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Presikhaaf  anders bereikbaar
door werk aan de weg
Het ontgaat u vast niet: de wijk Presikhaaf wordt grondig opge-
knapt! Een nieuw park, nieuwe woningen, nieuwe schoolgebouwen
èn de hoofdwegen worden verbeterd. Presikhaaf BOUWT!
Presikhaaf LEEST! Presikhaaf LEEFT! Zijn zo een paar titels waar-
onder wij u informeren over de veranderingen in Presikhaaf.
Nu informeren wij u over het werken aan de Laan van Presikhaaf.

Vanaf  25 maart is het verbeteren
van de Laan van Presikhaaf
gestart. Voor deze opknap-
beurt sluit de gemeente
steeds een deel van de
Laan van Presikhaaf af.
Op het kruispunt met
de IJssellaan zorgen
we dat er steeds een
rijstrook open blijft
voor verkeer van
en naar de stad.
Tijdens de
werkzaamhe-
den aan de
kruispun-
ten Vol-
kerak-
straat
en
Honigkamp komen omleiding-rou-
tes. En de trolleybus krijgt een tijde-
lijke omleidingroute via de
IJssellaan.

Meer weten?
In de wijkwinkel van Presikhaaf,
Grevelingenstraat 18, hangen grote
kaarten met de plannen die u tijdens
kantooruren van maandag t/m don-
derdag kunt bekijken.
Tevens is in de Nicolaaskerk op de

Bethaniënstraat 3, vanaf 28
maart elke vrijdag van 14.00 uur

tot 15.30 uur gelegenheid om
met de directievoerder, de

heer Overmars, te praten.
Daar liggen ook flyers van

Connexxion met alle tij-
delijke veranderingen

van de bussen die
door Presikhaaf

rijden.
Alle verkeers-

maatregelen
worden dui-

delijk aan-
gegeven.

Maar
we
kun-
nen

ons voorstellen dat u vragen heeft,
geïnteresseerd bent of dat u zich
goed wilt voorbereiden op de tijde-
lijke en   definitieve veranderingen.
U kunt naar de sites www.arnhem.nl
en www.presikhaaf.info voor
informatie of  bellen met 0900-1809
(lokaal tarief).

Fietsvriendinnen
Kleuters op bezoek bij TNT

Zwaan komt uit de lucht vallen
Kunstroute7 openlijk te kijk

Officiële start leerafdeling Presikhaaf

Kijk voor de busroutes
midden in dit
wijknieuws
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Migrantengymnastiek voor vrouwen vanaf  45+
Bewegen met veel plezier!!

Bewegen is het goedkoopste
medicijn met de prettigste bijwer-
kingen. Kom eens meedoen met
een gymnastiekles van Senioren-
sport voor vrouwen vanaf 45+.
Iedere donderdagmiddag van
13.00 tot 14.00 uur kunt u in
Steunpunt Waalstaete, Waalstraat

34 werken aan beweeglijkheid,
gezondheid en lenigheid.

De les begint met het warm
maken van de spieren. Vervolgens
worden er (eenvoudige) oefenin-
gen en enkele spelvormen gedaan.

Na de les is er gelegenheid om
gezellig koffie te drinken. In elke

les staan plezier, gezelligheid, in-
spanning 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 mail naar
seniorensport@arnhem.nl

De wijkplatforms en haar rechtspositie
Bewonersorganisaties zijn belang-
rijke partners bij het realiseren van
ambities van de stad, c.q. de
wijken, is een veel gehoorde uit-
spraak. Dit onderwerp was enkele
jaren geleden onderwerp van
discussie. Onder het motto
‘vrijblijvendheid voorbij’ hebben
de gemeente Arnhem en de ver-
schillende bewonersorganisaties
voor hun samenspel in het wijk-
gericht werken in 2003 spelregels
opgesteld.

De gemeente Arnhem omschreef
haar missie voor het wijkgericht
werken als volgt: ”De gemeente
Arnhem draagt zorg voor duur-
zame ontwikkeling en beheer van
het woon-, werk-, en leefklimaat
in de stad. Zij doet dat in nauwe
samenwerking met partners in de
stad, afgestemd op behoefte in
wijken (vraaggericht) en stimuleert
bewoners en organisaties om
hierin actief mee te denken en te
werken.”

Wat heeft deze samenwerkings-
verklaring opgeleverd? Niets, iets?
Kijk bijvoorbeeld naar Presikhaaf
1 waar consensus bestond met be-
woners over het realiseren van een
terrein met woon-/werkwoningen
en ateliers. In plaats daarvan gaat
de gemeente er opeens een in-

Door Ben Penninks

dustrieterrein in milieucategorie 3
realiseren met Europees geld.
En de Koningspley-noord waar de
provincie en de gemeente per se
een asfaltcentrale willen bouwen
terwijl bewonersorganisaties,
namens een groot aantal bewoners
(rondom die locatie), met duide-
lijke argumenten aangeven dat niet
te doen om een groene buffer tus-
sen diverse wijken te behouden.

Bewonersorganisaties worden
kennelijk niet als gelijkwaardige
gesprekspartners gezien.
Zij mogen in het spel van overheid
en projectontwikkelaar kennelijk
slechts figureren als decor.
Want ja, bewoners mogen in
klankbordgroepen zeggen wat zij
van de plannen voor hun leef-
omgeving vinden, maar het is de
opdrachtgever die samen met de
gemeente bepaalt wat er gebeurt.

Duidelijk is wel dat deze handel-
wijze niet bijdraagt aan het
vertrouwen van burgers in de
overheid. Wat ontbreekt er bij de
intentie tot nauwe samenwerking
met de gemeente?
Juist vertrouwen. Daarom moeten
bewonersorganisaties als rechts-

persoon kunnen optreden om
plannen aan een onafhankelijke
instantie ter beoordeling voor te
leggen. Presikhaaf  verkeert in de
bijzondere positie dat de beide
wijkplatforms hun rechtspositie
een aantal jaren geleden geregeld
hebben met de oprichting van de
vereniging PresikGaaf Arnhem.

De Werkgroep Arnhem Geen
Asfaltcentrale heeft van de wijk-
platforms rechtspersoonlijkheid
gekregen. De aanvraag van
Presikhaaf 1 werd echter om on-
begrijpelijke reden afgewezen. Dat
laat onverlet het belang van het
voortbestaan van de vereniging
onder de aandacht te brengen. Met
rechtspositie kunnen bewoners-
organisaties een vuist maken en
het belang van hun woon- en leef-
omgeving verstevigen. Zonder
rechtspositie hebben zij, ondanks
hun inzet, het nakijken. Daarom
een oproep aan alle wijkplatform-
leden zich in te zetten voor het
goed functioneren en het voortbe-
staan van de vereniging en zich als
lid / bestuurslid aan te melden.
Indien men er toch in slaagt om
PresikGAAF op te heffen, wordt
ook de rechtspositie tenietgedaan
en dat mag zeker niet gebeuren.

Wordt het dan toch,
de gemeente en de
kansloze burger, of……!
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Stichting Initiatiefgroep Kinderkamp

Koninginnedag 2008
De Stichting Initiatiefgroep Kinderkamp organiseert alweer voor de veertiende keer Koninginnedag

in de Wijk Over ´t Lange Water in Arnhem.
De viering vindt plaats rondom de Dr. Willem Dreesschool aan de Kinderkamp 7.

Programma

10:00 uur Welkomstwoord en opening

10:05 uur Rondgang door de wijk
Rondgang met een treintje door de wijk
Kinderen, versierd met hoedjes en toeters, maken de
wijkbewoners wakker. Deze rit wordt gedurende de dag
een aantal keren herhaald.

10:15 uur Gratis kinderspelen (voor groot en klein)
Met o.a stokvangen, hindernisbaan, kussengevecht
spiegeltekenen, golfbaan en nog veel meer.

10:15 uur Kermisactiviteiten
Met o.a. een draaimolen, rollerbaan, klimtoren, grab-
belton, touwtjestrekken, blik schieten, schminken, enz.
Dit alles tegen uiteraard kindvriendelijke prijzen.

10:15 uur Rommelmarkt

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

11:00 uur Motor Quads voor kinderen

14:00 uur Wedstrijd penalty schieten
(bij een oud keeper van de eredivisie club De Graafschap)

14:00 uur Pony rijden op het schoolplein

16:00 uur Sluiting

***  Deelname aan de activiteiten is op eigen risico ***

Muziek De muziek wordt deze dag verzorgd door
Drive-in Discotheek Het Zwarte Schaap

Catering
De hele dag door kunt u voor de inwendige mens in onze gezellige Hap en Drank hoek terecht waar alles tegen
een redelijke prijs te koop is. Er zijn ook diverse zitjes aanwezig zodat u even kunt ruste.

U bent allen van harte
welkom op ons feestterrein.
Wij hopen er ook dit jaar
weer een gezellig feest van
te maken, voor jong en oud,
van klein tot groot.



PRESIKHAAF

4

BUURTWERK PRESIKHAAF
buurtcentrum de Snuffelpaal buurtcentrum de Overkant buurtcentrum de Oosthof

Kunstenaarsclub
Voor alle enthousiaste kinderen

van 8 t/m 12 jaar organi-
seren wij een nieuwe club
waarbij wij o.a. gaan
figuurzagen en
mozaïeken.
Al nieuwsgierig?

Jullie zijn op woensdag
welkom in De Overkant

van 15.30 tot 16.45 uur en deel-
name kost € 0,60.
Op 23 april houden wij een grote
tentoonstelling waarin wij al onze

Door Jantiena van der Goot

Kinder- en
computerclub
Verder is er bij De Overkant
natuurlijk op woensdagmiddag van
13.30 tot 15.30 uur Kinderclub
voor kinderen van 4 tot 12 jaar
voor slechts € 0,60.
En op donderdagmiddag kunnen
kinderen van 6 tot 12 jaar
computeren van 16.00-17.00 uur.
Ook de Computerclub kost € 0,60.

Creaclub
Op donderdagmiddag is er bij De
Overkant de Creaclub.
Bij de Creaclub gaan we schilde-
ren, tekenen, zand-
schilderijtjes maken,
koekjes bakken en veel
meer.
De club is voor kinde-
ren van 7 t/m 12 jaar
en kost € 0,60.
De Creaclub is van
15.45 tot 17.15 uur. Je
hoeft je niet op te geven voor
de deze club, je kunt op
donderdagmiddag naar buurt-
centrum De Overkant komen.

kunstwerken laten zien
aan familie en vrien-
den. Dit zal de laatste dag zijn van
deze Kunstenaarsclub.

Wijkopfleuraktie in Presikhaaf-2 op 10 mei 2008
De Werkgroep Woonomgeving Presikhaaf-2
gaat op zaterdag 10 mei a.s. weer plantjes
verkopen voor een aantrekkelijk prijsje.

Het zal voorlopig wel rommelig blijven door alle
werkzaamheden in onze wijk. De fleurige plantjes
zullen hierdoor extra opvallen, waardoor de wijk
toch nog een gezellige uitstraling krijgt.
Dit jaar gaat de Werkgroep ook met een planten-
kraam in het beheergebied staan. Dat is het ge-
bied waarin de Spuistraat zich bevindt. De kraam
komt te staan op het veldje hoek Spuistraat /
Roompotstraat. Gelijktijdig staan we op het plein
bij de Wijkpost aan de Grevelingenstraat waar
ook plantjes worden verkocht. Ook is hier een
koffiehoek waar iedereen even kan bijpraten.
Op beide locaties starten we deze zaterdag om
10.00 uur. Tot ziens!
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Het Medi@trefpunt Presikhaaf
geeft (gewaardeerde) omputer-
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.

Het Medi@trefpunt beschikt ook
over een Internetcafé waar u de
geleerde lesstof kunt oefenen
wanneer u dat uitkomt en
individuele 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.

Door Gerrie van Toor

Inschrijving
computercusus

Kinderactiviteiten meivakantie
in De Overkant
Dinsdag 6 mei:
Verrassingsactiviteit.
Bingo of rondleiding in politie-
bureau? Voor kinderen van 6 tot
12 jaar. Start 13.30 uur.
Kosten en eindtijd activiteit nog
niet bekend.
Let op posters en flyers!

Woensdag 7 mei:
Knutselen en sport en spel
Voor kinderen van 4 tot 12 jaar..
Van 13.30 tot 15.30 uur.
Kosten € 0,60 inclusief glaasje
limonade.

Donderdag 8 mei:
Filmmiddag voor kinderen van
4 tot 12 jaar.
Een van de nieuwste films, Neder-

lands gesproken. Van 13.30 tot
15.30 uur met korte pauze.
Kosten € 1,00 inclusief iets te
drinken.

Vrijdag 9 mei:
Kinderdisco, spel en playbacken
Voor kinderen van 4tot 12 jaar.
Van 19.00 tot 20.30 uur.
Verkoop van snoep, chips en
drinken.

Rommelmarkt bij De Dobbelsteen

Door Monique Engelhard

Op 8 mei wordt er van 13.00 tot 14.30 uur een kinderrommelmarkt
gehouden bij de spelcontainer De Dobbelsteen op het plein bij de
Grevelingenstraat.

De rommelmarkt is voor kinderen
van 4 jaar tot 12 jaar. De kinderen
geven zich vooraf op bij de spel-
container, dit kan tot 24 april.

Als je je wilt aanmelden, kan dat
op maandag en donderdag van

15.00 tot 17.00 uur
en op woensdag van
13.00 tot 16.00 uur.
Wat je niet ver-
koopt, neem je
gewoon weer mee
naar huis.

Heb je nog vragen,
dan kun je altijd
naar De Dobbel-
steen bellen,
telefoon
026-363 9868.
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WEERZIEN
Hebt u dat nou ook? Je denkt sterk aan
iemand die allang uit je leven is verdwenen,
en hij of  zij staat opeens voor je of  belt je op.
Na mijn vorige stukje belde Wim van Ingen
mij. Hij was één van de velen die, toen de wijk
Presikhaaf werd gebouwd, van Plattenburg
naar Presikhaaf verhuisde.
Mede oud-voetballer van Esca op Het Lange
Water. Zijn vrouw was vrijwilligster in
verzorgingshuis De Paasberg. Hij had mijn
stukje gelezen en vertelde dat Dien Daams daar was overleden, de
moeder van het kleine meisje dat toen de sleutel aandroeg waarmee
burgemeester Matser de Wichart van Pontbrug opende, zoals ik
beschreef. Ria, zo heette ze, trouwde jong en natuurlijk maakte ik
haar huwelijkskaarten en de geboortekaartjes van de twee kinderen
die volgden. Daarna, ongeveer vijftig jaar geleden emigreerde het
gezin naar Nieuw Zeeland.

De meeste emigranten verdwijnen uit je leven alsof ze zijn over-
leden, je ziet ze nooit meer terug. Tenzij je sterk aan ze denkt en
blijkbaar helemaal, zoals ik, over ze schrijf.
Een week na het verschijnen van mijn kolommetje in het
Presikhaaf  Wijknieuws, hield ik de deur open van het winkelcen-
trum voor een dame die daar juist uit wilde. Zo ben ik. Ik doe mijn
best om bij de andere sekse in de gunst te komen.
En jawel: in plaats van naar buiten, liep ze weer met mij naar bin-
nen en begon me vertrouwelijk over de arm te wrijven zoals
intieme kennissen soms kunnen doen. “Ria Daams”, zei ze, en
langzaam zag ik het meisje tot vrouw komen. Het is eigenlijk
logisch dat de toenmalige kinderen van mijn jeugdclub mij wel na
zoveel tijd direct herkennen en ik daar andersom enige tijd voor
nodig heb. Ze zijn immers drie tot vier hoofden groter geworden
en ik krimp een paar centimeter. Dus eerst keek ze tegen me op en
nu staan we tegenover elkaar op ooghoogte. Na de bescheiden
uitroep van verrassing condoleerde ik haar met het verlies van haar
moeder. Daarom was ze even over voor de begrafenis van haar
moeder. Wij haalden herinneringen op, beleefden weer die tijd en
praatten wat bij. Ik vertelde haar dat ik haar juist geportretteerd
had in het Wijknieuws. Het was fijn elkaar weer te zien.
Ik moet toch oppassen over mijn jonge vrienden van toen te
schrijven die uit je leven vertrokken, want voordat je het weet staan
ze weer voor je. En dat gebeurde me niet de eerste keer.
Hebt u dat nou ook? Denk dus niet te gauw dat ze niet meer
bestaan. Er is meer tussen hemel en aarde...

Door Piet Schreuder

BEWEGEN
OP RECEPT

Leuk, gezellig en . . . . .
heel gezond

Is bewegen op
recept iets
voor u?
Bewegen op recept is:
Samen met anderen bewegen
onder deskundige begeleiding.

Bewegen op recept kan alleen
na verwijzing door uw huisarts.

U beweegt in kleine groepjes,
soms bij de fysiotherapeut uit de
wijk, soms bij een sport-
instructeur van de gemeente
Arnhem. Dat is afhankelijk van
uw gezondheid en conditie.

U woont in Presikhaaf en
U voelt zich niet zo fit,
U beweegt (eigenlijk) te weinig,
U bent misschien ook wat te

zwaar.

Herkent u dit?
Ga naar de huisarts of  bel met
de doktersassistente.
Misschien is bewegen op recept
iets voor u.

Doe het vandaag nog!
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Zwaan komt uit de lucht vallen
In de tweede week van maart
stortte, met een harde knal, een
zwaan neer op een garage in de
Muiderslotstraat (Elsweide). Zijn
donsveren vlogen als sneeuw naar
beneden. De zwaan kon niet zelf
meer van het dak af, waarop veel
water lag. We gingen met behulp
van een ladder kijken of het dier
nog leefde. Hij bewoog nog steeds.
Na een half uur bellen werd bij de

dierenambulance de telefoon
opgenomen en kon ik mijn verhaal
vertellen. Er werd gezegd, dat ze
niet konden helpen, want ze
mochten niet op een trapje staan.

Onbegrijpelijk! Ik heb toen ge-
vraagd wat ik moest doen, maar
dat was onduidelijk. Op eigen
initiatief heb ik toen de politie
gebeld, die weer de brandweer
inschakelde. Die belde mij op om
te vragen hoe de situatie was,
welke wagen moest komen enz.

Al met al heeft de zwaan daar
meer dan een uur gelegen voor er
gehandeld werd door de brand-
weer. De zwaan heeft het niet
overleefd. Héél erg jammer van dit

mooie beest, dat ons met zijn
maatje dagelijks plezier gaf .
Toen de zwaan half  in een vuilnis-
zak op de grond lag, kon ik er geen
foto van maken, want ik werd
door een brandweerman op
bevelende toon gesommeerd weg
te gaan.
Volgens de mensen, die er bij
stonden, op een schandelijke
manier. Ik heb me dat erg aange-
trokken, omdat ik mijn best heb
gedaan om het dier te redden en
dan is het vervelend om op zo’n
manier weggestuurd te worden.

Door Lize Berns-de Greef

Het gelukkige paar

Mislukte reddingsoperatie

Agenda werkgroepen
Presikhaaf  West
April
07-04 WWP1 20.00 uur de Snuffelpaal
08-04 Wijkplatform Presikhaaf-West 20.00 uur de Overkant
10-04 Interculturele Werkgroep (ICW) 09.30 uur de Overkant
15-04 WWP3 19.30 uur de Overkant
24-04 Interculturele Werkgroep (thema) 09.30 uur de Overkant

Mei
06-05 WWP2 19.30 uur de Wijkwinkel
08-05 Interculturele Werkgroep (ICW) 09.30 uur de Overkant
13-05 Gezamenlijk Wijkplatform

Presikhaaf  Oost en West 19.30 uur de Overkant
20-05 Buurtpreventie Bethaniën 19.30 uur de Overkant
22-05 Interculturele Werkgroep (ICW) 09.30 uur de Overkant

Herhaalde oproep
toekomstig
tijdelijk theehuis
Heeft u ideeën, suggesties of
schetsen voor een nieuw
theehuis in park Presikhaaf?

Stuur die dan naar de
Wijkwinkel Presikhaaf,
Grevelingenstraat 18,
6826 EH Arnhem of mail ze
naar w.petersen@rijnstad.nl 

Ook sugges-
ties voor een
nieuwe
podiumserie
zijn welkom.

mailto:w.petersen@rijnstad.nl
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Inloopavond oversteek bij
dr. Willem Dreesschool/Middachtensingel

NIEUWS VAN WIJKPLATFORM PRESIKHAAF OOST

 Van: Bewonersoverleg
Lange Water Midden

Voorafgaand aan het bewoners-
overleg van 29 januari 2008 had
het bewonersoverleg i.s.m. de
gemeente Arnhem, afdeling Ver-
keer, een inloopavond georgani-
seerd i.v.m. de uitvoering van de
tussen wethouder C. Jansen (ver-
keer) en de actiegroep afgesproken
plannen m.b.t. een veilige over-
steek bij de dr. Willem Drees-
school aan de Middachtensingel.

De belangstelling was bedroevend.
Van de actiegroep was alleen de
woordvoerster en van de uitgeno-

Van wijkplatform Presikhaaf  Oost

digde omwonenden (ongeveer 70
adressen) waren slechts twee
personen aanwezig.
Ook een vertegenwoordiging van
de dr. Willem Dreesschool was
niet aanwezig.

De werkzaamheden zullen in het
voorjaar 2008 worden uitgevoerd.
Het resultaat zullen wij in de
volgende wijkkrant publiceren.

Matrixborden aan de
Middachtensingel

Gedurende enkele weken in maart
zijn twee matrixborden geplaatst
aan de lange zijde van de
Middachtensingel.
Dit is een onderdeel van de uit-
voering van het wijkspeerpunt
snelheidsremmende maatregelen

op de Middachtensingel. Aan de
hand van de resultaten van de
metingen kunnen vervolg-
maatregelen getroffen worden.
De resultaten zullen in de vol-
gende wijkkrant gepubliceerd
worden.

Agenda werkgroepen Presikhaaf Oost
April
08-04 Bewonersoverleg Kinderkamp 19.30 uur de Oosthof
15-04 Wijkplatform Presikhaaf-Oost 19.30 uur de Oosthof
17-04 Buurtpreventie Molecate 19.30 uur de Oosthof

Mei
06-05 Bewonersoverleg Elsweide 19.30 uur de Oosthof
13-05 Gezamenlijk Wijkplatform

Presikhaaf-Oost en West 19.30 uur de Overkant
20-05 Bewonersoverleg

Lange Water Midden 19.30 uur de Oosthof
27-05 Bewonersoverleg Kinderkamp 19.30 uur de Oosthof

Financiële bijdragen
door wijkplatforms
Presikhaaf
De wijkplatforms Presikhaaf  Oost
en West hebben budget toegekend
aan de volgende activiteiten/
groepen:
Kunstroute 7, Zomerkamp,
Country Line Dance en
De Dobbelsteen.

Als u denkt om met uw activiteit
in aanmerking te komen voor een
financiële bijdrage, dan kunt u
voor informatie terecht bij de
Wijkwinkel, telefoon 362 2664.
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G-voetbal = Voetbal met een Glimlach

Door Jaap de Knegt

Bij voetbalvereniging Eendracht, met zijn voetbalvelden aan de
Doorwerthlaan, is men sinds februari gestart met Jeugd
Gehandicapten voetbal. G-voetbal is bedoeld voor kinderen en
jongeren (jongens en/of meisjes) met een chronische ziekte of
met een lichamelijke, verstandelijke of  meervoudige beperking.
De leeftijdsgrens is van circa 11 tot en met circa 17 jaar. G-voetbal
staat vooral bekend om veel Spelvreugde en Voetbalplezier.

Na zes trainingsavonden hebben
nu al negen spelers zich aangemeld
bij het Jeugd G-team.
Vooral de eerste trainingsavond
was spannend voor de spelers die
voor het eerst bij een echte
voetbalvereniging konden trainen.
De één vond het spannend, de
ander kon niet langer wachten en
ook was er één die nog even moest
knuffelen met zijn moeder. Maar
toen Jaap zei: “Jongens we gaan
met ons allen het doel verplaat-
sen” was de ban gebroken. Jaap de
Knegt is de trainer van onze G-
voetballers.
Jaap woonachtig in onze wijk was
in de jaren tachtig en negentig een

succesvolle trainer bij diverse
verenigingen in Arnhem en wijde
omgeving.
Om 20.00 uur was de eerste
training afgelopen, een ieder ging
voldaan naar huis, bedankte de
trainers en volmondig werd er
gezegd: “Jaap tot volgende week”.
Ze hebben genoten, straalden
helemaal enz. Tijdens en na de
trainingen hebben we uitvoerig
met de ouders gesproken. Deze
waren blij met het initiatief van
Eendracht en ze spraken ook de
waardering uit voor de trainers en
begeleiding.

Na enkele weken kwam onze
voorzitter, Lex Peijer, ook een
training bezoeken. Het viel Lex op
dat er veel spelvreugde en plezier
was op de training. Tevens gaf  Lex
aan de aanwezige ouders aan dat
het bestuur van Eendracht volle-
dig achter het G-voetbal staat en
het een verrijking vindt voor
Eendracht.

Veel mensen hebben via de di-
verse organisaties wel iets verno-
men over het G-voetbal. Echter,
bij velen is er ook nog een grote
onbekendheid. Is dit wel iets voor
mijn zoon of  dochter.
Wij willen u van harte uitnodigen
om eens te komen naar de trainin-

gen die plaatsvinden op vrijdag-
avond van 19.00 tot 20.00 uur.
U zult dan genieten van de
vreugde die onze G-voetballers
hebben in de voetbalsport.

Voor verdere informatie kunt u
contact opnemen met:
Loek de Knegt, coördinator
G-voetbal v.v. Eendracht, e-mail:
loek.de.knegt@hetnet.nl of dich-
ter bij ons in de wijk met Jaap de
Knegt, trainer G-team, e-mail:
jaapentruusk@hotmail.com

Buiten nieuwe G-voetballeden is
Eendracht nog op zoek naar
assistenttrainers en leiders. Iets
voor u? Uw aanmelding is van
harte welkom.

Op vrijdag 11 april is de tiende
trainingsavond van ons G-team.
Hierbij nodigen we u uit om deze
feestelijke training te komen
bezoeken.
De training is van 19.00 tot 20.00
uur en de koffie staat klaar.
Kom genieten van de Glimlach.
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Kleuters op bezoek bij TNT Post Sorteercentrum
Door Anneke LefferingOp dinsdag 4 maart gingen we

met de kleuters van de OLV
van Lourdesschool naar het
TNT Post Sorteercentrum
waar postbode Gert ons op-
wachtte om ons een rondleiding
te geven en ons heel veel te
vertellen over brieven, kaarten
en postpakketjes.

We gingen met de goederenlift
omhoog. Boven hebben we een
postsorteer-machine gezien: in die
machine vloog de post vliegens-
vlug in een vakje. Die machine
leest de postcode en het huisnum-
mer. De postbode had ook een
spelletje bedacht: elke kleuter

mocht een pakje in een postzak
gooien. Dat was dolle pret!
Trouwens, wisten jullie dat post-
bodes al beginnen te werken als
het nog donker is en wij nog liggen
te slapen………
Zij beginnen al om 05.00 uur!

Als afsluiting kregen we een lek-
kere koek in de kantine (de kin-
deren noemden de kantine
restaurant!). Als bedankje dat we
mochten komen, hadden we voor
postbode Gert een envelop ge-
maakt met twee mooie tekenin-
gen. Maar ook wij kregen een

leuke verrassing voor op school:
voor iedereen een sleutelhanger,
een ballon en een rolletje snoep.

We hebben veel gezien en veel
geleerd over het thema post!

Annie MG Schmidtschool timmert aan de weg

Door Lonneke Snijder

Ieder jaar organiseert de Annie MG Schmidtschool verlengde
schooldagen. Op deze middagen maken de kinderen kennis met
een andere activiteit dan ze altijd al doen op school. Voor elke klas
worden er elk jaar activiteiten georganiseerd. Breakdance, drama,
judo, etc.… en voor de hoogste groepen is er houtbewerken.

Timmeren
Acht weken lang werkt een
groepje kinderen aan de opdracht
Maak iets waar je iets in kan doen.
De uitvoeringen zijn erg verschil-
lend. Nesrine maakt een boeken-
kast van één meter hoog voor op
haar kamer. “Straks als het af  is,
dan gaan we het ook nog schilde-
ren.” Hoewel ze voor deze stoere
activiteit heeft gekozen, worden
de kleuren straks wel meisjesach-
tig: roze en paars. “Dat past bij
mijn kamer.”

Elkaar helpen
De kinderen hebben in de eerste
les een schets gemaakt van hun

idee. De lessen erna
wordt dit idee uitge-
voerd. Derya koos
voor een sieradendoosje.
Ze vindt het timmeren heel leuk.
“Je bent hard aan het werk.
Meestal werk je alleen, maar soms
moet je elkaar ook helpen.
Bijvoorbeeld om iets vast te
houden. Dat vind ik ook leuk aan
deze les.”

Het getimmer en gezaag maakt
een flink kabaal in het lokaal.
Bertus, de leerkracht van deze
lessen, blijft de rust zelve. Gedul-
dig helpt hij de kinderen en geeft
hij aanwijzingen. Want hoe bouw
je een stevige kast? Gelukkig laat
Bertus de kinderen ook veel zelf
uitzoeken.
Het creatieve proces is namelijk
net zo belangrijk als het uiteinde-
lijke resultaat. Net als het plezier
dat de kinderen erin hebben.
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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

Fietsvriendinnen
Een cursus voor vrouwen die
graag (beter willen leren) fietsen

Heeft u net leren fietsen? Of kunt
u het al langer? Fietsvriendinnen is
een bijzondere cursus voor
vrouwen die graag samen fietsen
en die graag wat verder willen
kijken dan de wijk waarin zij
wonen.

Zo gaat u bijvoorbeeld op de fiets
naar het park of het bos, naar een
museum, een winkelcentrum of  de
kinderboerderij.
Terwijl u fietst, maakt u kennis
met het verkeer en de verkeers-
regels, maar ook met uw fiets-
vriendinnen!

Na het fietsen drinken we samen
koffie, zodat we ook de cultuur
van elkaar beter leren kennen.

Voor vrouwen die
• wonen in Presikhaaf;
• graag (beter willen leren)

fietsen;
• nieuwsgierig zijn naar andere

culturen;
• Arnhem beter willen leren

kennen;
• hun Nederlands willen

verbeteren.

Werkwijze
U fietst in een groep, met andere
vrouwen, samen met een docent
van Rijn IJssel en met een aantal
vrijwilligers.

Waar en wanneer?
U fietst vanaf  Wijkcentrum de
Overkant, Bethaniënstraat 242
6826 TJ Arnhem
telefoon 026 361 44 57
• De cursus begint op 3 april

2008, maar u kunt u ook
daarna nog aanmelden.

• U fietst op donderdag
van 9.00 tot 13.00 uur.

• U kunt een aantal weken
meefietsen, maar ook een
heel jaar meedoen.

Kosten
U betaalt € 10,00 voor tien weken.
Wilt u meedoen?
Meer informatie en aanmelding in
wijkcentrum De Overkant.

Meldingen openbare verlichting
Per 1 februari is het telefoon-
nummer voor meldingen over de
openbare verlichting gewijzigd.
Om problemen met de openbare
verlichting te melden, belt u

tijdens kantoortijden naar
026-377 5977 of u doet uw
melding via www.arnhem.nl.
Vermeld bij uw melding altijd het
desbetreffende lichtmastnummer.

Buiten kantoortijden kunt u alleen
spoedmeldingen doorgeven, dat is
als een lichtmast gevaarlijk scheef
staat of een hele straat zonder
verlichting zit.

Ook dan belt u 026-377 5977.
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Tekenaar gezocht!
De Annie M.G. Schmidt-
school  heeft in het speel-
lokaal aan de straat grote
ramen (Driepoortenweg).
We zoeken iemand die het
leuk vindt een grote
raamtekening te
maken.

We denken
aan tekenin-
gen uit het
boek ‘Pluk van de Petteflet’
van Annie M.G. Schmidt.
Ouders helpen graag met het
inkleuren.
Neem contact op met
Agnes Spikker (directeur)
telefoon: 026-361 4069.

Op naar de nieuwe basisschool!!

Door Anneke Leffering

Informatiebijeenkomst voor ouders/verzorgers met peuters van 2
en 3 jaar op donderdag 10 april van 8.30 uur tot 11.30 uur.

Op deze bijeenkomst willen wij met u een aantal zaken bespreken die
belangrijk zijn bij de schoolkeuze en u informeren over de nieuwbouw
van onze scholen.
U gaat een kijkje nemen in de klassen van beide
scholen: OLV van Lourdesschool en de
Annie M.G. Schmidtschool.

Wilt u erbij zijn?
U kunt zich opgeven bij de volgende
instellingen:

De Overkant: telefoon 361 4457
De Snuffelpaal: telefoon 361 5564
De Harlekijn: telefoon 362 1299
OLV van Lourdesschool: telefoon 361 0709
Annie M.G. Schmidtschool: telefoon 361 4069

Meneer Labots houdt zijn buurt al jaren schoon. Wie volgt?
Bij een kopje koffie en een gebakje vertelt meneer Labots over de wijk
waarin hij leeft. Ondanks zijn 74 jaren loopt hij diverse keren per week
op verschillende tijden door zijn buurt. Met een zak en een knijper in
zijn hand neemt hij deel aan het opruimen en schoonhouden van zijn
buurt. Iets waaraan we met zijn allen een voorbeeld kunnen nemen!

Het begon allemaal in het gedeelte
van zijn eigen flat. Het idee er achter
was om het hier opgeruimd te
houden. Zowel zijn naaste bewoners
als de bewoners uit de buurt laten
alleen maar positieve reacties horen.
Hoe kan het ook anders. Meneer
Labots zegt een hemels breed verschil te
zien tussen de vervuiling toen en nu.
Hij woont hier namelijk al sinds 1975,
samen met zijn vrouw.

Zelf ziet meneer Labots zijn daad
meer als een bezigheid dan het doen
van iets goeds. Het is wel jammer dat
hij niet veel hulp krijgt van buurtbe-
woners. Misschien komt dat omdat
men het zelf  al druk heeft? Toch hoor
je meneer Labots niet klagen.

Meneer Labots ontving eerder van
Portaal lovende waardering. De
informatie kwam vervolgens ter ore
van Jannie van Ginkel en  zo kreeg
meneer Labots namens WWP3 een
cadeautje met een tegeltje uitgereikt.
Tot nu toe heeft meneer Labots zelf
voor de spullen gezorgd die nodig
zijn voor het schoonhouden van de
straten. Gelukkig behoort dit nu ook
tot het verleden en kan hij voortaan
hiervoor terecht bij WWP3.

Ook niet over het feit dat de buurtbe-
woners zelf  voor de vervuiling
zorgen. Wat hem als probleem bezig-
houdt, is dat er het een en ander gaat
veranderen aan de containers. De ge-
meente is van plan chips te plaatsen
op de containers zodat niet iedereen
zomaar zijn afval kan lozen. Een sys-
teem dat moet helpen in het vermin-
deren van afval. Het blijkt dat mensen
uit andere plaatsen hun afval o.a. in
Presikhaaf 3 komen lozen, waarbij ze
arrogant en asociaal reageren wanneer
ze hierop aangesproken worden.
Meneer Labots hoopt een pasje te
krijgen voor de containers waardoor
hij zijn werk kan voortzetten.

Door Bilge Demirel
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Nieuwsbrief  Werkgroep Arnhem Geen Asfaltcentrale
Het Platform Arnhem Geen Asfaltcentrale (AGA) heeft 4 maart jl. een persbericht
uitgegeven over haar standpunt ten aanzien van deelname aan een eerste
bijeenkomst van een klankbordgroep die de provincie Gelderland, de gemeente
Arnhem en Bruil in het leven willen roepen. Het volledige persbericht kunt u
lezen op onze website www.ageena.nl.
Het Platform Arnhem Geen Asfaltcentrale is een samenwerkingsverband van de beide
Wijkplatforms van Presikhaaf  verenigd in de Werkgroep Arnhem Geen Asfaltcentrale,
bewonersgroepen uit Stadseiland, Westervoort, Malburgen, politieke partijen en milieugroepen.

Diverse “omgevingspartijen” die uitgenodigd waren voor die eerste bijeenkomst, besloten daaraan niet deel
te nemen. Het gaat om het Wijkplatform Presikhaaf  Oost en Wijkplatform Presikhaaf  West (Werkgroep
AGA), Bewonersvereniging Stadseiland, Wijkraad Mosterdhof/Struikendoorn/ De Weem (Westervoort),
Ondernemers Kontakt Arnhem (OKA), Industriepark Kleefse Waard (IPKW) en Waterscouting Miguel Pro.
Diverse lokale en regionale politieke partijen en Westervoortse wijkraden die niet uitgenodigd waren,
steunden ons initiatief  zoals D66, CU, Zuid Centraal, VVD, SP, Pro Arnhem, (allen uit Arnhem),
SP Westervoort, D66 Westervoort, SP Gelderland, D66 Gelderland , Wijkraad Lange Maat, Wijkraad
Hoogeind, Wijkraad Broeklanden, Wijkraad De Leigraaf, Wijkraad Ganzenpoel, Wijkraad de Schans.

De redenen waarom wij niet op de uitnodiging ingingen waren:
1. De klankbordgroep speelt geen rol in de besluitvorming en

heeft daardoor geen meerwaarde.
2. De besluitvorming tot nu toe is ondoorzichtig.
3. Er is bij de provincie Gelderland, de gemeente Arnhem en Bruil

grote onwil om zich maar iets aan te trekken van de ideeën van
de burgers.

4. Het weigeren van een deugdelijke milieueffectrapportage doet
    vrezen dat er niet de wil is om serieus te kijken naar (regionale)
   milieueffecten.
5. Het voor ons meest belangrijke onderwerp, namelijk de locatie
   van de asfaltcentrale, staat niet ter discussie.

Wij willen dat provincie Gelderland, gemeente Arnhem en Bruil eindelijk eens gaan luisteren naar de vele
bezwaren tegen de gang van zaken rond de asfaltcentrale, zowel inhoudelijk als procedureel.

Inmiddels is bekend geworden dat een initiatiefvoorstel van D66 en VVD om een MER onderzoek te doen is
geagendeerd voor de Politieke Dinsdag van 18 maart. Namens de Westervoortse gemeenteraad zal daar
ingesproken worden. Ook Platform AGA zal daar pleiten voor een planmer, een milieueffectrapportage
gekoppeld aan het bestemmingsplan Kleefse Waard – Koningspley-noord. Over het resultaat hiervan houden
wij u op de hoogte. De laatste stand van zaken kunt u vinden op onze website www.ageena.nl

De definitieve locatie voor de asfaltcentrale
bij de Akzohavenmond - Koningspley-noord
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Activiteitenprogramma

Activiteiten in Woonzorgcentrum Waalstaete

Donderdag 10 april:
Feestmaaltijd Indisch buffet.
Voor cliënten binnen en buiten
Waalstaete.
Inschrijving: aanmeldstrookje en
entreekaart via receptie.
Van 12.30-14.00 uur.
Prijs externe bezoeker € 7,50.

Donderdag 17 april:
Bingo met verloting (diverse
rondes, fraaie prijzen, pauze)
Voor cliënten binnen en buiten
Waalstaete.
Van 14.30-16.15 uur.
Entreeprijs externe bezoeker:
€ 2,00. Prijs per lot € 0,25.

Zondag 20 april:
Voorspeelmiddag door Volwassen-
dag Orkest. Voor cliënten binnen
en buiten Waalstaete.
Van 14.30-16.00 uur, Entree gratis

Woensdag 30 april:
Gezellige Koninginnedagmiddag.
Muziek van dansorkest Duo Par-
don, verloting met fraaie prijzen.
Voor cliënten binnen en buiten
Waalstaete. Van 14.30-16.00 uur.
Entreeprijs externe bezoeker:
€ 2,00. Prijs per lot € 0,25

Dinsdag 6 mei:
Modeshow en verkoop onder-/
bovenkleding door Modehuis
Germa Mode.
Voor cliënten binnen en buiten
Waalstaete.
Van 14.15-16.30 uur, entree gratis

Woensdag 7 mei:
Markt met diverse kraampjes, voor
ieder wat wils. Voor cliënten
binnen en buiten Waalstaete.
Van 10.00-12.00 uur, entree gratis

Zaterdag 10 mei:
Pinkster Grand Café m.m.v. orkest
Always Music. Meezingen en
dansen, onder genot van kopje
koffie/thee en hapje.
Voor cliënten binnen en buiten
Waalstaete. Van 14.30-16.00 uur.
Entreeprijs externe bezoeker:
€ 2,00 incl. koffie/thee, koekje,
hapje

Donderdag 15 mei:
Bingo met verloting. Voor cliënten
binnen en buiten Waalstaete.
Van 14.30 -16.15 uur. Entreeprijs
externe bezoeker: € 2,00 inclusief
kaart, prijs per lot € 0,25

Donderdag 29 mei:
Muzikale middag m.m.v. liedjes-
zanger Theo van de Oever.
Voor cliënten binnen en buiten
Waalstaete. Van 14.30-16.00 uur.
Entreeprijs € 2,00.

Woensdag 4 juni:
Markt met diverse kraampjes, voor
elk wat wils. Voor cliënten binnen
en buiten Waalstaete.
Van 10.00-12.00 uur, entree gratis

Donderdag 5 juni:
Snelle Snack Maaltijd.
Voor cliënten binnen en buiten
Waalstaete.
Inschrijving: aanmeldstrookje en
entreekaart via receptie.
Van 12.30-14.00 uur
Prijs externe bezoeker:
 € 5,50.

Door Connie Driessen
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Studentenonderneming FunFit is groot succes!
Vanaf  oktober 2007 is er aan de Bethanienstraat in Arnhem een
fitnesscentrum geopend genaamd FunFit.
FunFit wordt gerund door studenten van de HAN (Hogeschool
van Anhem en Nijmegen). Sinds 24 november is FunFit geopend
voor de inwoners van Presikhaaf en omstreken. Het gebouw
bevindt zich in de wijk Presikhaaf aan de Bethanienstraat 250
(gebouw van de HAN).

FunFit is tot op heden een groot
succes. Op dit moment heeft
FunFit meer dan 115 leden en dit
aantal neemt nog steeds toe.

De groeiende belangstelling van de
inwoners van Presikhaaf heeft
FunFit Presikhaaf doen besluiten

om ook op de donderdagavond
open te gaan.
Jet Jansen van FunFit Presikhaaf
legt uit waarom. “We hebben
gemerkt dat er steeds meer men-
sen zijn komen fitnessen. Onze
klanten gaven aan vaker te willen
sporten. Dit heeft ons doen beslui-
ten onze deuren ook op
donderdagavond te openen.”

De studenten, die het fitness-
centrum geheel runnen, zijn
enthousiast over hun project. Jet
Jansen: “We hebben sinds een
maand drie werknemers aangeno-

Door Jet Jansen

men. Mede hierdoor
is de avondopening
op donderdag haal-
baar.”

FunFit staat bij haar leden bekend
als goedkoop en simpel en is voor
de inwoners van Presikhaaf mak-
kelijk bereikbaar. De sfeer is
gezellig en laagdrempelig. Het
nieuwe motto voor de komende
maanden is: Zomerfit met FunFit!
FunFit is zeker tot en met juni
2008 geopend. Daarna is het nog
even afwachten wat er met het
fitnesscentrum gebeurt.
“Waarschijnlijk zal FunFit in de
zomer doorlopen op de krachten
die we nu hebben. Na de zomer
zal er wellicht een nieuwe groep
studenten mee verder gaan.”

Voor meer informatie kunt u de
website www.funfitpresikhaaf.nl
bekijken of een e-mail sturen naar
info@funfitpresikhaaf.nl.

Even voorstellen ...
Beste mensen,
Wij willen ons even aan u
voorstellen. Sinds januari
werken wij, Bircan Yildirim en
Marjon Bussink vanuit
Stichting Rijnstad als
participatiemedewerkers in het
gebied het Arnhemse Broek en
Presikhaaf.

Voorheen waren wij beiden werk-
zaam als volwassenenwerkers,
Bircan in De Overkant in
Presikhaaf en Marjon in
De Malburcht in Malburgen.
Als participatiemedewerkers

houden wij ons bezig met het
stimuleren en activeren van bewo-
ners bij activiteiten rond ontmoe-
ting/recreatie, educatie/ontwikke-
ling en opvoedingsondersteuning.
Een belangrijk onderdeel is ook de
ondersteuning van vrijwilligers
naar zelfstandig werken.

Voor u is het belangrijk om te
weten wie wat doet en waar.
Bircan heeft haar bureauplek in
De Symfonie en doet het onder-
deel opvoedingsondersteuning

voor het hele gebied.
Telefoon: 06-464 40 706.
Marjon heeft haar bureauplek in
De Overkant en doet het onder-
deel educatie en ontwikkeling ook
voor het hele gebied.
Telefoon: 06-526 98 190.
Misschien heeft u ons al eens
ontmoet. Zo niet, dan zal dat in de
toekomst zeker gebeuren.

Mocht u meer willen weten over
wat wij nu precies doen en gaan
doen, neem dan gerust eens con-
tact met ons op. We moeten ten-
slotte het werk met elkaar doen!

Tot ziens! Bircan en Marjon

Door Marjon Bussink
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Brief  aan mijn Haagse vriend
Door Henk Woering

Advertentie

Beste J.P.,

TNT, denk ik, dat waren de schul-
digen. Daardoor was de brief niet
aangekomen. Maar ik zal het goed
maken. Want zo’n foutje geeft je
toch even reden om na te denken.
Ik wil namelijk wat milder worden.
Wat zachter zijn in mijn bewoor-
dingen. Ik moet minder schelden
op luie huismeesters. Die moeten
ook kantoorwerk doen.

En ik moet schrijven dat onze
wijkagenten ons geld eigenlijk
best wel dubbel en dwars waard
zijn, ook al zie je ze niet. Ik wil
wat vriendelijker worden en…. ik
ben daar ook mee begonnen.
Afgelopen periode ben ik namelijk
de Achterhoek en de Liemers in
getrokken en ik heb iedereen
uitgenodigd om bij mij in mijn
achtertuin, het winkelcentrum, te
komen winkelen.

En daaraan is massaal gehoor
gegeven, het leek wel of het gratis
was. Ik heb tegelijk iedereen ook
verteld dat ze hun afval mogen

meebrengen. In hun eigen dorpje
moeten ze daar namelijk vet voor
betalen. En zo met de lente voor
de deur heb je daarvan natuurlijk
extra veel: de verpakking van een
nieuw breedbeeld tv, alle plastic
zakken van de supermarkt, de
dozen van de nieuwe schoenen,
etc. etc…. … En 2008 wordt al
zo’n duur jaar en zo kun je dan
een beetje bezuinigen. Want bij
het winkelcentrum staan allemaal
mooie ondergrondse containers
waar je het afval zo, gratis, kunt
ingooien. Alleen je auto voor
rijden en hup dumpen maar. Of  je
daarbij gevaar loopt een bon te
krijgen, vroegen ze mij. Nu als je
een beetje vroeg komt of tijdens
de spits, zaterdagmiddag half drie,
is het gevaar minimaal en de
gouden tip: mocht er toch een
blauwe wijkman staan, net doen
of je er woont. Groeten en daarna
rustig je vuilniszakje in de contai-
ner doen. Geen vuiltje aan de
lucht. De ideale combinatie dus,
troep wegbrengen en andere troep

terugkopen. Een goede reden om
weer eens terug te
komen………..en dat doen ze. Elk
weekend weer. Ook heb ik ze ver-
teld dat wij geen parkeerprobleem
hebben op zaterdagen. Ook al loopt
heel Duiven of  Wehl of  half
Arnhem uit. Gewoon parkeren op
de stoep, dubbel parkeren of  in de
aanliggende wijken een plekkie
zoeken, op de stoep onder de loop-
brug, voor mijn deur. Geen enkel
probleem. Of er controle is? Ik heb
het nog nooit gezien ? Ook niet op
snelheid, want in mijn woonwijk
mag je nog gewoon hard rijden, niks
geen 30 km-zone.

En als je me niet gelooft. Ik ga
binnenkort kijkdagen houden. Voor
één euro mag je, vanaf mijn balkon,
het tafereel zelf aanschouwen. Dan
verdien ik misschien ook nog wat
terug op mijn afvalstoffenheffing
waar de provincialen gratis gebruik
van maken. Ik heb de wijkagent al
uitgenodigd, alleen die kon niet
want hij had het te druk, zei hij.

Zie je…… er steekt best een vrien-
delijk mens in mij.
Tot de volgende brief.
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Vogelaar(s) in Presikhaaf
Start voorjaarswandeling om 06.00 uur !
Vogels ontdekken en herken-
nen. Minister Vogelaar was niet
in Presikhaaf om naar vogels te
kijken, maar op zaterdag 12
april a.s. kunt u dat wel gaan
doen.
Om 6.00 uur ‘s morgens verzame-
len we ons bij de Wijkwinkel aan
de Grevelingenstraat no 18.
We maken een twee uur durende
wandeling langs het groen dat
onze wijk rijk is.

Vogels als tortel, merel, zanglijster,
koolmees en vink leren we aan
hun zang herkennen en we zullen
de vele huismussen, die in onze
wijk gezien worden, eens beter

gaan bekijken. En misschien
wordt er al een eerste zwaluw door
ons gezien! We sluiten de ontdek-
kingstocht af in de wijkwinkel met
een kop koffie of thee.

Geef u op voor 12 april bij
opbouwwerk in de Wijkwinkel,

Kunstroute7 openlijk te kijk op 4 mei a.s.
van 12.00 tot 16.00 uur
Presikhaaf knapt aardig op. De zak met Haags pleistergeld op de
open wonden van de ‘achterstandswijk’ komt goed van pas – daar
niet van – en misschien wordt na de grote opknapbeurt niet langer
smalend over de wijk gesproken.

Waar juist over gesproken mag en
moet worden zijn de kunstenaars
die in Presikhaaf wonen, werken
en atelier aan huis hebben.
KUNSTROUTE7 is een initiatief
dat bewoners – en iedereen daar-

buiten – jaarlijks op de eerste
zondag in mei wil laten kennis-
maken met een aantal van hen
door atelier/huisdeur open te

zetten volgens een
route die U zelf
bepaalt. Lopend, met
de fiets, per auto,
alleen of met meer-
deren. Bewonderen,
vragen stellen, zien
hoe een werk tot
stand komt en horen
vertellen waarom de
kunstenaar juist dit
doet of dat.
Aan Henk Copier
(beeldhouwer) wilt U

misschien vragen hoe je een beitel
vasthoudt en aan zijn vrouw
Anneke Copier (schilderes) hoe je
groot en ook verfijnd werkt.

Juliette Gribnau (fractal art) kan
alles over de vorm uitleggen en
Ferry van de Boom (schilder) legt
verbindingen met verbeelding en
leven vast. Mieke Smallegange
(draadkunstenares) kan U laten
zien hoe draad en mineraalsteen
één worden. Mies Frijling
(schilderes) zal U uitleggen wat
haar vele kleuren betekenen.
Bij Bob Waardenburg en Julius van
de Vaart klopt U aan voor
witzwart.com. En Cobi Klaassen
(lappendekens) vertelt U waarom
er soms  4000 lapjes gebruikt
worden.

Door J. Klaassen

telefoon 362 8447 of via
l.vonk@rijnstad.nl zodat we
weten hoeveel deelnemers er
ongeveer zijn en we ervoor
kunnen zorgen dat er voldoende
deskundigen zijn.
Neem, als u die thuis heeft liggen,
uw verrekijker mee, wij zorgen
voor een telescoop.
Graag tot 12 april.
Bas van Balen (lid WWP2/vogel-
deskundige)

De route wordt aangegeven met
bordjes en gaat langs de
Middachtensingel, de Oosthof,
schoolgebouw Cannenburglaan en
staat ook aangegeven in een folder
(o.a. bij de bibliotheek).
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Activiteiten in Swoa steunpunt De Weldam

Door Gulay Daymaz en
Annemiek van Leeuwen

Pannenkoekenmiddag
Op vrijdag 11 april kunt u weer
genieten van onze heerlijke zelf-
gebakken pannenkoeken.
De prijs is € 1,00 per
stuk.

U kunt zich hiervoor
inschrijven vanaf  1 april a.s. De
middag begint om 13.00 uur, zaal
open 12.30 uur. Tussendoor kunt
u genieten van een gezellige
verloting.
(drie lootjes voor € 1,00).

Modeshow
De modeshow van vorig najaar
was een groot succes en dus voor
herhaling vatbaar. Daarom nu een
voorjaarsshow op vrijdag 25 april,
aanvang 14.30 uur, zaal open
14.00 uur. Entree gratis. De firma
H&A uit Abcoude, die de show
verzorgt, biedt u een kopje koffie/
thee met cake aan. U hoeft zich
hiervoor niet in te schrijven, maar
vol is vol.

Voorjaarsmarkt
Op maandag 12 mei (tweede
Pinksterdag) wordt er weer een
gezellige voorjaarsmarkt  met een
zeer gevarieerd aanbod gehouden.

Vanaf  11.00 uur bent u van harte
welkom. De entree is gratis. Aan
de inwendige mens wordt (tegen
betaling) ook gedacht.

High tea
Op vrijdag 16 mei wordt er we-
derom een gezellig aangeklede
high tea georganiseerd. Aanvang
14.30 uur, zaal open 14.00 uur.
Entree € 2,50. U kunt zich hier-
voor inschrijven vanaf maandag
28 april.

Zaterdag 26 april
Op zaterdagavond 26 april houdt
“De Zaterdagavondkerk” weer
dienst. Aanvang 19.00 uur.
Plaats: de Lutherse kerk aan de
Spoorwegstraat 10
(achter Rembrandt Theater).

Project Vrouwen In de Midden-
leeftijd (VIM)
Iedere maand worden er
huiskamerbijeenkomsten en/of
ontbijtochtenden georganiseerd

door multiculturele
vrouwen. Telkens
staat hierbij een
thema centraal waarbij
een gastspreker wordt uitgenodigd.
Hierbij kunt u denken aan thema’s
als: gezondheid, zorg en welzijn.

De bijeenkomsten zijn gratis en
duren ongeveer twee uur. Het doel
is het sociale isolement van
vrouwen te verminderen. Voor
meer informatie kunt u bellen met
Gulay Daymaz (ouderenwerker),
telefoonnummer: 026-361 1741,
steunpunt De Weldam.

Leden activiteitencommissie
De activiteitencommissie van
De Weldam is op zoek naar uit-
breiding van het aantal leden. De
commissie wil het activiteiten-
aanbod uitbreiden en dus hebben
we meer handen nodig.
Herkent u uzelf in het volgende:
- goed in teamverband kunnen

werken;
- graag willen helpen met het

organiseren van activiteiten;
- creatief ingesteld zijn;
- samen met het bestaande team

de schouders er onder willen
zetten.

Dan zijn wij op zoek naar u!

Geïnteresseerden kunnen contact
opnemen met: Gulay Daymaz,
steunpunt De Weldam,
telefoonnummer: 026-361 1741.
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Officiële start leerafdeling Presikhaaf
Op woensdag 31 januari 2008 is
de leerafdeling Presikhaaf
officieel van start gegaan.
Dit vond plaats in  buurt-
centrum De Oosthof, de
huidige vestigingsplaats van het

ten van Sport, Gezondheid en
Management van de Hogeschool
van Arnhem en Nijmegen. Begin
november is de groep aangevuld
met twee studenten Secretariaat en
eind januari 2008 zijn vijf eerste-
jaars studenten Sociaal Cultureel
Werk het leerbedrijf  komen ver-
sterken. Het merendeel van deze

Door Gerrit Spekschoor studenten komt uit de wijk
Presikhaaf. Op die manier worden
“leren in je eigen wijk” en “werken
in je eigen wijk” met elkaar verbon-
den. De studenten van het leer-
bedrijf ondersteunen activiteiten in
Presikhaaf. Zij helpen mee bij de
kinder-, meiden- & jongensclub, de
multiculturele praatgroep, de inter-
culturele werkgroep en diverse
sportactiviteiten.

In de toekomst zullen meerdere
projecten en opdrachten door de
leerafdeling worden opgezet en
uitgevoerd. Dit gebeurt altijd in
samenspraak met de wijk en haar
organisaties.

Voor meer informatie:
Leerafdeling Presikhaaf
p.a. buurtcentrum de Oosthof
Kinderkamp 9 - 6825 JA Arnhem

Contactpersonen:
Petra de Smit,
RijnIJssel, 026-3560356

Gerrit Spekschoor
Sportbedrijf Arnhem, 026-3774930

Advertentie

leerbedrijf.

De directeuren van de samenwer-
kende partners Calibris, Sport-
bedrijf Arnhem, Rijn IJssel en
Rijnstad waren daarbij aanwezig.
Zij hebben op een ludieke wijze
kennis gemaakt met de medewer-
kers van de leerafdeling Presikhaaf
en geconstateerd, dat ‘Presikhaaf
Werkt’. Om 17.00 uur tekenden zij
de samenwerkingsovereenkomst en
kon het glas worden geheven op de
leerafdeling Presikhaaf.

De eerste voorbereidingen voor een
leerafdeling Presikhaaf vonden
plaats in september 2007. De groep
bestond op dat moment uit tien
studenten Sociaal Cultureel Werk
van het Rijn IJssel en twee studen-
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BUURTWERK
PRESIKHAAF

buurtcentrum de Snuffelpaal

buurtcentrum de
Overkant

buurtcentrum de Oosthof

Volksdansgroep Kemila 30 jaar
Deze volksdansgroep is een MBVO dansgroep (Meer Bewegen
Voor Ouderen), onderdeel uitmakend van Sportbedrijf  Arnhem.

Deze dansgroep heeft
op 12 maart haar
30-jarig bestaan ge-
vierd met een brunch
in De Oosthof.
Elke woensdag dansen
zij van 10.00 uur tot
12.00 uur in buurt-
centrum De Oosthof.
De leeftijd van de
deelnemers is vanaf
55 jaar.

Er wordt een internationaal programma gedanst, o.a. uit Nederland,
Rusland, Israël, Amerika, enz.

Wilt u meer weten: bel Ank Kapoen, telefoon 026-325 3058.
Zie ook www.arnhem.nl/sites/sportbedrijf/

Kijk voor meer foto’s op
www.oosthof.nl

Speelverdieping feestelijk geopend
in Peuterspeelzaal De Overkant
Na 1½ jaar hebben we het toch voor elkaar gekregen om sponsors
te vinden. De speelverdieping is een uitdaging en goed voor de
ontwikkeling van de peuters van Peuterspeelzaal De Overkant van
Stichting Rijnstad in de wijk Presikhaaf.

De speelverdieping is om iedere
peuter een kans te bieden om
ervaringen op te doen. Wij zijn

de Arnhemse Uitdaging,
zijn: Rabobank,
Medtronic, Lionsclub, Stichting
Het Burger en Nieuw Weeshuis en
Castilo Meubelen.

Deze feestelijke ochtend is ge-
slaagd door de sponsors: Bakkerij
Holleman en New Hairstyle.
De Kindermenu’s zijn gedeeltelijk
betaald door het team van
De Overkant en Kentucky Fried
Chicken.

De officiële opening voor genodig-
den op 19 maart werd mede
mogelijk gemaakt door:
Mousset, ´t Sfeerhoekje bloemen-
shop, Rijn IJssel Vakschool
Wageningen, Bloemenshop Dick
Willemsen.

Het was voor peuters, ouders en
leidsters een geslaagd feest.

ervan overtuigd dat iedere peuter
die verdient.
Het gaat om simpele zaken zoals
traplopen en het ervaren van een

bovenverdie-
ping, die niet
veel peuters
hebben omdat
ze in een flat
wonen.

De sponsors die
dit mogelijk
hebben ge-
maakt,
mede namens
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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 19 mei 2008
vóór 09.00 uur

Bezorging
9 juni 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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Door
Kirsten

 van Rijen
projectmanager

BGB plus
Begin april gaat de uitvoering van BGB
starten in de Moorstraat en omgeving. Op
28 februari jl. lichtte de gemeente de defini-
tieve plannen toe tijdens een inloopavond.
Op die avond kozen de bewoners ook hun

favoriete Plus-idee. Uit de wijk waren meer
dan tien Plus-ideeën ingestuurd. Aanwezige
bewoners stemden op hun favorieten. Binnen
het geld dat beschikbaar is worden nu de
eerste vijf favorieten uitgevoerd in de wijk.
Hieronder deze ideeën, op volgorde van de
meeste stemmen:
1. speelgelegenheid voor kinderen langs de

Moorstraat
2. bloembakken in de Van Borselenstraat
3. meerdere gekleurde afvalbakken aan o.a.

Keulse Slag, Moorstraat en Van Borselenstr.
4. bankje en/of kunstwerk in plantsoen

Van Borselenstraat
5. omheinde hondenspeeltuin plantsoen van

Borselenstraat

Voordat de gemeente start met het uitvoeren
van BGB gaat de NUON eerst aan de slag
met het vervangen van het verouderde gasnet
in de Moorstraat en omgeving.

Hoofdstructuur
Op 25 maart is het eerste deel van de Laan
van Presikhaaf dicht gegaan. Direct om-
wonenden zijn hierover geïnformeerd. Elke
vrijdag oudt directievoerder Overmars van
14.00 uur tot 15.30 uur een spreekuur  in de
Nicolaaskerk aan de Bethaniënstraat 3.
Omwonenden kunnen daar binnenlopen met

vragen en opmerkingen. Voor meer informatie
kan men 0900-1809 bellen (klantenservice
gemeente Arnhem).

In het midden van dit wijknieuws zit een
inlegvel met daarop alle busroutes in
Presikhaaf tijdens de werkzaamheden en in de
wijkwinkel hangen drie grote kaarten met
daarop de plannen, de fasering en hoe de
kruispunten toegankelijk zijn tijdens de
werkzaamheden.

Rijn IJssel West
Op dit moment ligt er nog geen stedenbouw-
kundig plan voor het plangebied van de Rijn
IJssel West locatie.

Na ruim twee jaar vergaderen met de klank-
bordgroep, wil de gemeente nu graag in een
snelle, open ontwerpsessie met bewoners en
met een extern stedenbouwkundige komen tot
een haalbaar plan. Met haalbaar wordt hier
bedoeld dat het plan ruimtelijk, financieel en
maatschappelijk haalbaar is.

We denken aan een bijeenkomst met ge-
meente, Vivare en klankbordgroep om de
opgave toe te lichten en te voorzien van
achtergronden, gevolgd door een bijeenkomst
die openstaat voor alle bewoners uit de buurt
of zelfs de wijk.

Het in kleine groepen (6 tot 10 mensen) ont-
werpen, praten, werken en verbeelden van de
ruimtelijke mogelijkheden in kleine groepen
staat bij de bijeenkomst met bewoners voorop.


