leek het
er namelijk op dat men dat aan het
aanleggen was i.p.v. wegen.

Tonge jonge jonge, wat hebben ze
de bewoners aan de Laan van
Presikhaaf  gepest zeg. Ik bedoel;
Arnhem heeft de prijs voor de

mooiste binnenstad gekregen en
ook nog voor de groenste stad.
Maar welke prijs krijgen wij? Ik
denk dat Presikhaaf de prijs krijgt
voor het moeilijkst bereikbare deel
van de stad. Uitgereikt door een
ex-minister waarvan de naam veel
lijkt op goochelaar.

Vergeet u niet uw lieslaarzen  mee
te nemen, mevrouw de goochelaar.
En wie is degene, binnen de ge-
meente, die de planning heeft van

Brief  aan mijn Haagse vriend

al die opgravingen? Ik heb wel een
idee, maar ik zal geen namen
noemen. Want breken ze de Laan
van Presikhaaf open, doen ze dat
ook even met de Spuistraat. En
kun je daar niet doorheen, is de
Krammerstraat ook even afgeslo-
ten. Dus dan maar omrijden via de
Waalstraat…..fout. Een groot bord
met rode rand versperde mijn
doorgang. Tegelijk ga je dan
natuurlijk ook kabels leggen in de
Roompotstraat. Ach, de boel ligt
toch al open, dan kan de Honing-
kamp er ook nog wel bij.

Ik sprak iemand van een garagebe-
drijf (ik zal geen namen noemen)
op IJsseloord 1. Hij wist mij te
vertellen dat de 4-wiel aangedre-
ven auto’s niet aan te slepen
waren. Met een gewone auto kom
je er niet meer doorheen hè.
“Spuren im Sand“ was ooit een
grote Duitse hit van Howard
Carpendale. Nu hier in Presikhaaf
ook.  Ideetje voor You Tube?

En hebben al die bewoners aan de
Laan van Presikhaaf polderlaarzen
gekregen voordat men begon te
breken? En krijgen ze na afloop
allemaal nieuwe vloerbedekking
i.v.m. ingelopen modder? Of  wat
dacht je van een stomerij vergoe-
ding en nieuwe schoenen? Of
hebben ze daar niet aan gedacht?

Moet er eerst een commissie
komen die gaat bekijken of er wel
überhaupt schade is geleden? En
die komen als de boel al weer
dicht is en roepen dan dat er niets
aan de hand is.

En mocht er iemand met de ver-
keerde conclusie komen, zou
toeval zijn, dan is die na die tijd
spontaan verdwenen.

Weggetoverd door goochelaar.
Het is namelijk toch te zot voor
woorden dat je je voordeur moet
bereiken via een 10 cm dikke laag
modder. Die bewoners verdienen
niet alleen een schadevergoeding
maar minimaal een midweek
verwennerij in een leuk huisje of
beautyfarm. Alleen maar om bij te
komen van alle ellende die ze
aangedaan is. Je zou er wonen.

Zou Ella ook zoiets bij jou voor
de deur neerleggen, JP? Of  heb je
toevallig een aantal aardige buur-
mannen die advocaat of burge-
meester zijn ? Want dan doen ze
zoiets niet, in ieder geval niet op
die manier.

Door Henk Woering

Daar brandt een goochelaar haar
handen niet aan. Want dan haalt
dat alle kranten maar nu……..nu
mag dit schijnbaar. Of  had de
verhuurder (ik zal geen namen
noemen) toch nog wat leuks voor
de bewoners in petto.

Allemaal met kerst een schepje en
een zeefje. Dan heb je een vette
bult zand voor je deur maar
dan kun je er in ieder
geval fijn in spelen.

Tot de volgende brief.
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Activiteiten in Swoa steunpunt De Weldam

Tentoonstelling Samenwerkingsproject
Arentheem en Weldam
“Iets heiligs in een doosje doen”

Havo 4-leerlingen van het
Arentheem College aan de
Middachtensingel en deelnemers
van Dagopvang de Weldam zijn al
een aantal weken druk in de weer
met dit project met het doel te
zoeken naar datgene dat heilig/
dierbaar is voor zowel leerlingen als
deelnemers en hoe je dat zou kun-
nen vormgeven.
De samenwerking en de belevings-
wereld tussen verschillende genera-
ties speelt hierbij een belangrijke
rol. Het is de bedoeling dat we met
elkaar communiceren om zodoende
tot inzichten te komen. De deelne-

mers van de Dagopvang gaan naar
het Arentheemcollege en de leer-
lingen gaan lessen levensbeschou-
wing volgen in de Weldam samen
met de deelnemers.
Uiteindelijk mondt het project uit
in een presentatie/tentoonstelling
van allemaal versierde doosjes
waar iets “heiligs” of dierbaars in
zit.
Een deel van de tentoonstelling zal
te zien zijn in het Arentheem-
college (Middachtensingel), Biblio-
theek (centrum) en de Weldam.

De tentoonstelling wordt feestelijk
geopend in de Weldam op woens-
dag 28 januari 2009 om 14.30 uur
en is circa drie weken te zien.

Biljart club D.C.P. zoekt nieuwe leden
Biljartclub D.C.P., een club voor
55 plussers, gehuisvest in het
SWOA steunpunt de Weldam,
heeft een tweetal open plaatsen
voor nieuwe leden.

In de woensdagmorgengroep, een
damesgroep waar onder deskundige
leiding wordt gebiljart, is op dit
moment een plaats vrij voor een
dame.
De woensdagavondgroep is een
herengroep, waar een plaats is
vrijgekomen voor een heer.

Naast het op een ontspannen wijze
biljarten binnen eerdergenoemde
groepen, kunt u ook deelnemen aan

de clubcompetitie Libre, die in
het najaar en wintermaanden
wordt gespeeld of de competitie
Bandstoten tijdens de zomer-
maanden.
De wedstrijden voor beide
competities worden volgens een
daartoe vooraf opgesteld schema
op de dinsdagavonden gespeeld.

Heeft u belangstelling, dan kunt
u dat kenbaar maken bij me-
vrouw Gulay Daymaz, ouderen-
werker van steunpunt de
Weldam, Middachtenssingel 39,
telefoon 026- 3611741 of bij de
heer H. Jansen, voorzitter van de
club, telefoon 026-3612514.

Nieuwjaarsreceptie
Vrijdag 9 januari van 14.30 tot
16.30 uur. Toegang is gratis.

Bingo/verloting
Vrijdag 16 januari om 14.00 uur:
Zaal open 13.30 uur.
Een bingoplankje kost € 2,00.
De toegang is gratis.

Koersbal 55 plus
De koersbalclub van de Weldam
zoekt nieuwe leden. Als u inte-
resse heeft, kom dan eens kijken
op vrijdagochtend van 09.00 tot
11.30 uur. Kosten zijn
€ 5,00 per maand.

Line Dance
De Line Dance-groep zoekt
nieuwe leden voor de donderdag-
middag van 14.00 tot 15.30 uur.
Kom gerust even kijken. De
kosten zijn € 2,50 per (dans)les.

Bridgen
Op de woensdagavond van 19.00
tot 22.00 uur kunnen we nog
enkele leden gebruiken. We heb-
ben geen verschillende niveaus A,
B en C. Daarvoor is de club te
klein. Er wordt niet fanatiek
gespeeld om van een lager niveau
hogerop te komen.
Heeft u zin om mee te doen? U
bent van harte welkom. De contri-
butie bedraagt € 5,00 per kwartaal.
U kunt u aanmelden bij Diny Bod-
Haarhuis: telefoon 3611207 of
e-mail: h.bod@planet.nl

Door Gulay en Shirley
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Oranje Fonds beloont
wijkcentrum  Presikhaven
voor een topidee
Het Oranje Fonds stimuleert ontmoetingen tus-
sen mensen en startte de campagne ‘Toplocaties’.
Het Fonds vroeg bestuurders van dorpshuizen, buurt-
huizen en wijkcentra uit het hele land om met hun gebruikers tot
een topidee voor hun locatie te komen.

Wijkcentrum de Snuffelpaal uit
Arnhem deed mee en ontvangt
€ 30.600 van het Oranje Fonds
om in het nieuwe wijkcentrum,
dat Presikhaven gaat heten, een
professionele keuken te realiseren.
Het wijkcentrum wordt onderdeel
van het Multi Functionele Cen-
trum Presikhaven. 
Het Oranje Fonds motiveerde
bestuurders om met hun gebrui-
kers na te denken over de verbete-
ring van hun accommodatie.
Alleen ideeën die door de ruime
meerderheid van de gebruikers
gewenst zijn, kwamen in aanmer-
king als topidee. Uit het hele land
kwamen ruim 250 ideeën naar
voren. Ook het toekomstige wijk-
centrum Presikhaven uit Arnhem

deed met deze uitdaging mee. Zij
stelden het Oranje Fonds voor om
een professionele keuken te reali-
seren die gebruikt kan worden
door alle bewoners van Presikhaaf.

Door deze voorziening kan een
aantal succesvolle activiteiten
blijven doorgaan, zoals de
vrouwenkookgroepen en het
kinderrestaurant. Daarnaast geeft
een professionele keuken ruimte
voor nieuwe buurtinitiatieven.
Kookcursussen en een buurt-
restaurant zijn twee van de ideeën
die nu mogelijk worden.
Door samen te koken en te eten
wordt, op een bijzondere manier,
de sociale cohesie in de wijk
verstrekt.
 

Rond juni/juli 2009 gaat het
sociaal cultureel werk verhuizen
van buurtcentrum de Snuffelpaal
naar de nieuwbouw, MFC
Presikhaven. Door bundeling van
activiteiten ontstaat in het MFC
‘het hart van de wijk’. Door de
mogelijkheden die de keuken
biedt, kan het nieuwe MFC haar
centrale rol in de wijk nog beter
vervullen.

Oranje Fonds
Het Oranje Fonds versterkt de
samenhang in de buurt en inves-
teert daarom in het totaal maar
liefst € 4 miljoen in nieuwe ideeën
en wensen voor accommodaties in
het hele land. Sociale cohesie in de
buurt is een van de belangrijkste
pijlers onder het bestedingsbeleid
van het Oranje Fonds.

Het Oranje Fonds is het grootste,
nationale fonds op sociaal gebied.
Per jaar besteedt het ongeveer
22 miljoen euro aan organisaties
die een betrokken samenleving
bevorderen in Nederland, op
Aruba en de Nederlandse Antillen.

Door deze bijdragen ontmoeten
mensen elkaar of vinden zij een
nieuwe plaats in de samenleving.
Het Oranje Fonds wordt o.a.
gesteund door de Nationale Post-
code Loterij en de Lotto. De Prins
van Oranje en Prinses Máxima zijn
beschermpaar van het Oranje
Fonds.
 

Advertentie
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Tentoonstelling eerste stenen MFC Presikhaven
Kom kijken naar de mooie eerste stenen van het MFC Presikhaven
Tien instellingen verhuizen vol-
gend jaar naar het MFC
Presikhaven. Om iets van het
verleden mee te nemen naar de
nieuwe plek, zijn herinneringen
aan de oude locaties in licht-
blauwe stenen gegoten. Deze
stenen zijn binnenkort te zien op
de huidige locaties van de instel-
lingen (zie schema). Ook kunt u
daar de gratis krant ‘Op koers naar
Presikhaven’ met interviews,
foto’s en tekeningen over het
nieuwe MFC meenemen.

* van 8 december tot 9 januari in
bibliotheek Presikhaaf

* van 12 januari tot 24 januari in
de Annie M.G.Schmidtschool

* van 26 januari tot 7 februari in
de O.L.V. van Lourdesschool

* van 9 februari tot 21 februari in
de Wijkwinkel, Grevelingenstr. 18

* van 2 maart tot 14 maart in
jongerencentrum Push

* van 16 maart tot 28 maart in
kinderopvang Skar

* van 30 maart tot 11 april in
wijkcentrum de Snuffelpaal

Start van de bouw van M.F.C. Presikhaven
op 26 september 2007. Foto: Roel van Leuven

Door Anna Bouyeure

Een steentje bijdragen
Een samenwerking van
Osmose  (adviesbureau voor
multiculturele vraagstukken)
en twee Arnhemse basis-
scholen, de ASV (Arnhemse
School Vereniging) uit de
binnenstad van Arnhem en de
Annie M.G. Schmidtschool uit
de wijk Presikhaaf.

Het gaat in dit project om een
culturele uitwisseling van basis-
schoolkinderen van groep 5, 6 en
7 en hun ouders. Een kind van de
ASV school wordt met zijn/haar
ouder gekoppeld aan een kind van
de AMG Schmidtschool om een
keer per maand activiteiten te
doen; zoals samen spelen, bij
elkaar eten, elkaars oma en/of
opa ontmoeten enzovoort.
Het project loopt van januari tot
juni 2009. Het gaat om 6 ontmoe-
tingen. Drie ontmoetingen zijn al
geregeld; een film kijken, samen
koken en een verrassing met bus.
De andere drie of meer ontmoe-
tingen moeten kinderen en ouders
zelf bedenken.

Het is een interessant experiment!
Voor kinderen en ouders. Elkaar
ontmoeten, iets samen doen en zo
meehelpen aan het beter samenle-
ven in Arnhem. Een belangrijke
impuls voor de integratie in onze
stad.

Door Carla Rosink

maak kennis met
verschillende culturen

Het project wordt mede mogelijk
gemaakt door financiele bijdragen
van het Oranjefonds, de gemeente
en de provincie Gelderland.

Vrijwilligers
g e v r a a g d
Swoa Steunpunt de Weldam
is op zoek naar een vrijwillige
administratief  medewerker.
Werkzaamheden: lichte admi-
nistratie en om kunnen gaan
met de computer.
Bij interesse kunt u bellen,
telefoon 026-3611741 en
vragen naar Gulay Daymaz of
Shirley Beer.

Stichting Omroep de Arend
zoekt presentatoren, technici
en  gastmedewerkers.
Hebben wij u geprikkeld, dan
kunt u contact opnemen met
de heer Th. Arends,
telefoon 026-3512076

Kledingbank Arnhem e.o.
kan nog steeds vrijwilligers
gebruiken.
Kijk voor meer informatie op
www.kledingbankarnhem-eo.nl



Ahnwar, groep 8:
Altijd als we in de les aankomen, wil iedereen

gelijk al een djembé pakken. Het midden van de djembé heet een bas en
aan de rand heet een toon. Als we klaar zijn met het spelen, dan zeggen we op
het laatst “yo” en dan gaan we het nog een keer spelen. Als we dan weer
klaar zijn, dan zeggen we “yoyo”.  En daarna zegt de meester altijd

“wawanko”, en dan zeggen wij “sikoyo”. En dan zeggen we
allemaal “tatatoetatoetatatoetoetatatoe”. En zo gaat dat nog

een tijdje door. Op het laatst zeg je dan “aaaah” en dan ga
met je wijsvinger de hele kring rond.
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Een muzikale school!
De afgelopen weken klonken er
mooie geluiden uit de lokalen
van de Annie M.G. Schmidt-
school. Alle klassen deden
namelijk mee aan een muziek-
project van Stichting Breedte-
kunst. Onder schooltijd gaven
gastdocenten muziekles.
Ook kozen veel kinderen
tijdens de verlengde schooldag
voor muziek. Kortom: het zijn
muzikale maanden op de
Annie M.G. Schmidtschool!

In de groepen 1 en 2 hebben de
kinderen muziek gemaakt met
allerlei voorwerpen. Met een echte
trompet, maar ook met het eigen
lichaam. En zelfs met poets-

doekjes en afwas-
borstels… het lokaal was na het
schoonmaaklied blinkend schoon!
De kinderen hebben geoefend met
ritmes en mochten in de muziek-
hoek allerlei instrumenten uitpro-
beren. Wat een feest!

In groep 6, 7 en 8 leerden de
kinderen spelen op de djembé, een
Afrikaanse trommel. De kinderen
leerden zo samen muziek te ma-
ken en goed naar elkaar te luiste-
ren. Ook leerden ze wat over de
Afrikaanse achtergrond en het
gebruik van kreten tijdens
het trommelen. En na-
tuurlijk beleefden ze
veel plezier!

Sabrina, groep 6:“Siko jo! tadaatadaa Siko jo! Sikojojo!! oooh” Dat zijn Afrikaansekreten die we tijdens de djembélesroepen. Maar we leren ook andere dingen
zoals op de shekere, darbuka en djembé spelen.

We leren allemaal nieuwe dingen (alleen op maandag)
en het gaat heel goed. Onze meester van djembé
heet Pieter Pennings. Hij was twee weken naar

Afrika geweest en heeft daar heel veelgeleerd.

Abed, groep 8:
We spelen op de djembé, darbuca en sekkere. De

djembé heeft verschillende geluiden aan de rand en de darbuka
heeft op de rand een lage toon en in het midden een hoge toon.

Met de shekere moet je met je handen bewegen. En dan moet je dus
ook de sekkere in je hand vasthouden. Tijdens het spelen
moeten we ook roepen. En we mochten ook een ritme

bedenken voor onszelf. We hebben in totaal
zes weken les.

In het voorjaar 2009 zal de wijk
uit zijn voegen gaan barsten door
muzikale klanken.
Voor meer informatie en aan-
melding voor de nieuwsbrief bel
je 026-3272319 of mail naar
presikharmonie@beleven.org
In de volgende wijknieuws leest u
meer hierover.

Presikhaaf tijdelijk
PresikHARMONIE
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Hoofdprijs spekcheque
naar groep vrijwilligers van
voetbalvereniging Eendracht

Spekcheque
De hoofdprijs van € 1750,- ging naar een groep vrijwilligers van voetbal-
vereniging Eendracht. Geïnspireerd door J. de Knegt hebben zij ervoor
gezorgd dat 14 gehandicapte jongeren voetbal kunnen spelen bij de club.
Het gaat om jongens en meisjes met een lichamelijke en/of verstande-
lijke handicap.

Op de vraag wat hen ertoe brengt om dit werk te doen, antwoordde een
van de vrijwilligers: “Dat de kinderen na afloop van de training alweer
uitkijken naar de volgende keer. Of  dat een ouder zielsgelukkig komt
vertellen dat haar zoon weer gewoon mee durft te voetballen met de
kinderen uit de buurt.”

(Bron: Arnhemse Koerier d.d. 12 november 2008)

van links naar rechts zijn:
Hans Hofmeester, trainer;
Jaap de Knegt, trainer;
Martien Jansen, leider/trainer;
Loek de Knegt, coordinator;
Claudoi  Maroni, trainer/leider;
op de foto ontbreekt Bert Verweij, trainer

Zaterdag 8 november jl. reikten de wethouders Barth van Eeten,
Rita Weeda en Willem Hoeffnagel de jaarlijkse prijzen uit aan
Arnhemmers die zich vrijwillig inzetten voor hun wijk.
De gemeente deelde 27 prijzen uitgedeeld voor in totaal ruim
€ 14.000,- . De prijzen worden toegekend voor opmerkelijke
vrijwillige activiteiten.

Op het ogenblik hebben we nu
13 leden (jongens/meisjes),
nog 2 á 3 erbij en we gaan

meedoen aan de competitie
georganiseerd door de KNVB.

Fototgrafie: Guus Madern

Mantelzorg,
dat doe je gewoon

Door Henk Folkeringa

Is vader, moeder, kind of een buur
ziek? Of is een familielid gehandi-
capt of te oud om voor zichzelf te
kunnen zorgen? Dan staat de
familie klaar om hulp te geven.
Duurt die hulp lang, dan noemt
men dat MANTELZORG.
De zieke ervaart die hulp als een
warme mantel.

Mantelzorg is voor velen vanzelf-
sprekend. Toch zijn er vragen
rondom mantelzorg:
- Hoe lang kan ik blijven helpen?
- Helpen mijn kinderen straks mij,

als ik oud of ziek wordt?
- Er is toch thuiszorg?
- Wie betaalt mij de extra kosten,

die ik moet maken?

De InterCulturele Werkgroep
(ICW) organiseert hierover een
bijeenkomst in samenwerking met
Zorgbelang Gelderland.
U bent van harte welkom op
donderdag 18 december 2008 in
buurtcentrum de Overkant,
Bethaniënstraat 242, 6826 TJ
Arnhem, telefoon 026-3614457.

Nurhayat Görgülü-Öztürk van
Zorgbelang Gelderland zal deze
informatieochtend verzorgen. De
Interculturele Werkgroep zorgt
voor een hapje en een drankje.

Tot ziens op 18 december!!      



PRESIKHAAF

12

Prijsuitreiking voortuinkeuringen
Presikhaaf  III, Over het Lange Water en Elsweide

Op 4 november werden in buurt-
centrum de Overkant aan de
winnaars de prijzen uitgereikt voor
de  mooiste en meest inspirerende
voortuinen en bloembakken van
de wijken Presikhaaf III, Over het
Lange Water en Elsweide. Deze
wijken waren in de afgelopen
maanden al driemaal bezocht door
een aantal ervaren koppels voor-
tuin-keurders, die na hun uitge-
breide speurtocht zorgvuldig
bespraken welke tuinen voor de
prijzen in aanmerking
kwamen. Dat was best
moeilijk, want er was
veel moois te zien!

De aanwezigen werden
welkom geheten door
de voorzitter van de
KMTP/Groei&Bloei,
Ton Burgers.
Hij benadrukte nog
eens het doel van de
voortuinkeuringen:
mensen in de wijken
stimuleren zich in te
zetten om een goed
verzorgde, gezellige en groene
omgeving te creëren waar het goed
wonen is. Geert Visser gaf  een
diapresentatie van de door de
tuinkeurders gemaakte foto’s van
de tuinen en bloembakken. Adri
Jansen, een van de ervaren
tuinkeurders, vertelde
hier leuke details bij.

Na de pauze werden de
prijzen aan de winnaars uitgereikt
door wethouder Kreeft van Ruim-
telijke Ordening, Volkshuisvesting
en Grondzaken (met ook in zijn
portefeuille: de belangen van de
wijk Presikhaaf).

De eerste tuinprijzen (jaar-
abonnement blad Groei&Bloei
incl. lidmaatschap KMTP, oor-
konde en boeket bloemen) gingen
naar:
- Mevrouw C. Van Mens

Ulenpaslaan 15
- Mevrouw J.P.T. van Meegen

Van Genthstraat  52
- Mevrouw Th. Van Wijk

Twikkelstraat 15
- Mevrouw N. Oelering

Hofwijkstraat  4

De winnaars van de tweede en
derde prijzen waren blij met hun
tuin-cadeaubonnen.
De winnaars in de categorie
plantenbakken kregen dozen
met bloembollen.

Het is zeker de moeite
waard te vermelden dat
de voortuin-keurders behalve naar
tuinen en bloembakken, ook
keken naar het openbaar groen
langs het water, parkjes, boom-
spiegels en de ruimte rond flats.

Verrassend was dat een aantal
bewoners een zeer actief tuin-

collectief “Brekelenkampstraat”
had gevormd. Zij hebben het
initiatief genomen om het stan-
daard excuusgroen voor de gevels
van hun flatgebouw samen met
een overbuurman aan te pakken
en het met eigen aanplant meer
aanzien te geven. Nu zijn het
tuinen met een leuke variatie in de
beplanting, vol kleur en goed

onderhouden. Het
tuincollectief won ook
een aantal dozen met
verschillende soorten
bollen.

Uit de vele positieve
reacties kunnen we
concluderen dat het
keuren van tuinen en
bloembakken en daar-
mee ook toekennen
van stimulerende
prijzen door de aan-
wezigen erg werd
gewaardeerd.

Namens het bestuur wil ik daarom
ook alle keurders heel hartelijk
bedanken voor hun inspanningen
en uiteraard ook Dorry Evers,
die dit alles coördineert.

Naschrift:
Eén van de prijswinnaars, de
(bijna) tachtigjarige mevrouw van
Wijk, kon vanwege een heup-
operatie niet aanwezig zijn. Ze
was zeer verguld met haar prijs
toen ik haar een week later op-
zocht en stelde dat dit een extra
stimulans voor haar was om te
blijven tuinieren.

Door Marja Sijben
KMTP Arnhem e.o.

Wethouder Kreeft (2e van links) met enkele prijswinnaars
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Van de Gebiedsagenten

Meldingen tasjesroof
Recent zijn een aantal oudere
bewoners van Presikhaaf slachtof-
fer geworden van een tasjesroof.
Over het algemeen worden men-

Voetgangersgebied
winkelcentrum Presikhaaf
Nog steeds komen bij de wijk-
agenten veel klachten binnen over
mensen die met bromfietsen en
fietsen door het voetgangersgebied
van winkelcentrum Presikhaaf
rijden. Wij zullen hier, samen met
de beveiliging van het winkelcen-
trum, de komende tijd meer
aandacht aan schenken.

Bussen Connexxion bekogeld
De afgelopen periode haalde
Presikhaaf het landelijke nieuws
omdat diverse bussen van
Connexxion werden bekogeld op
de IJssellaan te Arnhem.
De media trokken een parallel met
de incidenten in Gouda eerder dit
jaar, wat het idee gaf dat er een
groep jeugd op Presikhaaf actief
was, die het gemunt had op
de bussen van Connexxion.

Buschauffeurs voelde zich dus-
danig onveilig, dat zij ’s avonds
niet meer wilden rijden over de
IJssellaan. In samenwerking met
Connexxion werd er voor gekozen
om de bussen fysiek te beveiligen.
Hierna hebben zich op Presikhaaf
geen incidenten meer voorgedaan.
Wel zijn er in andere delen van
Arnhem bussen bekogeld, waarbij
al diverse aanhoudingen zijn
verricht. Uit onderzoek is vast
komen staan dat dit eigenlijk op
zichzelf staande incidenten zijn.

De recherche is een groot onder-
zoek gestart naar de daders van de
vernielingen op de IJssellaan.
Daarnaast wordt er op de busroute
extra gesurveilleerd door de
politie. Mochten er mensen zijn,
die getuige geweest zijn van een
van de vernielingen, wordt ver-
zocht contact op te nemen met de
recherche van de politie in
Arnhem, te bereiken onder
telefoonnummer 0900-8844.

Klachten parkeren
in de buurt van de scholen
Bij de wijkagenten komen diverse
klachten binnen over het parkeren
van auto’s in de buurt van de
diverse lagere scholen. Iedereen
wil zo dicht mogelijk bij school
staan om zijn of haar kind weg te
brengen.
Auto’s worden op het trottoir
neergezet, waardoor andere men-
sen overlast ondervinden. Samen
met de studenten van de politie-
school gaat hier streng op gecon-
troleerd worden.

Stopverbod Lange Wal
Sinds enige tijd is het parkeer-
verbod ter hoogte van het
postkantoor aan de Lange Wal
omgezet naar een stopverbod.
Hier hebben wij ons als wijkagen-
ten altijd sterk voor gemaakt.

Veel mensen die even in het
postkantoor of bij de pinautomaat
moesten zijn, zetten hun auto’s op
het fietspad. Dit leverde zeer
gevaarlijke situaties op, in het
bijzonder voor de fietsers die de
rijbaan moesten gebruiken om
door te kunnen. Dit was zeer
ongewenst omdat de Lange Wal
een drukke verkeersader is, waar
veel bussen overheen rijden.
De wijkagenten houden streng
toezicht op de handhaving van het
stopverbod. Op overtredingen
wordt een bekeuring uitgeschreven
van € 60 ,00

sen dan gevolgd door deze
onverlaten en op een stille plek
wordt dan de (hand)tas uit de
hand of van de fiets getrokken.

Vaak lopen slachtoffer letsel op
omdat men tijdens de actie komt
te vallen, met alle gevolgen van
dien. Mocht u getuige zijn van
zo’n laffe daad is het zaak zo snel
mogelijk te kijken hoe het met het
slachtoffer is.

Neem meteen contact op met 112,
blijf aan de lijn en probeer een
goed signalement van de
dader te geven.
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KRUISWOORDRAADSEL Voor de oplossing zie pag. 5

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 29 januari 2009 naar

Redactie Presikhaaf Wijknieuws,
Grevelingenstraat 18,

6826 EH Arnhem.

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

HORIZONTAAL
1.gebied in Afrika; 5.voetbalovertreding; 12.honger; 13.bezoldiging; 14. Turkse
naam voor mannen; 15.huivering; 16.nul; 17.inlichtingdienst (VS); 19.in
corporation; 20.chef; 21. land in Afrika; 23.vallei; 25.komaan!; 27.cijfer; 29.gezicht;
31.rivier in België; 33.koker; 34. lekkernij; 35. toch niet beschikbaar; 37. door; 39.
verplicht hoofddeksel voor tweewielers; 40.informatietechnologie; 42.minuten
(afk); 43.neusvocht; 45.streling; 47. sinus; 49. inwoner van een land dat ten noor-
den van Nederland ligt; 50. mestvocht; 51. palmengeslacht; 52. vorstendom in GB.

VERTICAAL
1.kamp; 2. alle rechten inbegrepen; 3. kleur; 4.Europees Kampioenschap; 5.grap-
penmaker; 6.plein in oude Griekse steden; 7.zich bevinden in; 8.vrouwelijk dier;
9.vader; 10.profeet; 11.familielid; 13.doortrapt; 16.rechtsgeding; 17.hoofddeksel;
18.gewoonterecht; 22. vergrotingsfactor; 24.overste; 26.briefaanhef; 28.persoonlijk
voornaamwoord; 30. zaadje; 31.rund; 32.pijpzwart; 33.bijbelse profeet; 34. rivier;
36. verfstof; 38.toerleider; 41.aanduiding op vrachtwagens; 44. hals; 46.soort bier;
48; ander woord voor nee; 49. lidwoord; 50. algemene arbeidsomstandigheden.

Oplossing
,,Herken je wijk”

De foto van het duikende manne-
tje staat op Kermisland 110. Het
is het symbool van het RGV.
Ook dit keer waren er meerdere
inzenders die het goed hadden. In
verband met de feestdagen geven
wij dit keer twee waardebonnen
uit van elk € 20,00.

De gelukkige winnaars zijn Loes
Vogelaar en W. Westphal. Namens
de redactie van harte gefeliciteerd.

Loes Vogelaar

Mw. W. Westphal
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O, DENNENBOOM
Op weg naar de bijeenkomst voor
een eeuwig schoon milieu moest ik
van Presikhaaf af. Pas op: ik word zo
dubbelzinnig als ik weet niet wat. Ook
in de winter is de dennenboom groen.

Anders rijdt op zaterdagmorgen half
tien geen sterveling op
de Thorbecke-straat,
maar je zult zien. Ik
ontwijk op het nipper-
tje een stuk scherp.
Vijf tellen later dacht
ik: dat kan ik niet
voor de volgende
laten liggen. Dus
draaide ik om als
enige fietser in die
straat en zo ik zei:

je zult zien: ik, die de laatste tijd nooit
meer op een dame bots, zij was juist
bezig met een inhaalmanoeuvre. En
daar lag Pietje, zeer nederig onder zijn
fiets. Doe wel en zie niet om is een
spreuk die niet overal opgeld doet.

Je moet wel, vooral in die donkere
dagen. Zij stond gelukkig nog en deed
erg bezorgd, wat mijn zielige ziel zeer

verkwikte. Ik dacht er over om het
nog een beetje te rekken, maar besloot
mij en het scherp toch op te rapen,
liep terug en verwijderde het. Goed
hè. In de verte zag ik haar wegfietsen
met een huizenhoge cello of bas
rechtstandig achterop of het haar tot
hoofdsteun diende. Dezelfde liefde
voor muziek, tekort voor een nieuwe
liefde. Stel je voor dat die beschadigd
was. Dat instrument bedoel ik.
Was ik dan genoeg W.A. verzekerd?

Na de bijeenkomst in de Parkstraat
op naar de feestelijke opening van de
Bethaan met de Huisartsen (en apo-
theek) Onder Een Dak, de HOED.
Wethouder Barth van Eeten, Maarten
van Gessel van Vivare, wijkbeheer,
platformleden en hun achterban, de
doktoren: iedereen was er.

Dokter Stevens troonde mij direct
mee naar zijn kamer en behandelde
mijn schaafwond. Samen glipten wij
achter zijn echtgenote langs die daar
afscheid stond te nemen van al die

patiënten die zij
als dokters-
assistente veertig
jaar lang aan
recepten of een
afspraak met
haar man had
geholpen

Ik merkte toen dat het portretje naast
mijn kolom een sprekende weergave
was van mijn zo jeugdig stralend
uiterlijk. (Foto op erewoord retour).
Ze herkenden me, niet alleen de
politie, en lazen me, wat een opluch-
ting betekende na die vijfenzeventig
jaar Plattenburg Presikhaaf. Misschien
kunnen Roel en Ria van de redactie
toch iets doen aan die weifelende trek
om mijn mond.

Er zijn in elk geval meer mensen die
een echt bos willen en een schoon
milieu zonder zware industrie in de
directe omgeving.

Soms moet je in donkere dagen een
duikeling maken en een week pijn in je
been hebben om te beseffen dat er
eeuwig groen is.
O dennenboom…. . . . . .
Heidens symbool.

Door  Piet  Schreuder

Zaterdag 20 december om 20.00 uur.
Zaal open om 19.30 uur.

Kerstbingo
georganiseerd
door de S.I.K.

Honigkamp 74
 6826 PR  Arnhem

Telefoon 026-3610284

SLAGERIJ
GREVEN

Advertentie

Per ronde kunt u mooie kerstpakketten winnen,
 in de laatste ronde een pakket t.w.v. € 50,00.

De eerste kop koffie of thee met
één snee kerstbrood is gratis!

De bingo wordt gehouden in de
Dr. W. Dreesschool, Kinderkamp 7, Arnhem.

wenst U

prettige
kerstdagen

en een
voorspoedig

2009
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Aan:
alle betrokken bewoners en bestuurders

Ontwerp Tracé Besluit A12
Uw laatste kans tot inspraak

Na jarenlang wachten en strijden is het bijna zover:

Rijkswaterstaat heeft haar klus geklaard
En heeft eindelijk een OTB-A12 gebaard

Nog een paar weken wachten en u kunt aan de slag
Het is nog maar de vraag of dat zomaar mag

Maar wat is nu eigenlijk het probleem?
U blijft immers rustig wonen in uw heem!

Rijkswaterstaat zal zeggen: het is alles OK binnen het kader
Maar wij als bewoners zeggen : Eurlings verklaar u nader

Nu in alle ernst ter zake:
Onze leefbaarheid langs de A12 loopt ernstig gevaar:

het leven wordt nog ongezonder

Onze huidige luchtkwaliteit is al erg slecht
en de geluidsoverlast al jaren veel te hoog

De verbreding is noodzakelijk, maar deze moet
en kan beter voor ons en komende generaties

Geluid is beter te beheersen en uitstoot fijnstof  is te vermijden:
inpakken dus die A12!

De huidige techniek staat u ten dienste:
een lichte overkapping in het groen

Het is geheel aan u of dit een droom blijft
dan wel werkelijkheid wordt

Er zijn maar twee verzoeken:
Gebruik uw inspraakrecht en geef ons uw onmisbare steun

U hebt slechts zes weken na publicatie
om uw inspraak schriftelijk in te dienen

Hebt u daarover vragen, schrijf ons:

Computercursussen bij
leercentrum
Seniorweb-de Overkant
Kom naar leercentrum Seniorweb
Arnhem Presikhaaf – de Overkant
in de Bethaniënstraat 242 om te
leren met een computer om te
gaan. Wij willen iedereen leren
met een computer om te gaan. Het
bezit ervan is geen must, maar
handig om thuis te oefenen.
De cursussen die wij u aanbieden
zijn voor het besturingssysteem:
Windows XP en natuurlijk
Windows VISTA.

We geven beginners cursussen,
internet en e-mail en een vervolg-
cursus. Tevens geven we cursussen
digitale fotobewerking deel 1 en
deel 2. Bij voldoende belangstel-
ling bieden we diverse workshops
aan. De cursus bestaat uit tien
lessen voor € 50,00, incl. tien
gratis huiswerkbegeleiding- uren,
excl. cursusboek en usb-stick.
Arnhem Cardhouders krijgen
korting.

Meld je snel voor een
 cursus fotobewerking

Inloop/huiswerkbegeleiding:
dinsdag t/m donderdag van 9.30
tot 11.30 uur.

PC-help voor (oud)cursisten:
maandag van 13.00 tot 15.00 uur.
Informatie en opgeven voor cur-
sussen kunt u bij: Gerrie van Toor,
telefoon 026-3610587.

Stichting  Duurzame  A12
Beethovenlaan 32  6881  PH  Velp

E: Redactie@StichtingDuurzameA12.nl

W: www.stichtingduurzamea12.nl
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Budgetteam opgericht
De Gemeente Arnhem heeft
sinds kort het zogenaamde
‘Budgetteam’ in het leven
geroepen. Dit team is opgericht
om vragen die inwoners uit
Arnhem over hun financiën
hebben te beantwoorden.

Dit kunnen vragen zijn als: ‘Ik wil
binnenkort gaan samenwonen, wat
betekent dit voor mijn portemon-
nee?’ Of: ‘Ik heb mijn baan ver-
loren, op welke voorzieningen heb
ik nu mogelijk recht?’
In een zogenaamd BOM-gesprek
(Budget-Op-Maatgesprek) krijgt
men een gratis, vrijblijvend en
professioneel advies over de eigen
financiën en een objectief ant-
woord op vragen die men hierover
heeft. Voor wijkbewoners, die

graag tips willen hoe ze op een
handige manier met hun geld
kunnen omgaan, biedt het
Budgetteam de groepscursus
‘Uitkomen met inkomen’ aan.

Deze cursus wordt in samenwer-
king met Stichting Rijnstad
gegeven. Afhankelijk van de
aanmeldingen kan de cursus zowel
overdag als in de avonduren
plaatsvinden.

Als wijkbewoners zich willen
opgeven voor een Budget-Op-
Maatgesprek of de cursus, dan
kan dat in de eerste plaats telefo-
nisch. Het Budgetteam is op
werkdagen tussen 9.00 en 17.00
uur bereikbaar op nummer
026-3773374. Het team is daar-

naast ook per mail bereikbaar via
bom@arnhem.nl
Meer informatie is tot slot ver-
krijgbaar op diverse punten in de
wijk, zoals in de wijkwinkel of in
de wijkapotheek.

D
oor K

ai Veltm
an

richt voortuinen in
Vivare is bezig met de renovatie van de buitenzijde
van de flatwoningen aan de Van Nes-, Van Kampen-
en Van der Goesstraat. Een prachtig nieuw aanzicht waarbij de
(voor)tuinen natuurlijk niet kunnen achterblijven! Aanleiding voor
ons om huurders te helpen met de inrichting van hun tuin.

In opdracht van Vivare heeft een
architect, samen met huurders, een
drietal ontwerpen gemaakt voor
21 woningen. Uit de ontwerpen
maakte iedere huurder zijn eigen
keuze.

In elke voortuin komt nu een
groot terras, een toegangspad en
een nieuwe erfafscheiding. En ook
aan de achtertuin krijgt men een
nieuwe erfafscheiding.
Toch verschillen de voortuinen
wel van elkaar; in de ene tuin gras,
de andere siergrind of verschil-
lende planten. En natuurlijk geven
de huurders de tuin ook nog een
persoonlijk tintje mee.

De aanleg van de nieuwe voortui-
nen is in volle gang. Enkele tuinen
zijn al klaar. Daar zijn de huurders
erg enthousiast over! Niet vreemd
want de tuinen zien er prachtig uit.

De kosten voor de inrichting
neemt Vivare voor haar rekening.
Bewoners betalen niks extra voor
de aanleg van de nieuwe tuin of
plaatsing van de erfafscheiding.
Maar bewoners moeten wel hun
tuin leegmaken.

Mensen die niet in staat zijn om
dit alleen te doen, krijgen hulp van
de woonomgevingploeg van
2Switch.

foto’s: Roel van Leuven



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

 

Hoe serieus worden de bewoners genomen?
De raadscommissie Verkeer, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM) heeft 17

november jl. een toelichting gekregen op het TNO rapport waarin door TNO,

RIVM en GGD de conceptaanvraag van de milieuvergunning van Bruil getoetst

wordt aan de wettelijke normen. Het TNO rapport is het Onafhankelijke Milieu

Advies (OMA). In de presentatie werd geconcludeerd dat de asfaltcentrale

voldoet aan de wettelijke normen en dat de bijdrage van de asfaltcentrale in de

milieuvervuiling van de achtergrond wegvalt! Dit is eerder een bewijs van een te hoog

niveau van de achtergrondvervuiling dan van de ’schoonheid’ van de asfaltcentrale. Het gaat hier immers over

een bedrijf  in milieucategorie 4/5, dat wil zeggen zware industrie. TNO is wel van oordeel dat er nog een aantal

aanvullende vragen over geur- en geluidshinder beantwoord moeten worden. Daar was de raadscommissie

VROM het volledig mee eens. “Er leven nog zoveel vragen, die moeten allemaal beantwoord worden”, zegt

Sjoerd Meulensteen (CDA). Omdat de raadcommissie VROM het OMA onvoldoende vindt, heeft zij besloten

dat wethouder Weeda ervoor moet zorgen dat alle vragen van de inwoners in een aanvullend onderzoek worden

beantwoord. Daarbij moet zij aan de commissie VROM verslag uitbrengen over de participatie van alle inwoners

bij het onderzoek.

Informatieavond TNO rapport
Tijdens de informatiebijeenkomst van Provincie Gelderland, gemeente Arnhem en Bruil op 20 november jl.

over het TNO rapport werd duidelijk dat bewoners sceptisch zijn over de resultaten van het rapport.

TNO, RIVM en GGD probeerden de aanwezigen duidelijk te maken dat de asfaltcentrale nauwelijks extra

overlast gaat veroorzaken. Dat ging er bij de toehoorders niet in.

Stank, geluid en fijnstof  wordt aan de al aanwezige milieuvervuiling

toegevoegd, zo waren de meningen en dat heeft wel degelijk invloed

op de volksgezondheid. Volgens gedeputeerde Verdaas heeft de

Provincie Gelderland (initiatiefnemer van de verplaatsing van de

asfaltcentrale én vergunningverstrekker) zorgvuldig gehandeld. Maar,

zo voegde hij er fijntjes aan toe, tot uiterlijk 24 november a.s. konden

nog vragen gesteld worden, want ‘we moeten door’. Haast, ja haast is

geboden om de gemaakte afspraken na te komen, anders…...

Maar het meeste genante van de avond was, dat dezelfde

gedeputeerde alle loftuitingen die je maar kunt bedenken richting

KWS/Bruil-Infra liet gaan. Meer afstand zou beter zijn geweest. Nu lijkt het of  de gedeputeerde en Bruil iets

met elkaar hebben.

Mocht u naar aanleiding van deze nieuwsbrief  vragen hebben, dan kunt u die sturen naar: info@ageena.nl of

www.ageena.nl

PRESIKHAAF
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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

Lourdesschool scoort voor gezondheid
Alle betaalde voetbalclubs uit de Eredivisie doen mee aan een
landelijk project: Scoren voor Gezondheid. Omdat het kabinet een
gezonde leefstijl onder schoolkinderen wil bevorderen, is hiertoe
een initiatief genomen. Samen met de voetbalclubs uit de
Eredivisie wordt dit project het komend jaar door heel Nederland
georganiseerd.

Door Frans HuismanVoor dit project is, na overleg met
de Gemeente Arnhem en de GGD,
de Lourdesschool uitgekozen om
deel te nemen. Dat vinden we
natuurlijk een hele eer!
 
Scoren voor gezondheid
is een lesprogramma, waarbij
profvoetballers kinderen van de
basisschool stimuleren tot een
gezonde leefstijl. Zij geven het

goede voorbeeld aan de kinderen
op het gebied van bewegen en
gezonde voeding.Het project
startte in oktober met een sport-
en beweegclinic en een fitheidstest
op het veld van MASV (naast het
Gelre Dome). De leerlingen en
leerkrachten van groep 6 en onder-
getekende zijn er op de fiets
naartoe gegaan.
De kinderen ondertekenden daar
een contract met één van de
spelers van Vitesse.
Ook de trainer was aanwezig.
Zij beloven, dat zij twintig weken
lang gezond zullen leven. Ook op
school wordt aandacht geschon-
ken aan voldoende bewegen en
gezonde voeding (vrijdag 31
oktober heeft de hele school zelfs

meegedaan aan het Nationaal
Schoolontbijt!). De kinderen sluiten
het project af met een sport- en
beweegclinic en een fitheidstest
bij de voetbalclub, waarna
ze een diploma krijgen.

Met name de aanwezig-
heid van Vitesse-spelers Frank van
der Struijk, Alexander Büttner,
Ricky van Wolfswinkel en trainer
Hans Westerhof  maakte grote
indruk op ze. Het was een gezel-
lige succesvolle start van een goed
initiatief!!!!!  In het nieuwe jaar
zullen we u vertellen wat het
resultaat is geweest.
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Door
Kirsten

 van Rijen
projectmanager

Ook aandacht voor
oudbouw in Presikhaaf
Het klopt, er wordt veel nieuw gebouwd in
Presikhaaf. Maar daarnaast is er ook zeker aan-
dacht voor de bestaande woningen en gebouwen.
Want door de kwaliteit van de bestaande bouw te
verbeteren, krijgt de wijk een prettigere beleving.
Particuliere eigenaren van woningen en flats kunnen
hieraan werken. De gemeente heeft daar vaak zelfs
subsidies voor.

Winkelcentrum Presikhaaf
Vorig jaar is in de omgeving van de Houtmanstraat
al een lichte renovatie geweest van een aantal
woningen. En nu gaan de particuliere eigenaren in
winkelcentrum Presikhaaf ingrijpend onderhoud
uitvoeren. Door dit grote onderhoud zorgen ook
zij ervoor dat het winkelcentrum aantrekkelijker
wordt.

Aan het werk tot 2012
De renovatie wordt in fases uitgevoerd in vijf jaar
tijd (t/m 2012). Naast de aanpak van het betonrot
is er extra aandacht voor de brandveiligheid. De
kopgevels worden gerenoveerd, de gevelpuien
worden aangepakt. De dakbedekking wordt
vervangen en de liften worden gerenoveerd.
Vooruitlopend op de besluitvorming is voor de
zomer al gestart met de aanpak van galerijvloeren
bij enkele flats omdat dit hoognodig was. Voor
meer informatie over de plannen kunt u contact
opnemen met het bestuur van de betreffende
VVE, de administrateur VVE Dien-
sten te Huissen of bij de gemeente
Arnhem, telefoon 026-3774246.

Rijn IJssel West inloopdag
Ongeveer 75 mensen hebben op 3 november jl. de
inloopavond over de Rijn IJssel West locatie be-
zocht. In het kort is er een beeld geschetst over hoe
het proces is verlopen vanaf de opgestelde Nota
van Randvoorwaarden tot het laatste model dat er
nu ligt. In dit model komen drie woonblokken
voor. Deze woonblokken worden waarschijnlijk
een mix van woonzorgwoningen, sociale huur-
woningen voor senioren en koop- of huur-
appartementen. Er kwamen veel positieve reacties

van de buurtbewoners op het plan dat er nu ligt.
Veel mensen gaven aan graag op deze locatie te
willen wonen. Wel vonden de buurtbewoners het
aantal huurwoningen wat aan de lage kant. Niet
alleen het plan viel overigens goed in de smaak, ook
over de erwtensoep waren de aanwezigen
erg te spreken.

ROC Rijn IJssel
Op 21 november 2008 is het nieuwe gebouw van
het ROC Rijn IJssel aan de Middachtensingel 1
opgeleverd. Vanaf  eind november tot en met de
derde week van december gaan de verhuizingen
van de diverse afdelingen van het ROC Rijn IJssel
plaatsvinden.
In het voorjaar gaat het ROC Rijn IJssel rondleidin-
gen voor buurtbewoners in het nieuwe gebouw
organiseren. Omwonenden krijgen hiervoor een
uitnodiging en kunnen zich inschrijven. Houd voor
de uitnodiging uw brievenbus in de gaten.


