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Het is mooi geweest

Henk Sanders wordt bedankt door wijkteamlid G. Burgers.

Vanaf  de oprichting, 29 november 1994, is Henk Sanders lid geweest van het
wijkplatform Presikhaaf  Oost. In het najaar van 2007 had Henk aangeven te
stoppen met het wijkplatformwerk en de daaraan verbonden nevenactiviteiten
zoals wijkteamlid, voorzitter van bewonersoverleggroep Kinderkamp e.o. en
de diverse werkgroepen.

Daarnaast is/was hij ook nog actief  in andere organisaties (o.a. stichting
Rijnstad). Zoals al vermeld was Henk, samen met I. Harderwijk en S. Coljee
(beiden nog actief), bij de oprichting van het wijkplatform en waren zij de
aangewezen personen om de jubileumbomen met bankje (10 jaar wijkplatform
Presikhaaf Oost) te planten.

Ook de verbeterde voetgangers/fietsers overgang bij Het Lange Water is een
van de projecten waaraan Henk met zijn bewonersoverleg heeft bijgedragen.
Het laatste kunstje is de aanpak geweest van de parkeerproblemen bij de
sporthal Kermisland, waarbij een flinke bijdrage uit het wijkbudget werd
binnen gehaald.

Wij hopen, dat Henk een goede besteding van zijn (ruime) vrije tijd zal vinden
en hij er in gezondheid van mag profiteren.
Voor ons rest de taak een adequate opvolger te vinden.

Wijkplatform Presikhaaf  Oost

Foto: R. Vriezen
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Meekijken bij het ontwerpen van de BuurtBanken?
Tien kunstenaars zijn momenteel
bezig met het ontwerpen van vijf
buurtbanken voor Presikhaaf. De
kunstenaars laten zich inspireren
door de plek waar de bank komt te
staan en/of door de omwonenden.

Om te komen tot een definitief
ontwerp is dus een grondig onder-
zoek van de buurt nodig. De kun-
stenaars worden hierbij geassisteerd
door mensen die de weg goed ken-
nen in Presikhaaf: de zogenaamde
buurtbankouders.

Elk kunstenaarsduo pakt het ont-
werpen van een buurtbank weer
anders aan. Het ene koppel belt
bijvoorbeeld eerst overal aan om te
vragen of ze de huiskamerbank
mogen fotograferen of het uitzicht,
een ander koppel inspecteert de
zolder van de Nicolaaskerk.

Sommige kunstenaars sturen brie-
ven naar toekomstige bewoners of
bedenken een buitentheater of een
onbestaand adres.

Alle buurtbanken komen dicht bij
een bouwlocatie. Zo kan iedereen
straks op een comfortabele manier
het spannende bouwproces volgen
en tegelijk buurten met iemand uit
de buurt. Op www.buurtbanken.nl
kunt u meer informatie vinden over
het project en de locaties.

Nieuwsgierig? Kom dan op
woensdagavond 27 februari a.s. om
half  acht  naar Waalstaete, Waal-
straat 36 in Arnhem. De kunste-
naars presenteren dan hun eerste
ontwerpen. Aan de hand van teke-
ningen en foto’s en maquettes leg-
gen ze uit wat de achtergrond is
van hun ontwerp: een kijkje in de
keuken van de ontwerpers.
De koffie staat klaar!

BuurtBanken is een initiatief van
KijkNouProjecten in het kader van
Sociale Bouwstenen en onderdeel
van het ontwikkelingsplan
Presikhaaf. Het project wordt gefi-
nancierd door: Sociale Bouwstenen,
Kunstenaars&Co, Provincie Gel-
derland, Cultuurfonds Gemeente
Arnhem, Vivare en Portaal.

Door Anna Bouyeure
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NIEUWS UIT PRESIKHAAF OOST
Overleg werkgroep Cannenburg/Kinderkamp
Op woensdag 19 december is de werkgroep
Cannenburg/Kinderkamp voor de tweede keer
bijeen geweest.
Bewoners van Over Het Lange Water, de
wijkwethouder, de diensten van de gemeente
Arnhem, Opbouwwerk en woningcorporaties
hadden op 31 mei 2007 afgesproken aan het
einde van het jaar een evaluatie te maken.

Enkele punten
1. Het project geldt niet alleen

voor de woningen van de
woningcorporaties maar voor
heel Over Het Lange Water.

Foto: H
ans van D

ulkenraadBijeenkomst 19 december 2007 in buurtcentrum De Oosthof

2. Het illegaal dumpen van afval
bij de containers wordt sneller
aangepakt. Afvalcontainers bij
flats worden door andere buurt-
bewoners als stort gebruikt.

3. Diverse bewoners zijn aange
schreven hun tuinen op orde te
brengen en afval af te voeren.

4. Er moet een structurele oplos-
sing komen voor voetballende
jeugd op het Valkhofplein.

Afgesproken is, dat op korte
termijn gekeken wordt wat de
procedures zijn en wat zo’n voor-
ziening kost. Gedacht wordt aan
de plaats van het voetbalveld in
park Kinderkamp.
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Agenda werkgroepen
Presikhaaf Oost

Februari
12-02 Bewonersoverleg

Kinderkamp
26-02 Wijkplatform

Presikhaaf-Oost
Maart
10-03 Bewonersoverleg

Cannenburg/Ulenpas

Financiële bijdragen
Het wijkplatform Presikhaaf  Oost
heeft in haar vergadering van 27
november jl. budget toegekend
aan de Stichting Initiatiefgroep
Kinderkamp voor de viering van
het Sinterklaasfeest in de
Dr. Willem Dreesschool en voor
de herinrichting van het terrein
sporthal Kermisland om de
parkeerproblemen tegen te gaan.

In de gezamenlijke vergadering
van 18 december jl. is aan Ome
Joop’s Tour een bedrag toegekend
om samen met West een ploegje
van zes Presikhaafse kinderen te
laten meefietsen.
Als u denkt om met uw activiteit

in aanmerking te komen voor een
financiële bijdrage, dan kunt u
voor informatie terecht bij de
wijkwinkel.

Alle vergadering beginnen
om 19.30 uur in de Oosthof

Schoolvakanties 2008
in onze regio (zuid)

Voorjaarsvakantie
16 t/m 24 februari

Meivakantie
26 april t/m 5 mei

Zomervakantie
basisonderwijs
05 juli t/m 17 augustus
voortgezet onderwijs
05 juli t/m 24 augustus

Herfstvakantie:
11 t/m 19 oktober

v.l.n.r. Onur en Jamil aan het woord, S. Niemeyer (Volkshuisvesting), H.van Winsen (Stadsdeel-
manager oost Stadsbeheer), S. van Bodegraven (wijkwethouder) luisteren aandachtig
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BUURTWERK PRESIKHAAF
Voorjaarsvakantieactiviteiten in De Overkant
Woensdag 20 februari: knutselen
en sport en spel.
Je mag je eigen tas of  T-shirt
maken met textielstiften. We gaan
ook sporten.
De activiteiten zijn voor kinderen
van 6 tot 12 jaar en kosten € 0,60.
De activiteiten zijn van 13.30 tot
15.00 uur.

Donderdag 21 februari: bingo
Je kunt leuke prijzen winnen
tijdens dit spel. De bingo is voor
kinderen van 6 tot 12 jaar en kost
€ 1,50 voor alle rondes. Ouders
mogen blijven om hun kinderen te
helpen. De bingo is van 13.30 tot
15.00 uur.

Vrijdag 22 februari:
dagje uit naar Jungle Town
Vandaag gaan we naar Jungle
Town in Wijchen. Dit is
een groot kinderspeel-
paradijs in een hal,
dus ook als het
regent kan deze
activiteit gewoon
doorgaan.

Je kunt er slingeren,
klimmen en klauteren met
de slingertouwen in het apenbos,
met rollende bomen en draai-
tonnen. Er is een spookhuis, een

Door Jantiena van der Goot grote glijbaan en een luchtkussen.
Verder zijn er ook nog behendig-
heidsspellen.
We vertrekken bij De Overkant

om 10.00 uur en we zijn om
16.00 uur weer terug bij

het buurtcentrum.
Kinderen van 4 tot 12
jaar kunnen mee naar
Jungle Town.

De activiteit kost
€ 5,00 en je moet je

vooraf opgeven bij
Jantiena v.d. Goot,

buurtcentrum De Overkant,
Bethaniënstraat 242,
telefoon 026-3614457.

Activiteiten in de Snuffelpaal
Door Jan Meffert

Kinderactiviteiten
Dinsdag
15.15-16.45 uur Computerclub
16.00-17.00 uur Muziekproject (o.a rap)
voor kinderen van 8 t/m 12 jaar

Woensdag
13.30-15.30 uur Kinderclub
voor kinderen van 4 t/m 12 jaar

Donderdag
15.15-16.45 uur Computerclub
16.00-17.00 uur Muziekproject (popband)
voor kinderen van 8 t/m 12 jaar
16.00-16.45 uur Sportactiviteiten

Buitenspelen Mammoet 1
(naast de Snuffelpaal)

Dinsdag
15.15-16.45 uur
Buitenspelen 4 t/m 12 jaar (geen
entree)

Donderdag
15.15-16.45 uur
Buitenspelen  4 t/m 12 jaar (geen
entree)

Snuffelpaal
ansichtkaart

Omdat iedereen ernaar
vraagt, zijn ze er weer:
de ansichtkaarten van de
Snuffelpaal.

Wilt u ook een ansichtkaart
van het bekendste buurt-
centrum van Nederland?
Vraag er even naar in de
Snuffelpaal.

buurtcentrum de Snuffelpaal buurtcentrum de Overkant buurtcentrum de Oosthof
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Van maandag 7 juli tot en met
vrijdag 11 juli a.s. kun je weer mee
met het geweldige zomerkamp van
de kinderclubs.
We gaan slapen in kleine hutjes op
een grote camping.
Je kunt je nu al opgeven bij de
Dobbelsteen, Overkant of
Snuffelpaal.
Voor kinderen van 6 tot en met 13
jaar. Kosten € 35,-.

Zomerkamp

Spelcontainer de Dobbelsteen
Maandag Buitenspelen
Open van 15.00 tot 17.00 uur,
voor kinderen van 4 t/m 12 jaar,
geen kosten.

Woensdag Buitenspelen
Open van 13.00 tot 16.00 uur,
voor kinderen van 4 t/m 12 jaar,
geen kosten.

Donderdag Buitenspelen
Open van 15.00 uur tot 17.00 uur,
voor kinderen van 4 t/m 12 jaar,
geen kosten.

Vrijwilligerswerk

Naomi en Monique
‘runnen’ de Dobbelsteen

Buurtcentrum de Snuffelpaal en
de spelcontainers kunnen niet
draaien zonder de inzet van
vrijwilligers. Daarom zijn we altijd
op zoek naar vrijwilligers die bij
een of meerdere activiteiten willen
meehelpen. Bij alle activiteiten
werk je samen met andere vrijwil-
ligers. Er is wekelijks begeleiding,
er zijn regelmatig cursussen en er
zijn minimaal twee feestavonden
per jaar. Voor meer informatie
kunt u contact opnemen met
buurtcentrum de Snuffelpaal
(026-3615564, vraag naar Jan).

Het Medi@trefpunt Presikhaaf
geeft (gewaardeerde) computer-
cursussen voor beginners en al
gevorderden in buurtcentrum
De Overkant en tevens een
aparte cursus Internet en
e-mail en een cursus digitaal
fotograferen en bewerken waar-
over men erg enthousiast is.

De cursussen bestaan uit tien
lessen voor € 50,00. Arnhem-Card
houders betalen minder.
De nieuwe cursussen zijn inmid-
dels begonnen maar u kunt zich nu

al opgeven voor de cursus
in april a.s.

Het Medi@trefpunt beschikt ook
over een Internetcafé waar u de
geleerde lesstof kunt oefenen
wanneer u dat uitkomt en indivi-
duele vragen kunt stellen.

Het internetcafé is van dinsdag tot
en met donderdag van 9.30 tot
11.30 uur geopend (openingstijden
onder voorbehoud van wijziging).

Bent u geïnteresseerd in een

computercursus? Geef u dan nu
op voor de nieuwe cursussen!
Meer informatie?

Gerrie van Toor,
telefoon 026-3610587

Of  bel wijkcentrum De Overkant,
telefoon 026-3614457.

Inschrijving computercursus
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Nieuwsbrief  Werkgroep Arnhem Geen Asfaltcentrale
De afgelopen periode heeft voornamelijk in het teken gestaan van de zienswijzen voor
 de bestemmingsplanprocedure. De gemeente heeft nog steeds geen reactie gegeven
op de ingestuurde bezwaren. Wel hebben gemeente en provincie te kennen gegeven
een klankbordgroep in het leven te willen roepen bij het opstellen van een milieuver-
gunning vor Bruil. Maar de Werkgroep Arnhem Geen Asfaltcentrale is tegen de komst van
Bruil als bedrijf  in milieucategorie 5. Daar brengt een klankbordgroep milieuvergunning geen verandering in!
We hebben de mogelijkheid om op het gebied van onder andere de milieuwetgeving een beroep te doen op een
expert. In de volgende nieuwsbrief  komen we hierop terug.

Begin januari is Bruil overgenomen door Koninklijke Wegenbouw Stevin (KWS). Dit bedrijf  heeft, ondanks het
feit dat het al diverse asfaltcentrales bezit, laten weten dat er door deze verkoop geen wijzigingen zullen plaats-
vinden in de plannen voor Arnhem.

De werkgroep beraadt zich op meer (ludieke) acties om bekendheid te geven aan de plannen van de gemeente en
de provincie om deze zwaar milieuvervuilende industrie zich in Arnhem te laten vestigen. Heeft u ideeën om de
komst van de asfaltcentrale tegen te houden? Laat het ons weten. U kunt ons mailen via ageena@hetnet.nl
Bezoek ook eens onze website: www.ageena.nl

Advertentie
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Cito-toets op de Annie M.G.
Schmidtschool, belangrijk of  niet?
Op 12, 13 en 14 februari is het weer tijd voor de Cito-eindtoets in
groep 8. Voor veel kinderen een spannende tijd. Is die spanning
terecht? Dat vroegen we aan Palwasha Niaz uit groep 8 en Yunushan
Kartal, oud-leerling van de Annie M.G. Schmidtschool.

Moeilijk, belangrijk en aan de tijd
denken. Dat zijn de woorden waar-
aan Palwasha denkt bij de
Citotoets. Ze is er best zenuwachtig
voor.
De meester zegt dat de toets niet
belangrijk is, maar ik vind het wel
belangrijk. Heel Nederland doet de
toets, dat zegt toch wel wat. Van
alle vakken lijkt begrijpend lezen
mij het moeilijkst. Ook denk ik dat
ik goed op de tijd moet letten.
Palwasha ver-telt dat ze best goed
kan leren en eigenlijk heeft ze in de
klas het werk altijd wel op tijd af.
“Ja, ik denk wel dat ik het kan,
maar ik vind het wel heel span-
nend. Mijn broers haalden allebei
540. Ik hoop dat ik dat ook haal.”
De score van de Citotoets heeft een
uitkomst tussen de 500 en 550. Bij

de score hoort een schooltype,
zoals VMBO, HAVO of  VWO.
De Citotoets geeft dus een ‘advies’
over de schoolkeuze voor het
voortgezet onderwijs. Palwasha:
“Maar het advies van de meester is
belangrijker, want hij kent jou al
het hele jaar.”

Dat het voortgezet onderwijs soms
toch vooral naar de Citoscore
kijkt, merkte Yunushan vorig jaar.
“Ik was heel erg zenuwachtig voor
de Citotoets. En ik vond het best
makkelijk.” Later bleek dat hij het
niet zo goed gemaakt had. Score
517, advies VMBO-kader. Dat
had hij niet verwacht. Maar hij
luisterde naar het advies van de

Door Agnes Spikker

meester: VMBO-t. “Ik dacht dat
ik wel VMBO-t aankon, dus
meldde ik me aan bij de
Middachtensingel. Maar daar werd
ik vanwege de Citoscore gewei-
gerd. Toen heb ik contact gelegd
met een meester van het Titus
College. Ik heb hem veel gebeld en

Yunushan maakt zijn Citotoets
van vorig jaar nog een keer

om indruk te maken heb ik een
werkstuk over mezelf gemaakt.
Daarin heb ik verteld wie ik ben,
wat ik goed en niet goed kan, en
meer over mijn karakter. Deze
meester kreeg het gevoel dat ik het
écht wilde en heeft me aangeno-
men. Nu krijg ik bijna mijn derde
rapport, met allemaal zevens en
achten! Daar moet ik wel hard
mijn best voor doen, hoor.”

Op de Annie M.G. Schmidtschool
is het oordeel van de leerkracht
belangrijker dan de Cito-uitslag.
De toets wordt er gemaakt als een
bevestiging van het advies van de
leerkracht. Een andere reden om
de toets te maken, is om een goed
vergelijkingsgetal te krijgen tussen
andere klassen en scholen. Vorig
jaar scoorde groep 8 gemiddeld
538.1, een score boven het lande-
lijk gemiddelde (534). Dat is fijn
om te weten, want het betekent
dat de school het goed doet.
Begin maart komt de uitslag van
groep 8 binnen.
We zullen dan weten of  ook deze
klas weer een goed resultaat heeft
gehaald. En we zullen weten of
Palwasha het net zo goed heeft
gedaan als haar broers.
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Activiteiten in Swoa steunpunt de Weldam

Zaterdag 23 februari
Op zaterdagavond 23 februari houdt
‘De Zaterdagavondkerk’ weer dienst.
Aanvang: 19.00 uur.
Plaats: de Lutherse kerk aan de
Spoorwegstraat 10 (achter het Rem-
brandt Theater).

Vrijdag 29 februari
U kunt genieten van een professionele
parodie op de Dorus-successen
(u weet wel, van o.a. poesie mauw, er
zaten twee motten enz.).
De middag begint om 14.30 uur, zaal
open 14.00 uur. Entree € 2,00.
We kunnen maximaal 65 gasten
ontvangen. Als u dit unieke optreden
wilt meemaken, kom dan op tijd.
Tot dan!

Dinsdag 18 maart
Derde jaarsstudenten van het
Rijn-IJsselcollege verzorgen een
beauty-/verwendag in het kader van
hun opleiding op het steunpunt de
Weldam. De dag begint om 10.00 uur.
Einde circa 16.00 uur.
De eigen bijdrage is € 1,50.

Via posters/flyers wordt u nog nader
geïnformeerd. Hopelijk maken veel
bezoekers van dit aanbod gebruik.

Door Gulay Daymaz en
Annemiek van Leeuwen

Vrijdag 21 maart
Paasbrunch. Aanvang 13.00 uur, zaal
open 12.30 uur. Entree € 6,00.
U kunt u inschrijven vanaf maandag
3 maart. De sluitingsdatum is dinsdag
18 maart.

Koersbal 55 plus
De koersbalclub van De Weldam
zoekt nieuwe leden! Als u interesse
heeft, kom eens kijken op vrijdag-
ochtend van 09.00 – 11.30 uur of bel
met de infobalie. Kosten zijn € 5.- per
maand.

Tractatie in de Weldam
Sinterklaas zat al weer hoog en droog
in Spanje en Kerst was in zicht. Wat
schetst de verbazing van de medewer-
kers van de Weldam? Komen op 7
december 2007 twee hulpsinterklazen
van de HAN met heel veel lekkere
speculaasvlaaien om uit te delen.
Wat een verrassing. Zo zie je maar hoe
oud en jong heel gemakkelijk de weg
naar elkaar vinden. HAN, heel hartelijk
dank voor deze warme geste. Van de
vlaaien is met plezier gesnoept.

We zijn op zoek naar een of  twee
vrijwilligers voor de dinsdag-/
donderdaggroep op dagopvang
“de Weldam”

Werkzaamheden:
Het ondersteunen van beroepskrach-
ten. Hierbij moet u denken aan het

Vrijwilligers gezocht

ontvangen van
bezoekers, het
gezamenlijk koffiedrinken,
het maken van een praatje met bezoe-
kers en de ondersteuning bij spel en
diverse activiteiten.

Profiel:
De vrijwillige medewerker die we
zoeken
- vindt het leuk om met ouderen te

werken;
- is bereid is om een vast dagdeel op

zich te nemen;
- is betrouwbaar; we kunnen van hem

op aan, hij heeft respect voor de
privacy van mensen en voelt zich
verantwoordelijk voor de op zich
genomen taak;

- heeft goed ontwikkelde sociale
vaardigheden;

- gaat zorgvuldig om met informatie
voor en over derden;

- onderschrijft de doelstellingen van
de Stichting Welzijn Ouderen
Arnhem.

Begeleiding:
De beroepskrachten zijn beschikbaar
voor informatie, overleg en advies. Bij
afwezigheid van de beroepskracht is
een collega bereikbaar.

Praktische voorwaarden:
De vrijwillige medewerker neemt deel
aan het geplande overleg.

Bij interesse kunt u bellen naar de
Weldam en vragen naar Els Belgrave
of Aletha Oddens,
telefoon 026-3611741.
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Ulenpaspark weer bijna zoals het was
Dank zij hard werken, met lange
werkdagen, is het Ulenpaspark
weer bijna hersteld van ingrijpende
werkzaamheden. Dat leverde, met
name in de avonduren, bijzondere
sfeerplaatjes op. Net vóór de
afgelopen kerstdagen werden de
laatste rijplaten, keten etc. afge-
voerd. Half januari zijn de trot-
toirs hersteld, de hekken her-
plaatst, bomen en struiken
herplant en het terrein
geëgaliseerd. Het inzaaien van gras
en het plaatselijk aanbrengen van
een nieuwe asfaltbestrating ge-
beurt in het voorjaar.

Door Wim Bulte

Vergunningen van
politie naar gemeente
Vanaf  1 januari 2008 kan men onderstaande vergunningen en
ontheffingen voortaan bij de gemeente Arnhem aanvragen en niet
meer bij de politite. De aanvraag moet men bij voorkeur minimaal
drie weken van te voren indienen.
Het gaat om:
- collectevergunning;
- evenementen op wijk- of buurt-

niveau;
- gebruik standplaats voor poli-

tieke partijen en charitatieve
instellingen aan het Land van de
Markt;

- gebruik geluidwagen;
- luchtvaartwetmelding, oplaten

van luchtballonnen en trossen
feestballonnen;

- rijden op de busbaan;
- snuffelmarkt;
- aanwezigheidsvergunning speel-

automaten;
- Wet op de kansspelen (loterij);
- Wet op de kansspelen voor bingo.

Informatie
Voor meer informatie kunt u con-
tact opnemen met loket Bouwen,
Wonen en Leefomgeving aan de
Eusebiusbuitensingel 49, telefoon
0900-1809, geopend
ma-vr van 9.00-16.00 uur.

Foto: H
enk E

ggink, Arnhem Voor het aanvragen van een vergunning voor een
snuffelmarkt kan men vanaf 1 januari 2008
voortaan terecht bij de gemeente

Gaten voor
trolleymasten
Er wordt hard gewerkt aan de
IJssellaan door Peter Bakker en
Jan Bouwman van loonbedrijf
Bouwman uit Oosterbeek.

Omdat de Laan van Presikhaaf
wordt heringericht, wordt de
IJsselaan klaargestoomd zodat
tijdelijk trolleybus lijn 5 er over
kan rijden. De mensen van loon-
bedrijf Bouwman boren de gaten
voor 22 trolleymasten, zodat
Connexxion de bedrading kan
plaatsen. De herinrichting van de
Laan van Presikhaaf begint na
Pasen en duurt tot het einde van
dit jaar.

(bron: de G
elderlander d.d. 23 januari 2008)

Foto Hans Broekhuizen
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Theehuis komt theehuis gaat theehuis komt….
Afgelopen zomer heeft het
Tijdelijke Theehuis in park
Presikhaaf veel verschillende
bezoekers getrokken. Het werd niet
alleen gebruikt als ontmoetingsplek,
schuilplek, uitrustplek en hangplek
maar ook als middelpunt bij de serie
‘zes zondagen muziek en theater’.

Aan de hoeveelheid spreuken in alle
talen waarmee het theehuis was
behangen kon je goed zien hoeveel
verschillende mensen er in
Presikhaaf wonen.
Nu is het weer weg, dat gaat zo met
tijdelijke theehuizen.

Alleen is het wel een beetje kaal nu
en omdat er nog lang geen zicht is
op een permanent bouwsel, wordt er
alweer gedacht over een
‘Toekomstig Tijdelijk Theehuis’.
Maar hoe gaat het nieuwe theehuis
eruitzien, wordt het wel een thee-
huis, wat gaan we ermee doen…
Hiervoor vragen we u om ideeën op
te sturen. Ook suggesties voor een
nieuwe podiumserie zijn welkom.

Dus: heeft u ideeën, suggesties
of schetsen?
Stuur die dan naar Wijkwinkel
Presikhaaf, Grevelingenstraat 18,
6826 EH Arnhem of mail ze naar
w.petersen@rijnstad.nl 
Uit alle inzendingen samen wordt
een nieuw ontwerp samengesteld.

Door Anna Bouyeure, fotografie: Carien Poissonnier

mailto:w.petersen@rijnstad.nl
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Bestemmingsplan industrieterrein goedgekeurd
De gemeenteraad heeft 17 decem-
ber jl. het bestemmingsplan voor
het terrein aan de Merwedestraat
e.o. goedgekeurd.
De Werkgroep Woonomgeving
Presikhaaf 1 maakt bezwaar tegen
dit besluit bij de Provincie Gelder-
land en zal alles in het werk stellen

Werkgroep
Woonomgeving Presikhaaf  1

dat het eerder door de gemeente
toegezegde plan, dat bestond uit
kleinschalige bedrijvigheid zoals
woonwerkwoningen en ateliers,
gerealiseerd wordt.

Het plan van
de gemeente voor
het industrieterrein
aan de Eemslaan

De locatie van de studentenhuisvesting aan de
Eeemslaan wordt industrieterrein

De woonwagens worden
verplaatst naar de locatie
waar voorheen de kantine van
Thialf stond

Eemslaan

Eemslaan
moskee

IJssellaan

Agenda Werkgroepen Presikhaaf  West

07-02-08 Interculturele Werkgroep (ICW) 09.30 uur de Overkant
12-02-08 Buurtpreventie Bethaniën 19.30 uur de Overkant
12-02-08 Wijkplatform Presikhaaf-West 20.00 uur de Overkant
28-02-08 Interculturele Werkgroep (ICW) 09.30 uur de Overkant

03-03-08 WWP2 19.30 uur de Wijkwinkel
13-03-08 Interculturele Werkgroep (ICW)(thema) 09.30 uur de Overkant
27-03-08 Interculturele Werkgroep (ICW) 09.30 uur de Overkant
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Kaleidoscoop op de dr. Willem Dreesschool
Op de dr. Willem Dreesschool wordt sinds begin dit schooljaar in
de kleutergroepen met het educatieve programma Kaleidoscoop
gewerkt.  Bij Kaleidoscoop wordt gestreefd naar ‘actief  leren’:
kinderen leren vooral door te doen, bezig te zijn met uitdagende
materialen die ze zelf kiezen en op een manier die ze zelf willen.

Daarnaast wordt gewerkt met
plannetjes van de juf, om kinderen
extra te stimuleren op gebieden waar
hun speciale belangstelling ligt of
waar ze extra zorg nodig hebben.
Ook op de peuterspeelzalen wordt
gewerkt met Kaleidoscoop.  Daar-
door is de overgang van de peuter-
speelzaal naar de basisschool soepel
voor de meeste kinderen. Hoe ziet
Kaleidoscoop er in de praktijk uit?

Hoeken
Bij Kaleidoscoop zijn de lokalen
ingericht in aantrekkelijke ‘hoeken’
met uitdagende materialen waar
kinderen graag mee spelen. Op de
Willem Dreesschool zijn de volgende

hoeken aanwezig:
huishoek, taalhoek,
bouwhoek, letter-
hoek, verkleed-
hoek, rekenhoek,
atelier, computer-
hoek, zand- en
watertafel,
ministad hoek,
kleur- en
vormenhoek en
de wisselhoek.
De materialen
en kasten zijn
voorzien van
labels, waar-
door iets
vinden en
weer oprui-
men zelf-
standig
gedaan kan
worden
door de
kinderen.

Dagschema
Kaleidoscoop hanteert een vast
dagschema. Dat geeft houvast aan
de kinderen. Het dagschema hangt
zichtbaar voor de kinderen in de
klas, in de vorm van dagritme-
kaarten.

Vooruitkijken, speelwerken,
opruimen en terugkijken
Voor kleuters is de tijd die zij zelf-
standig spelen, het belangrijkste
onderdeel van het dagschema.
Ze zijn dan bezig met actief leren.
Het zelfstandig spelen begint met
vooruitkijken: de leerkrachten
moedigen kinderen aan om te laten
zien en/of te verwoorden wat ze
willen gaan doen. Vervolgens gaan
de kinderen speelwerken in de
hoeken. Na het speelwerken is het
tijd voor opruimen.

Tot slot vertellen de kinderen wat ze
hebben gedaan en laten elkaar zien
wat ze hebben gemaakt. Dit heet
terugkijken.

Grote kring en kleine kring
Een paar keer per dag komen de
kinderen in de grote (hele) kring bij
elkaar, voor het eten en drinken, om
een verhaal te horen of een taal- of
rekenspel te doen. Elke dag gaan de
kinderen ook speelleren in de
kleine (halve) kring.  Hiervoor
bedenkt de leerkracht een speciale
activiteit die aansluit bij de belang-
stelling en ontwikkeling van de
kinderen.

Ondersteuning en stimulans
Bij Kaleidoscoop ondersteunt de
leerkracht de kinderen door een
uitdagende leeromgeving te bieden,
ze te helpen hun spel uit te breiden
en met ze te praten over wat ze aan
het doen zijn. De leerkracht kijkt
goed naar het
kind en
schrijft
op wat
het doet.
Zo weet ze
van ieder
kind hoe het
zich ontwik-
kelt en kan ze
bepalen of
extra ondersteu-
ning gewenst is.
Deze onder-
steuning wordt individueel of in
kleine groepjes gegeven. Bijna elke
dag zijn er twee begeleiders in de
groep, dus er is veel ruimte om extra
aandacht aan de kinderen te geven.

Wat hebben kinderen aan
Kaleidoscoop?
Uit onderzoek blijkt dat
Kaleidoscoop kinderen goed voor-
bereidt op het onderwijs in lezen en
schrijven, rekenen en de andere
vakken. Kinderen worden van
Kaleidoscoop heel zelfstandig.

Ze kunnen plannen maken en die
uitvoeren, leren nadenken en zich
goed in taal uitdrukken. Bovendien
krijgen ze zelfvertrouwen, een posi-
tief beeld van zichzelf en kunnen ze
omgaan met anderen.

Nadere informatie
Bent u nieuwsgierig geworden?
De dr. Willem Dreesschool nodigt u
van harte uit voor een informatief
gesprek en een rondleiding in de
groepen.

Door Antoinet Roeling
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HEB JE EEN POSITIEF KRITISCHE BLIK?
ZIT JE VOL INITIATIEVEN?
WIL JE GRAAG MEEDENKEN?

HEB JE OOIT OVERWOGEN OM
WERKGROEPLID TE WORDEN?

In Presikhaaf 1 is de werkgroep woonomgeving (WWP1)
op zoek naar nieuwe enthousiaste deelnemers.

Wat heeft de werkgroep jou te bieden:
het verbreedt je inzicht in de organisatie;

je leert afwegingen te maken tussen buurt en wijkbelang;
je doet vergaderervaring op;

je leert nieuwe mensen kennen.

Wil je meer informatie dan kun je terecht bij Ben Penninks,
telefoon 364 05 08 of  in de wijkwinkel bij Lies Vonk

(opbouwwerk) telefoon 362 84 47.

DOEN WANT PRESIKHAAF
IS EEN PRACHTWIJK

Vochtige doekjes
De gemeente is jaarlijks ruim
€ 160.000,00 kwijt aan het  verhel-
pen van verstoppingen, veroorzaakt
door ‘vochtige’ doekjes.

Arnhem sluit zich daarom aan bij
het verzoek van de Vereniging
Nederlandse Gemeenten, Unie van
Waterschappen en Stichting
RIONED aan de minister van
VROM om het wegspoelen van
deze vochtige doekles via het riool

te verbieden.  Vochtige doekjes zijn
de belangrijkste veroorzakers van
verstoppingen in het riool.
Vochtige doekjes (toilet-, baby- en
schoonmaakdoekje), lossen door
hun vezelachtige structuur niet in
water op.
Dit in tegenstelling tot toiletpapier.
Ze horen daarom thuis in de grijze
container voor het restafval en niet
in het riool. De verstoppingen
kunnen zich ook bij de mensen
thuis voordoen, in de rioolbuizen
op eigen terrein. Mensen zijn dan

zelf verantwoordelijk voor het
ontstoppen van de leiding.

Het riool is alleen voor poep, plas
en afvalwater.
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De laatste Presikhafer
De provincie en gemeente willen aan de rand van de wijk
Presikhaaf op natuurgebied Koningspleij de grootste asfalt-
centrale van Europa vestigen. Zware industrie, categorie 4 tot 5,
met onvermijdelijke giftige uitstoot. De bewoners ademen al
teveel van die troep van verkeer en industrie in, dus is dit net
teveel van het “goede”. Wij willen voor onszelf  en onze kinderen
de lucht een beetje zuiver houden. Daarom minder industrie in de
buurt en meer volwassen bomen, die vuile lucht omzetten in de
broodnodige zuurtof.

Sinds de bewoners dit weten,
stromen de steunbetuigingen
binnen bij AGA Presikhaaf
(Arnhem Geen Asfaltcentrale),
zie www.ageena.nl

Ik heb eens betoogd dat ik de
laatste Presikhafer ben en dat
vraagt om uitleg. Boer Nicolaas
Visser kreeg  op 17 maart 1882
een brief van koning Willem III
waarin stond dat hij toestemming
kreeg een boerderij te bouwen op
de plaats waar later het Kernheim-
poortje kwam. Dat Kernheim-
poortje aan het eind van de
Beeldhouwerstraat is het laatste
overblijfsel van de Kernheim-
straat, die zich van de Vosdijk
door Broek (nu de wjjk Presik-
haaf) tot Velp slingerde. En in
1882 was er nog geen spoorlijn.
Dus  valt vast te stellen dat het
“landgoed Presikhaaf ” daar nog
niet de grens vormde met de veel
later ontstane wijk Presikhaaf. Ik
woon aan de spoorlijn en kijk

dagelijks over het spoor uit op de
heemtuin, die een onderdeel van
het park Presikhaaf  vormt. Daar
staan nog wat van die honderd-
jarige bomen, die men na de drie
na-oorlogse kaalslagen vergat om te
zagen. In al die bomen ben ik in
mijn jeugd geklommen. En wist u
dat de laatste honderd jaar niemand
beter wist dan dat met ‘Presikhaaf ’
uitsluitend het bos werd bedoeld?

Ik zeg niet dat u uit de klei bent
getrokken (wat geen schande is),
maar de wijk is wel gebouwd op
wat het Arnhemse en Velpse Broek,
moerassig weiland, heette. Daarbij
ben ik al langer dan de meeste
mensen belastingbetaler, dus mag ik
mij de laatstlevende mede-eigenaar
en bewoner noemen van landgoed
Presikhaaf. Van dat soort mensen
woont er waarschijnlijk niet één
meer op het landgoed en zeker niet
in de wijk Presikhaaf.  Mijn vrien-
den en vriendinnen van die tijd
liggen nagenoeg allemaal een ver-

dieping lager.
Sommigen zullen
bij de aanduiding
“laatste
Presikhafer” heb-
ben gedacht aan de
laatste mens die overblijft nadat
deze door de toenemende fijn-
stof de laatste adem, die nog
wat zuurstof bevatte, heeft
uitgeblazen. En die asfaltfabriek
in onze achtertuin zou niet de
laatste druppel uit de emmer
zijn, maar mogelijk wel het
laatste stofdeeltje uit de 45
meter hoge schoorsteenpijp, dat
onze gezondheid ernstiger dan
ooit gaat aantasten.

Ene meneer A.H.M. Verheij,
medewerker van het Gemeente-
archief, schreef bij het inventari-
seren in 1964 van het landgoed
Presikhaaf:

“In het algemeen wordt het landgoed
Presikhaaf aangemerkt als het oudste
aanzienlijke buitenverblijf  in de
omgeving van Arnhem bij de
samenvloeiing van de IJssel en de
Rijn.”
En met “buitenverblijf ” wordt
een fraai, natuurlijk stuk land-
goed bedoeld dat wij niet steeds
verder laten verpieteren.

Door Piet Schreuder

VVV weer aan Stationsplein
Sinds december is de VVV shop gevestigd aan het Stationsplein 13. U kunt er terecht voor:

folders, gidsen, routekaarten en irischeques en ook voor persoonlijke informatie en advies over
toeristische, recreatieve en culturele mogelijkheden in en rond Arnhem. De VVV shop is geopend

van maandag tot en met vrijdag van 9.30 tot 17.30 uur en op zaterdag van 9.30 tot 17.00 uur.
De website is www.vvvarnhem.nl
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Woensdag 27 februari
Markt
Kraampjes met voor elk wat wils
Voor cliënten van binnen en
buiten Waalstaete.
Van 10.00-12.00 uur, toegang vrij

Woensdag 27 februari
Paaskaarten maken
Bent u creatief en vindt u het leuk
om paaskaarten te maken, dan
wordt u uitgenodigd door Janny en
Riet voor een gezellige middag.
U kunt zich opgeven bij de recep-
tie van Waalstaete via een
aanmeldstrookje. Voor cliënten
van binnen en buiten Waalstaete.
Voor materiaal wordt gezorgd.
Er wordt een geringe bijdrage
gevraagd.

Donderdag 13 maart
Bingo met verloting
Diverse bingo-
rondes met
fraaie prijzen,
tussen de rondes
pauze en ver-
loting. Voor
cliënten van
binnen en buiten Waalstaete. Van
14.30-16.00 uur, prijs bingokaart
€ 2,00 / lot € 0,25.

Zaterdag 22 maart
Paas High tea
Bezoekers kunnen genieten van
een lekkernij bij de thee aan mooi
gedekte tafels en op de achter-
grond lichte, klassieke muziek
(pianospel met herkenbare melo-
dieën door de heer Smeets).

Voor cliënten van binnen en
buiten Waalstaete.
Van 14.30-16.00 uur, entreeprijs
externe bezoeker € 2,00
(incl. koffie/thee en lekkernij).

Woensdag 26 maart
Markt
Kraampjes voor elk wat wils
Van 10.00-12.00 uur, toegang vrij

Donderdag 27 maart
Optreden Operettekoor Veluwezoom
Prachtige uitvoering met vrolijke,
herkenbare melodieën.
Voor cliënten van binnen en
buiten Waalstaete.
Van 14.30-16.00 uur, entreeprijs
externe bezoeker € 2,00.

Activiteiten in Woonzorgcentrum Waalstaete

Bridgeclub “Ups & Downs”
nodigt u uit om deel te nemen.
Iedere maandag van 13.30 uur tot
16.30 uur in de Cursuszaal van

Waalstaete, Waal-
straat 36, Arnhem.
Het bridgen wordt gespeeld over
7-8 tafels in competitieverband.
Door alle paren worden 24 spelen
gespeeld, u wisselt van tafel.
Contactpersoon Dhr. W. Bongers
of C. Driessen,
SWOA telefoon 026-3760710.

Kaartavond in
Woonzorgcentrum Waalstaete
Iedere dinsdagavond houden wij
op ons woonzorgcentrum een
kaartavond van 19.30 tot 22.30
uur.

Wij zijn nog op zoek naar enthou-
siaste jokeraars en klaverjassers
die elke dinsdag willen kaarten.
Inlichtingen bij S.W.O.A.
Waalstaete: 026-3760710, u mag
ook dinsdags bij ons langskomen.

Door Connie Driessen
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Samen fit!
Vanaf  6 februari in buurtcentrum ‘De Overkant’

Vier organisaties in Arnhem bieden vrouwen die hun gezondheid
of hun Nederlandse taal willen verbeteren een compleet pro-
gramma aan op het gebied van Voeding, Taal en Beweging.

Stichting Rijnstad, Sportbedrijf
Arnhem, RijnIJssel en Stichting
Thuiszorg Midden-Gelderland
(STMG) voeren het project
Samen fit! uit.

Op woensdagmorgen in buurt-
centrum ‘De Overkant’ in Arnhem
in de wijk Presikhaaf wordt voor-
lichting over gezonde voeding,
samen bewegen en Nederlandse
taallessen georganiseerd.

Veel vrouwen willen gezond leven,
meer bewegen en veel vrouwen
willen hun Nederlandse taal verbe-
teren. Gezonde voeding en
lichaamsbeweging hebben een
positieve invloed op de gezondheid
zoals het voorkomen of  verminde-

ren van overgewicht en het voor-
komen van ziekten zoals diabetes.
Sportbedrijf Arnhem organiseert
van 9.00 – 10.00 uur elke week een
bewegingsles.

Daarna krijgen vrouwen voorlich-
ting van RijnIJssel en van een
diëtiste van STMG.

De gezondheidsvoorlichting gaat
over gezonde voeding: over wat je
het beste kunt eten en kopen en
hoe je dat het beste kunt klaar-
maken. Rijnstad organiseert ook

kookworkshops voor de vrouwen.
Het verbeteren van de Nederlandse
taal is belangrijk voor integratie in
de maatschappij.
In Samen fit! worden deze activi-
teiten allemaal tegelijk aangeboden.

Vrouwen die mee willen doen
kunnen zich opgeven bij buur-
centrum ‘De Overkant’.
Samen fit! wordt voor alle vrou-
wen georganiseerd: vrouwen die
Nederlands als eerste taal spreken
en vrouwen die een andere taal
spreken. Samen fit! is gestart op
woensdag 6 februari en is elke
woensdagmorgen van 9.00-11.30
uur, tot de zomervakantie.
Voor de start betaalt u één keer
€ 5,00 voor materiaalkosten.

Voor opgave of  meer informatie
kunt u bellen met: buurtcentrum
‘De Overkant’, tel. (026) 3614457.

Herinrichting Laan van Presikhaaf
In januari is men begonnen aan de voorbereidende werkzaamheden, die steeds voor korte opbrekingen kunnen

zorgen op de Laan van Presikhaaf.
Vanaf  maart 2008 wordt de Laan van Presikhaaf  in delen afgesloten voor het grote werk aan de weg.

Dit duurt vermoedelijk tot eind december 2008.
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Handgemaakte quilts in de Weldam

Tot 1 maart 2008 kunt u in de
Weldam door Gerda van de
Sande-van Manen (78 jaar)
handgemaakte quilts
bewonderen.

Gerda maakt sinds 1990
grote en kleine traditionele
quilts.
Na het bezoek aan een
tentoonstelling in Slot Zeist
dacht Gerda: “Dat kan ik
ook”. Toen haar eerste werk
niet voldeed, is zij lessen
gaan volgen bij o.a. Karin
Pieterse, een autoriteit op het
gebied van quilten.
Daarna heeft Gerda ook bij
anderen lessen gevolgd en ze

doet dat nog steeds. Vorig jaar
bijvoorbeeld om haar kennis ‘op te
frissen en anders toe te passen’.

Behalve in de ‘Staphorster Quilt’

Door Mieke Frijling

is haar voorliefde voor meer
gedekte tinten een leidraad die
Gerda hanteert in de quilts die zij
nog onder handen heeft en in de
cursussen die door haar worden
gevolgd.

De quilts zijn te bewonderen in
alle ruimten van De Weldam op:
- dinsdag, woensdag en vrijdag

van 9.00 tot 17.00 uur;
- maandag- en donderdagmiddag

vanaf  15.30 uur.
De Weldam, Middachtensingel 39
in Arnhem, is telefonisch te berei-
ken onder nummer 026-3611741.

Bewegen met veel plezier!!
Bewegen is het goedkoopste
medicijn met de prettigste
bijwerkingen. Kom eens
meedoen met een
gymnastiekles van
Seniorensport.

Iedere woensdagochtend van
09.30 – 10.30 uur kunt u in
steunpunt  De Weldam,
Middachtensingel 39 werken aan
beweeglijkheid, gezondheid en
lenigheid.

De les begint met het warm ma-
ken van de spieren. Vervolgens
worden (eenvoudige) oefeningen
en enkele spelvormen gedaan.
Dit gebeurt deels op muziek of
met behulp van materialen.

Na de les is er gelegenheid om
gezellig koffie te drinken.
In elke les staan plezier, gezellig-
heid, inspanning en ontspanning
centraal.

U bent van harte welkom om een
keer vrijblijvend mee te doen om
te ervaren of  het u bevalt.

Voor meer informatie belt u met
026 – 377 4928 of
seniorensport-@arnhem.nl

advertentie

Gemeentegids 2008
De nieuwe editie van de
gemeentegids is inmiddels weer
verschenen en verspreid.
Arnhemmers met een NEE/
NEE sticker op de brievenbus,
hebben geen gids ontvangen. Wie
er alsnog een wil hebben, kan deze
gratis afhalen bij de wijkwinkel.
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Door  B.W. Penninks

Van krachtwijk naar prachtwijk of  andersom?
Een oud Hollands gezegde is, waar er twee vechten hebben er
twee schuld. Dit typeert het huidige gekibbel tussen de corpora-
ties en het kabinet. Maar wat kopen we ervoor? Zijn de wijken
wel zo slecht of  hebben we geld over. Probleemwijken worden
gecreëerd door er jaren lang niets te doen en dan ineens moeten
ze zo nodig iets doen.

Maar wie dit gaat betalen, is altijd
de discussie tussen de gemeenten,
het Rijk en de corporaties. Naar
mijn mening is het gewoon een
kwestie van goed bestuur.

De wijken regelmatig tegen het
licht houden en zorgen dat er geen
ongewenste dingen gebeuren.
Waarom zijn de corporaties wel
bereid om te investeren in stenen
en de openbare ruimte. Heel sim-
pel, herstructurering genereert geld
en ze zijn van een aantal problemen
af, indien de openbare ruimte een
zootje is dan worden er geen wo-
ningen meer verhuurd. Stoppen we
al dat geld nou in nutteloze dingen
of wordt alles dunnetjes overge-
daan. Sinds de corporaties op eigen
benen staan, kan er weinig meer.
Daarbij hebben ze er geen behoefte
aan om wijken, die vijftig jaar oud
zijn, nog een facelift te geven.

Ze zijn tegenwoordig beter in het
slopen en nieuwbouwen, maar dan
een laagje er bovenop. Dat levert
nog meer geld in het laatje en de
openbare ruimte is dan niet van
ons. Maar zoals gezegd, op het
laatste zijn ze teruggekomen en ze
hebben ingezien dat een slechte
straat geen visitekaartje is voor de
woningen. Het begint er ongeveer
een beetje op te lijken als we maar
plannen maken. Dan is iedereen
stil. Maar door het gekibbel komt
er niets van de grond.

Onlangs werd mij gevraagd hoe ik
tegen het huidige herstructu-
reringsplan aankijk.
Ik ben van mening dat door het
slopen en nieuwbouw te plegen op
dezelfde plaats de ene eentonigheid
wordt ingewisseld door een ander.

Compacter op elkaar plaatsen van
gebouwen draagt niet bij aan de
vernieuwing van de wijk. Erger
nog, hier worden de problemen
gecreëerd voor de toekomst. Ook
wordt er te weinig rekening gehou-
den met de maatschappelijke ont-
wikkelingen van de wijken. De tijd
van “moet kunnen” is voorbij. We
moeten ons richten op de stabiliteit
van de wijken door beleid en jaar-
lijks geld investeren en niet  wach-
ten tot de bom barst. Ook de
leefbaarheid van het compact
bouwen gaat achteruit en daardoor
onveiliger.

De kreet buitengewoon beter is al
jaren het onderwerp van gesprek. Ik
kan me nog herinneren dat er met
de burger werd gesproken over het
groen in de stad. Ik zie nog steeds
dat het basisniveau door geldgebrek
niet wordt gehaald om over verbe-
tering maar niet te spreken.

Het bekende boekwerk “Het
Groenplan” waarin gesproken
wordt over compensatie van ge-

kapte bomen werd eens door een
ambtenaar bestempeld met de
woorden “dat doen we wel op de
Veluwe” ook hier wordt niet aan
tegemoet gekomen. Al met al
kunnen we constateren dat het bij
mooie woorden en dikke boeken
blijft, maar de stad upgraden is er
niet bij. Alleen scoren telt zoals de
Rijnboog, de asfaltcentrale, het
station en nog meer van dat soort
onderwerpen.

Het gemoedelijke provinciestadje
moet het Haagje van het oosten
worden, maar de structuren lenen
zich er niet voor. Erger nog, zich
afvragen of er nog buiten gespeeld
kan worden in een compacte stad?
Juist de jeugd heeft behoefte aan
zijn ideale kindertijd “het op straat
spelen”. Kinderen bouwen geen
tent meer op de stoep en tollen
vindt nu virtueel op hun kamer
thuis. Kortom de lichamelijke en
geestelijke ontwikkeling van het
kind worden aangetast. Een kind-
vriendelijke wijk is een prachtwijk,
wie durft.

Om dit tegen te gaan, pleit ik voor
pleinen met een dubbele functie.
Het speelplein van de school kan
ook het speelterrein zijn van ande-
ren en zo zijn er meer voorbeelden
te noemen. Men moet het wel
willen en daar ontbreek het vaak
aan.
De stad wordt door de ambtenaren
en het college verkwanseld!
Arnhem wordt eens wakker!! In een
stad wonen, waar de sociale onrust
in de wijken en maatschappelijke
positie van de burger tot een be-
denkelijk niveau is gedaald, is dat
wat we willen? Ik niet, u wel?
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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 361 11 34
Gemeente Arnhem 0900-1809
Het Huurdershuis 443 25 72
Huisartsen buiten kantoortijd 0900-1598
Huisartsen kantoortijden 0900-1515
Meldpunt Vrijwillige Hulpdienst 370 35 40
JF Kennedyschool 361 27 35
Jongerencentrum PUSH 361 86 55
Kinderdagverblijf Harlekijn 362 12 99
Maatschappelijk Werk 354 79 10
Sociaal Raadsliedenwerk Passade 354 79 99
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
OLV van Lourdesschool 361 07 09
Opbouwwerk Presikhaaf  Oost / West 362 84 47
Opbouwwerk Ontwikkelingsplan 362 84 47
Peuterspeelzaal Pinokkio 364 02 74
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 09.00-16.00 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
Lies Vonk
Ria van Leuven
Roel van Leuven
Sophie van Vuurden

Drukwerk
Van der Wiel & Smit bv
Oplage: 7650 exemplaren
Verschijnt zes maal per jaar

Redactieadres
Wijkwinkel Presikhaaf
Grevelingenstraat 18
6826 EH  Arnhem
presikhaaf.nieuws@12move.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 17 maart 2008
vóór 09.00 uur

Bezorging
7 april 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

ROC Rijn IJssel hoogste punt
Op 18 december 2007 is het hoogste punt
bereikt van de nieuwbouw van het ROC Rijn
IJssel. Het feestje begon met een high-tea in het
oude schoolgebouw aan de Lange Wal.
Mevrouw Hagenaars (sectordirecteur) heeft
daarbij verschillende mensen bedankt voor hun
bijdrage tot nu toe.

Daarna werd met champagne geklonken op de
bouwplaats, terwijl mevrouw Lamers (voorzit-
ter van het College van Bestuur) vanuit een
hoogwerker op het hoogste punt de genodig-
den toesprak en een spandoek met een
kerstboodschap onthulde.

Weldamlaan
Sinds maart 2007 wordt op de voormalige
locatie van kofferfabriek De Elskamp aan de
Weldamlaan gewerkt aan de realisatie van 16
gezinswoningen en 17 flexwoningen. Dit
project is een ontwikkeling van AM Wonen BV
Noord-Oost en wordt gerealiseerd door Bouw-
bedrijf  Salverda B.V. De verwachting is dat
binnenkort de eerste woningen worden opge-
leverd. In de flexwoningen is het mogelijk om
wonen en werken aan huis te combineren.
Enkele van de nieuwe bewoners maken van
deze gelegenheid gebruik en vestigen dus ook
hun bedrijf  aan de Weldamlaan.

Presikhaaf 2
Binnenkort gaat het bestemmingsplan
Presikhaaf 2 in procedure. In de Arnhemse
koerier zal de datum bekend gemaakt worden.
Het bestemmingsplan ligt in die tijd ter inzage
in de wijkpost aan de Grevelingenstraat.

De rest van de plannen loopt ook volgens plan-
ning. Hopelijk kan aan het eind van dit jaar
gestart worden met de bouw van de eerste
woningen.

Informatiecentrum Presikhaaf
De gemeente Arnhem, Vivare, Portaal en Corio
plaatsen het tweede kwartaal van dit jaar een
informatiecentrum in Winkelcentrum
Presikhaaf. Er gebeurt veel in de wijk: nieuw-
bouw van woningen, verbetering van het groen,
samenvoegen en uitbreiden van voorzieningen
en verbetering van de wegen. Dat levert vragen
op bij bewoners en bezoekers. Voor ons te
openen informatiecentrum zoeken we daarom
informatrices (m/v) voor ongeveer 12 uur per
week. Een mooie kans om een steentje bij te
dragen aan de werkgelegenheid in de wijk.
Daarom nodigen we juist bewoners van de wijk
uit om te solliciteren.
Meer weten? Kijk dan op www.presikhaaf.info

Buurtbanken
Op steeds meer plaatsen in Presikhaaf wordt
gebouwd. Om dit op een leuke manier te
kunnen volgen samen met buurtgenoten is het
project buurtbanken gestart. Er komen vijf
locaties voor de banken. Deze banken krijgen
allemaal een eigen ontwerp doordat per bank
een koppel van twee kunstenaars met een
bewoner uit de wijk ermee aan de slag gaat.
Meer informatie elders in dit wijknieuws of  op
www.buurtbanken.nl

Buurtbanken is een onderdeel van
KijkNouProjecten in opdracht van Sociale
Bouwstenen.


