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Met ingang van 1 april 2008 is het e-mail adres van
Presikhaaf wijknieuws aangepast.

U gelieve hiervan nota te nemen in uw e-mail bestand.
Wanneer u kopij voor de wijkkrant heeft en deze per e-mail
wilt versturen, doe dit dan naar het volgende e-mailadres

presikhaafnieuws@telfort.nl

Informatiecentrum Presikhaaf

Er gebeurt veel in de wijk: nieuwbouw van woningen, verbetering van
het groen, samenvoegen en uitbreiden van voorzieningen en verbetering
van de wegen. Dat levert vragen op bij bewoners en bezoekers.
Daarom hebben de gemeente Arnhem, Vivare en Portaal op 29 mei jl.
een informatiecentrum geopend. Dit centrum staat in Winkelcentrum
Presikhaaf, op het plein tussen Capri en de Super Coop.

Het informatiecentrum is dinsdag, woensdag en vrijdag van
11.30 – 17.30 uur; donderdag van 12.00 – 21.00 uur en zaterdag van
11.00 – 17.00 uur geopend.

In het centrum vindt u allerlei informatie over de projecten in de wijk èn
een grote maquette van heel Presikhaaf  van twee bij drie meter. Op deze
maquette ziet u alle veranderingen in één oogopslag. De informatrice
beantwoordt uw vragen graag en natuurlijk staat de koffie klaar.
Wandel dus gerust een keertje binnen!
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Arnhem moet mooi blijven
Sinds 1989 bestaat in Arnhem de Vereniging Stadsschoon
Arnhem. Wij zetten ons in voor een mooie stad. Wij leveren
daarom commentaar op bouwplannen in de gemeente die gevol-
gen hebben voor het stadsschoon. Zo beoordelen we deze plannen
vaak in verhouding tot de omliggende bebouwing. Behoud van
beeldbepalende gebouwen vinden wij ook van belang.

Soms hebben onze activiteiten
succes en soms niet. We noemen
een paar voorbeelden.
De gemeente had al vanaf 1995
plannen om het gebied tussen de
Beukenlaan en de Schelmseweg
ten noorden van de Geitenkamp te
bebouwen. Wij hebben jarenlang
bepleit dat dit landschappelijk
fraaie gebied behouden blijft.
Uiteindelijk heeft de gemeenteraad
zich bij dit standpunt aangesloten.

Een ander voorbeeld. De twee
torens bij het station passen totaal
niet bij het karakter van Arnhem.
Wij hebben de bouw daarvan
herhaaldelijk bestreden, doch het
is ons niet gelukt de strijd te win-
nen. Dit voorbeeld geeft aan hoe

belangrijk het is dat er een organi-
satie in Arnhem bestaat die na-
mens de burgers tijdig commentaar
levert op bouwplannen. De Vere-
niging Stadsschoon Arnhem is
zo’n organisatie die namens de
burgers waakt voor het steden-
schoon in onze stad. Veel burgers
hebben immers geen zin om zich
te storten in de papierwinkel die
bouwplannen nu eenmaal met zich
mee brengen. Als men begint te
bouwen dan ben je echter te laat.

Op dit moment zijn we druk bezig
met de gemeentelijke plannen
tussen het station en het
provinciehuis: het Rijnboogplan
met zijn cultuurcluster en
Coehoorn. We proberen de plan-

nen te beoordelen op criteria als
menselijke maat en
uitvoerbaarheid.

Wat kan onze vereniging voor uw
wijk betekenen? Er kunnen in
diverse wijken van Arnhem bouw-
plannen worden ontwikkeld, die
het karakter van die wijken gron-
dig kunnen bederven.
Wij proberen die plannen te
volgen, maar het is voor ons als
bestuur, een kleine groep vrij-
willigers, niet altijd mogelijk alles
op tijd te kennen.

Wij zouden graag op de hoogte
worden gehouden van bouwplan-
nen, die in uw wijk veel bezwaren
opleveren. Die bezwaren moeten
natuurlijk verder reiken dan zuiver
persoonlijke belangen, maar dat
ligt voor de hand. Wij kunnen dan
aan de hand van uw inbreng,
beoordelen of wij actie gaan
nemen. U kunt ons bellen, schrij-
ven of e-mailen.

Iedereen kan lid worden van onze
vereniging en daarmee zorgen dat
er ook in de toekomst een waak-
zaam oog wordt gehouden op
bouwplannen die het aanzien van
onze stad kunnen aantasten.
We zijn een vereniging van men-
sen die Arnhem een mooie stad
willen laten blijven. Met een
contributie van slechts € 10 per
jaar steunt u ons streven.

Vereniging Stadsschoon Arnhem,
Moersbergenlaan 16,
6825 AN Arnhem
Telefoon 3611207,
e-mail: info@stadsschoon.nl,
www.stadsschoon.nl

Door Harry Bod

Advertentie
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Door Candy Verwey

Stagiaires van Leerbedrijf
Diagonaal in Presikhaaf met
uiteenlopende opleidingen,
verzorgen diverse activiteiten in
de wijk Presikhaaf.

Een van deze activiteiten is het
geven van een fietscursus aan
vrouwen die willen leren fietsen en
de regels van het verkeer willen
leren kennen.

De vrouwen wordt eerst geleerd
hoe ze op de fiets moeten stappen
en hoe ze hun evenwicht kunnen
bewaren.
De vrouwen leren ook om te
remmen en om links en rechts hun
hand uit te steken bij het afslaan.
Als ze er klaar voor zijn, gaan ze
met de stagiaires een stuk door de
wijk fietsen, zodat ze een ver-
trouwd gevoel krijgen in het
verkeer en bijzondere situaties

Fietscursus voor vrouwen

kunnen inschatten. De vrouwen
krijgen ook theorielessen. Hierin
leren ze de verkeersregels, de
verkeersborden en voorrangs-

regels, maar ook hoe ze in bijzon-
dere situaties moeten reageren.
Aan het einde van de cursus
volgen een theorie- en een
praktijkexamen, waar de vrouwen
een fietscertificaat voor kunnen
halen.

Ook de stagiaires leren veel tijdens
de fietscursus. Ze leren goed met
de vrouwen om te gaan en ze
vinden het fijn hen een vertrouwd
gevoel te geven. De fietscursus is
dus leerzaam en gezellig!
De fietscursus wordt gehouden bij
buurtcentrum de Overkant.
De lessen zijn in het voor- en in
het najaar op dinsdag en donder-
dag van 09.00 tot 11.00 uur.

Voor meer informatie kunt u
Hatice Topuz bellen
van Sportbedrijf Arnhem,
telefoon 026-3774930.

Nog enkele plaatsen voor deelname
aan “Ome Joop’s Tour” 2008
Van zondag 20 tot en met woens-
dag 30 juli gaat “Ome Joop’s
Tour” Jeugdronde voor de 58-ste
keer weer van start.

Ieder jaar fietsen er 180 jeugdigen
tussen de 10 en 12 jaar in een op
de Tour de France lijkende
karavaan door een gedeelte van
Nederland.

De proloog is op zondag 20 juli bij
de Rijnhal in Arnhem. Op maan-
dag 21 juli gaat de eerste etappe
naar Deventer. Giethoorn, Beilen
en Heerenveen zijn de noordelijke
steden die worden aangedaan.

Per trein gaat het wielercircus
richting Brabant. Den Bosch,
Loon op Zand, Kaatsheuvel,
Boxmeer, Kalkar worden ook
bezocht en de feestelijke finish is
op woensdag 30 juli in de Rijnhal.

Meegaan met Ome Joop’s Tour
kost slechts € 100,00 (eten, drin-
ken, snoep en zakgeld inbegre-
pen). Deelnemers met een Arnhem
Card krijgen een fikse korting.

Er zijn nog enkele plaatsen vrij
voor meisjes en jongens in de
leeftijd van 10 tot en met 12 jaar.

Meer weten, bel Ger van der
Gaast 06-22485272 (na 18.00 uur)
of  kijk op www.omejoopstour.nl

Stichting “Ome Joop’s Tour”,
Werkgroep Deelnemers
Postbus 711, 6800 AS Arnhem
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Ingeburgerd
Ik wil niet opscheppen, maar ik
had op de lagere school toch
wel twee vaste voldoendes op
het rapport.
Onder het rijtje taal, rekenen,
aardrijkskunde en geschiedenis
was een regeltje open en dan
volgde “Vlijt en Gedrag”. Nou,
dat schommelde bij mij altijd
tussen een 7 en 8. De meester
had gezien dat ik ernstig mijn
best deed om alle vakken goed
te begrijpen. Dat die slechts een
5 of 6 kregen, had tot resultaat
dat ik een enkele keer bleef
zitten een jaartje over doen.

Dat lag natuurlijk niet aan mij,
maar aan de slechte vrienden,
de onderwijzer, maar vooral aan
de hoge ramen. Ik zag ze voort-
durend vliegen: de vogels en de
wolken, en het nam tijd in
beslag te overdenken waarheen
die op weg waren. Er was elders
blijkbaar meer te doen. Toen
later mijn zoon het rapport op
het gymnasium kreeg uitgereikt
bestond het dat één van de
studenten zei:
“Wat je meer krijgt dan een zes
is je eigen schuld”. Iemand die
alleen maar hoge cijfers had
kreeg de toevoeging “cum
laude” (met lof), dat kon soms
helpen bij het solliciteren.
Omdat ik de drang had gedach-

ten op te schrijven was ik ge-
dwongen later nog minstens
zeven taalcursussen te volgen.
En van dat leren ben ik nooit af
gekomen. Een troost is dat
doktoren en advocaten en meer
vaklieden tot hun dood moeten
bij leren.
Ik ben nogal contactueel. In
trein, bus en wachtkamer knoop
ik gauw een praatje aan. Ik vind
het vreselijk als mensen zo
dicht bij elkaar zwijgend langs
je heen staren alsof het verbo-
den moest worden dat jij daar
ook zit. Onlangs kwam ik een
wachtkamer binnen waar een
jonge schoonheid zat.
Na “goedemorgen” vertelde ik
dat ik zojuist was geschrokken
van een jongetje dat gevaarlijk
de weg over stak. Zij toonde
zich belangstellend en uitte dat
vriendelijk met: “Okay”. En dat
werd het antwoord op elke
volgende zin die ik uitsprak.
Dat bleek een gewoonte te zijn
geworden bij meer meisjes.

Jongeren die na het afronden
van hun studie in bedrijf of
gemeente praktijkervaring
opdoen heten “stagiaire”.
Schoolse theorie moet  immers
aangevuld worden door
“ervaringsdeskundigen”.
Ambtenaren willen niet achter-
lijk lijken en nemen soms die
nieuwe woorden van studenten

over. Stagiaires verschenen ook
op bijeenkomsten van plat-
forms. Opeens hoorden wij in
hun voordrachten spreken over
clusters, actoren en sociale
cohesie.

Thuis kijk ik in het woorden-
boek. Is het nou de leeftijd of
de school die afstand tussen
burger en overheid schept? Er
wordt geklaagd over gebrek aan
“transparantie” van beleid en
vooral aan gemeenschapszin.
Okay: sociale cohesie.
Wij moeten meer dan tweetalig
worden om elkaar te verstaan.
Okay wordt ook geschreven als
okee en O.K., niet te verwarren
met operatiekamer of OKA,
Ondernemers Kleefsewaard
Arnhem. Over de afkomst van
“Okay” tast men in het duister.
Boeken daarover gaan zelfs
terug tot 1782 en de taal van
Indianen. Hebben we toch een
beetje band met het verleden.
Wij blijven leren.
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Amerstraat nieuwe straat in Presikhaaf
De nieuwe straat tussen de Waalstraat en de Maaslaan in Presikhaaf  gaat Amerstraat heten,

naar de rivier in Noord-Brabant.
Aan deze straat, die langs het spoor komt te liggen, komt een appartementencomplex.

Alle straten in die buurt hebben een naam van een Nederlandse rivier.B
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Interview Leerbedrijf  Diagonaal Presikhaaf
Door Kobra Ostadi

Als stagiaire van Leerbedrijf Diagonaal Presikhaaf ben ik erg
nieuwsgierig naar de mening van studiegenoot Ruben over het
Leerbedrijf, zijn studie en de toekomst.

Ruben, vertel eens iets
over jezelf ?
Mijn naam is Ruben de Schipper, ik
ben 19 jaar en woon in Presikhaaf.
Ik zit nu in het derde jaar van de
opleiding Sociaal Cultureel Werker van
het Rijn IJssel college. Mijn hobby’s
zijn fitness en kickbox. Als bijbaantje
werk ik in een fitnesscentrum als
begeleider.

Wat houdt Sociaal Cultureel
Werker in, wat doe je binnen deze
opleiding?
Je werkt onder andere in buurthuizen,
sportcentra, buitenschoolse opvangen
en andere instellingen. Je werkt met
verschillende doelgroepen en voert
allerlei activiteiten uit.
Tijdens de opleiding leer je jezelf goed
kennen, samen werken binnen een
groep, omgaan met verschillende
doelgroepen, activiteiten bedenken,
uitvoeren en begeleiden en nog veel
meer!!

Wat vind je van de
opleiding SCW?
Als je later echt in het sociaal
cultureel werk wilt werken, heb je veel
aan deze opleiding, omdat je veel
praktijkervaring opdoet in je stages en
je zo ontwikkelt.
De opleiding zelf vind ik niet moeilijk,
als je doet wat je moet doen, is er
geen probleem.

Wat houdt het Leerbedrijf  in?
Binnen het leerbedrijf werk je samen
met studenten van verschillende op-
leiding zoals SCW en CIOS. Je helpt
mee aan de verbetering van de wijk
Presikhaaf Als er problemen zijn dan
kan het leerbedrijf wat betekenen
voor de wijk. Er worden onder-
zoeken gedaan om te kijken wat de

mensen vinden van de wijk en wat
hun behoeftes zijn. Ook leren de
studenten door middel van vergade-
ringen en bijeenkomsten zelfstandig te
werken en hun leerdoelen voor de
opleiding af te ronden.

Wat voor functie heb jij als
stagiaire binnen het  leerbedrijf ?
Ik heb vooral een begeleidende rol
voor de 1e en de 2e jaars omdat ik

zelf  3e jaars ben. Verder begeleid ik de
activiteiten op het Carsztenspleintje en
help ik mee met de voorbereidingen
van grote activiteiten zoals de straat-
speeldag, buurtfeesten etc.

Vind je de stage bij het
Leerbedrijf leuk?
Ik vind het leuk omdat ik veel met
sport doe en activiteiten begeleid.

Ook vind ik deze stage een uit-daging,
omdat ik weer nieuwe dingen leer
zoals vergaderen en samenwerken in
een team dat het leerbedrijf  vormt.

Wat zijn jouw toekomstplannen,
hoe zie jij je toekomst voor je?
Na deze opleiding begin ik in het
2e jaar van het CIOS. Ik vind het fijn
dat ik het diploma SCW niveau 4 heb
na dit jaar, maar of ik echt iets wil
gaan doen in het Sociaal Cultureel
Werk weet ik nog niet.

Ik denk dat ik eerder iets in de richting
ga doen van het CIOS.

Ruben Schipper  en  Kobra Ostadi

Opening BuurtBanken
Presikhaaf 15 juni

Wandel mee langs de
vijf bijzondere banken
Zondag 15 juni is de
feestelijke opening van
het BuurtBankenproject
met wethouder Sander
van Bodegraven.

Start van de wandeling
om 14.00 uur in de
Scheldestraat bij Portaal.
Afsluiting rond 15.15 uur
bij de buurtbank op Laan
v. Presikhaaf  nummer 1.

De kunstenaars zijn
ook aanwezig.

www.willemijnontwerp.nl



PRESIKHAAF

6

Gezond en fit blijven!
Heeft u last van stijve en
stramme spieren? Heeft u
behoefte aan ontspanning?
Wilt u zich lekker voelen?

Iedere donderdagmiddag
kunt u in Buurtcentrum
De Oosthof, Kinderkamp 9
(Presikhaaf Oost), van
14.30 tot 15.30 uur werken
aan uw beweeg-lijkheid, gezond-
heid en lenigheid.

Door middel van verschillende
oefeningen bevordert u de door-
bloeding van uw lichaam, traint u
uw reactiesnelheid, kracht en

coördinatievermogen en komen
alle botten en spieren aan bod.
Daardoor zult u zich fitter voelen.

De les begint met het
warm maken van de

spieren. Vervolgens
worden (eenvou-
dige) oefeningen
en enkele spel-

vormen gedaan.
Dit gebeurt deels op
muziek of met

behulp van materialen.
In elke les staan plezier, gezellig-
heid, inspanning en ontspanning
centraal.

Gehandicaptenraad Arnhem
zoekt vrijwilligers!!!
Wij zijn een actieve Arnhemse belangenorganisatie en proberen
de deelname aan het maatschappelijke leven voor mensen met
een functiebeperking en chronische ziekte te bevorderen.
Daarnaast geven wij met succes voorlichting op scholen.

Alle oefeningen kunt u op uw
eigen niveau meedoen. Dus ook
als u klachten heeft kunt u mee-
doen en bepaalt uzelf wat u wel
of niet kan. Indien gewenst kunt u
dit ook met de docent bespreken.
Deze is deskundig en gespeciali-
seerd in het lesgeven aan ouderen.

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

Voor meer informatie neemt u
contact op met Seniorensport,
telefoon 026 - 377 4928 of mail
naar seniorensport@arnhem.nl

Voor dit scholenproject zoeken
wij vervoerders, die de voor-
lichters alsmede materialen naar

de scholen brengen en tevens
helpen met het klaarzetten van de
materialen. Ook voor onze

werkgroep Toegankelijkheid
zoeken wij vrijwilligers.
In deze werkgroep zet je je samen
met de gemeente en vele andere
organisaties in om Arnhemse
gebouwen, straten en evenemen-
ten toegankelijk te maken voor
mensen met een beperking.
Lijkt het u leuk om te (leren)
onderhandelen met de gemeente
en onderzoek te doen naar de
toegankelijkheid van gebouwen,
straten en pleinen?

Mensen met of zonder beperking:
Wees welkom bij deze actieve
werkgroep!

Heeft u interesse of wilt u meer
informatie? Bel of  mail de
Gehandicaptenraad:
telefoon 026 - 389 4488 of
bureau@grarnhem.nl

Het Gilde Presikhaaf heeft op 21 mei
in de oude Cobercofabriek geoefend voor
de Sonsbeekprocessie, welke op zondag
8 juni door de stad is getrokken.

Gilde Presikhaaf
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Voortuinkeuringen door de KMTP / Groei & Bloei
Al jaren lang is het een goede traditie van de KMTP (Koninklijke
Maatschappij Tuinbouw en Plantkunde) Arnhem / Groei & Bloei om in
samenwerking met de Gemeente Arnhem, voortuinen en openbaar groen
te beoordelen in vooraf  gekozen wijken in Arnhem. Dit initiatief  is
ontwikkeld om meer mensen enthousiast te maken om met planten,
bomen en bloemen hun wijk te verzorgen en op te fleuren en zo een
goed en prettig woonklimaat te scheppen.
Dit jaar is gekozen voor de
wijken Presikhaaf III, Over
het Lange Water en Elsweide.
Een eerste rondrit leerde ons al
dat hier al veel enthousiaste
tuiniers bezig zijn!

De keuringen worden uitge-
voerd in navolging van het
gemeenteproject Buitenge-
woon Beter en zullen plaats-
vinden in de maanden mei,
juli en september.

Dan lopen koppels van twee ervaren
keurders van de vereniging met

aantekenboek en fototoestel door
de wijken te speuren naar de
mooiste plekjes!

De grootte van de
tuinen is niet van

belang; gekeken
wordt naar
vormgeving,
kleurgebruik

en onderhoud.

In juli krijgen planten- en bloembak-
ken en balkons extra aandacht.
Alle waarnemingen worden in okto-
ber naast elkaar gelegd en beoordeeld.

Op dinsdag 4 november om 20.00
uur zal tijdens een gezellige avond in
buurthuis De Overkant aan de
Bethaniënstraat te Arnhem door
Wethouder Jansen van Ruimtelijke
Ordening de gewonnen prijzen
overhandigd worden. Uiteraard is er
dan ook een diapresentatie van al dat
moois te zien!
U bent allen van harte welkom om
deze avond bij te wonen.

Wij wensen alle bewoners van
Presikhaaf  III, Over het Lange Water
en Elsweide veel plezier en succes toe
met hun tuinarbeid!

Heeft u een idee voor uw wijk of  buurt?
Arnhem stelt fonds in voor maatschappelijke initiatieven
U heeft een plan om iets te gaan doen voor uw wijk of buurt?
U wilt bijvoorbeeld een telefooncirkel voor ouderen opzetten?
Een nieuwe activiteit voor jongeren organiseren? Of u wilt allochtone
kinderen gaan voorlezen? De gemeente Arnhem wil vernieuwende
ideeën die ervoor zorgen dat mensen bij elkaar komen en mee kunnen
doen in de maatschappij graag ondersteunen.
Daarvoor heeft zij een speciaal fonds in het leven geroepen:
het Innovatiefonds maatschappelijke ondersteuning.

Iedereen met een vernieuwend idee
kan voor een bijdrage uit dit fonds in
aanmerking komen. Er is een bedrag
van 1,5 miljoen euro gereserveerd.

Het meedoen van de Arnhemmers
aan de samenleving staat in het fonds
centraal. Het is dan ook de bedoeling
dat uw plan hier een positieve bijdrage
aan levert.

Het Innovatiefonds maakt deel uit van
de uitvoering van de Wet maatschap-
pelijke ondersteuning (Wmo) in
Arnhem.

Hoe kunt u subsidie aanvragen?
Om in aanmerking te komen voor
subsidie zijn criteria opgesteld.
De criteria kunt u vinden in de
subsidieregeling. Om subsidie aan te
vragen, maakt u gebruik van het
aanvraagformulier. De subsidie-
regeling en het aanvraagformulier kunt
u vinden op www.arnhem.nl/wmo

Meer informatie?
Voor vragen, ondersteuning of  nadere
informatie kunt u contact opnemen
met het secretariaat van de sector
Zorg van de dienst Maatschappelijke

Ontwikkeling van de gemeente
Arnhem via telefoonnummer
026 - 377 4891.
U kunt ook een e-mail sturen met
onderwerp “Innovatiefonds MO” aan
gemeente@arnhem.nl
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BUURTWERK PRESIKHAAF
buurtcentrum de Snuffelpaal buurtcentrum de Overkant buurtcentrum de Oosthof

Vakantie activiteiten buurtcentrum de Overkant
Tijdens de zomervakantie hoeven de kinderen in Presikhaaf  zich
niet te vervelen. Bij buurtcentrum de Overkant is er van alles te
doen. Er zijn allerlei activiteiten: bingo, een circusworkshop met
Circus Mesjoge, koekjes bakken en tassen en T-shirts versieren.

Verder is er een zeskamp, een film
en de kinderen en begeleiders gaan
een dagje uit. De oudste kinderen
gaan waterskiën en de jongste
kinderen gaan naar het Land van
Jan Klaassen.
De zomervakantie activiteiten
worden afgesloten met een swin-
gende disco en playbackshow.

Dinsdag 8 juli
Zomerbingo van 13.30-15.00 uur
voor kinderen van 6-12 jaar
Kosten € 1,50. Ouders mogen
blijven om de kinderen te helpen.

Woensdag 9 juli
Film van 13.30-15.00 uur voor
kinderen van 4-12 jaar
Kosten € 1,00. Er wordt Neder-
lands gesproken in de film.

Donderdag 10 juli
Circusworkshop van 13.30-15.30
uur voor kinderen van
4-12 jaar. Kosten € 1,00

Maandag 4 augustus
Zomerbingo van 13.30-15.00 uur
voor kinderen van 6-12 jaar
Kosten € 1,50. Ouders mogen

blijven om de kinderen te helpen.

Dinsdag 5 augustus
Knutselen van 13.30-15.00 uur
voor kinderen van 4-12 jaar
Kosten € 0,60

Woensdag 6 augustus
Koekjes bakken en sport- en spel
van 13.30-15.00 uur voor kinde-
ren van 4-12 jaar
Kosten € 0,60

Donderdag 7 augustus
Film van 13.30-15.00 uur voor
kinderen van 4-12 jaar
Kosten € 1,00. Er wordt Neder-
lands gesproken in de film.

Maandag 11 augustus
Tassen en T-shirts versieren van
13.30-15.00 uur voor kinderen
van 6-12 jaar. Kosten € 0,60

Dinsdag 12 augustus
Waterskiën voor kinderen van
9-12 jaar. Tijdstip wordt bekend
gemaakt bij opgave.
Kosten € 5,00. Opgeven is ver-
plicht en kinderen uit Presikhaaf
hebben voorrang.

Voor het waterskiën is
een zwemdiploma
verplicht.

Dinsdag
12 augustus
Land van Jan Klaassen
voor kinderen van 4-9 jaar.
Tijdstip wordt bekend gemaakt bij
opgave.
Kosten € 2,50. Opgeven is ver-
plicht en kinderen uit Presikhaaf
hebben voorrang.

Woensdag 13 augustus
Zomerbingo van 13.30-15.00 uur
voor kinderen van 6-12 jaar
Kosten € 1,50. Ouders mogen
blijven om de kinderen te helpen.

Donderdag 14 augustus
Zeskamp van 13.30-15.00 uur
voor kinderen van 4-12 jaar
Kosten € 0,60

Vrijdag 15 augustus
Kinderdisco en playbackshow van
19.00-20.30 uur voor kinderen
van 4-12 jaar
Kosten € 1,00.
Er worden
snoep, chips
en drinken
verkocht.

Door Jantiena van der Goot
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Honigkamp 74
 6826 PR  Arnhem

Telefoon 026-3610284

SLAGERIJ
GREVEN

Uw barbequespecialist van
Presikhaaf

bv.: één barbequepakket
1 worstje
1 Hamburger
3 stokjes saté
1 gem. Karbonade
1 gem. Speklap

Er is nog veel meer
in ons assortiment

}4,48

Honigkamp 52 - 6826 PR Arnhem
Telefoon 026-3621996

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

Je raakt er niet
uitgekeken!!

Tegen inlevering van deze advertentie
5 perkplantjes halen

3 betalen.
o.a. begonia, lobelia,
petunia,vlijtig liesje.

Tevens voor al uw trouw- en
rouw bloemwerk.

Ook  kadobonnen van ’t sfeerhoekje
verkrijgbaar.

ATK ”in de lift”
Het Arnhems Trompetterkorps (beter bekend
als het ATK) zit duidelijk “in de lift”.

Zowel de toegenomen belangstelling om lid te wor-
den van dit gerenommeerde korps als de aanvragen
om dit korps te laten optreden vertonen een stijgende
lijn. Op zich is dat niet zo verwonderlijk omdat het
ATK al jaren een graag gezien korps is in
binnen- en buitenland waar zij een verzorgde en
gedisciplineerde indruk achterlaat.
Ook dit jaar is men bij het ATK weer volop in de
weer om aan de hooggespannen verwachtingen voor
het nieuwe seizoen te voldoen. De nieuwe galashow
is grotendeels gereed en er wordt gewerkt aan de
afwerking daarvan. Het is een show geworden geheel
in de stijl van het ATK waarin weer verrassende
elementen zijn ingevoegd om het publiek qua
choreografie en muziek nog meer te kunnen bieden.

Ook de animo om lid te worden van
het ATK is toegenomen, mede
dankzij de inspanningen van enkele
leden, door actief mensen te benade-
ren en te informeren  over het ATK
op verschillende evenementen. Zo
waren zij o.a. aanwezig bij Ome
Joop’s Toer. Dat ATK niet alleen
muziek maken is, blijkt wel uit het

feit dat er regelmatig andersoortige zaken worden
georganiseerd om de saamhorigheid en gezelligheid
binnen de vereniging te stimuleren. Men kan hierbij
denken aan kaartavonden, puzzeltochten, gezamen-
lijke bbq’s, feestavonden, maar ook aan een gezellige
familiedag waarbij de families van de leden ook
meegaan zonder dat er die dag muziek gemaakt hoeft
te worden. Dit alles zorgt ervoor dat de sfeer bij het
ATK optimaal is, waardoor er gezamenlijk een
prestatie neergezet kan worden.

Ook u kunt lid worden van onze
vereniging. Elke dinsdag en vrijdag
repeteren we op de Honigkamp te
Presikhaaf  in ons Muziekcentrum
Quattro Musica.

Onze internetsite is  www.atk.nu
Voor meer informatie kunt u ook
contact opnemen met Chris
Lemaire, telefoon 06-41978903.

Advertentie Advertentie

Algemeen
Bloeddonordag

De World Health Organisation heeft
14 juni 2008 als speciale dag uitge-
roepen om meer aandacht te vragen
voor het bloeddonorschap.
Kent u Sanquin bloedbank?

Wilt u ook anderen in leven houden,
word dan donor en donorlid van
de donorvereniging regio Zuidoost.

Met vragen, opmerkingen en/of
suggesties met betrekking tot de
belangenbehartiging van donors
kunt u contact met ons opnemen:
Info@donorvereniging-zo.nl
www.Donorvereniging-zo.nl

Ing. B. W. Penninks
Regio commissie DVZO
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BUURTWERK
PRESIKHAAF

NIEUWS VAN WIJKPLATFORM PRESIKHAAF-OOST
Afscheid
Frans Abbenhuis
Tijdens het wijk-
platformoverleg
van 15 april heeft
Frans Abbenhuis
aangeven dat
hij door ver-
huizing naar
Elst per direct
zal stoppen
met de activi-
teiten voor
Presikhaaf.
Frans Abbenhuis
is jarenlang actief
geweest in het wijkplatform
Presikhaaf-Oost, het bewoners-
overleg Lange Water Midden en de
klankbordgroep voor de her-
inrichting van park Presikhaaf.
Namens deze bewonersgroepen
bedanken wij Frans voor de inzet
en wensen hem en zijn vrouw veel
woongenot en gezondheid toe.

Multifunctioneel
Centrum Presikhaaf-Oost
Het wijkplatform Presikhaaf, de
dr. W.Dreesschool en de J.F.
Kennedyschool hebben gezamen-
lijk een brief aan het college van
B&W van Arnhem  gestuurd m.b.t.
het MFC in Presikhaaf-Oost met
de volgende tekst:

“Namens het wijkplatform
Presikhaaf-Oost en de besturen
van de dr. W. Dreesschool en de
John F. Kennedyschool leggen wij
het volgende aan u voor.

Wat u wilt, willen wij ook!
Al in maart 2002 heeft uw dienst

Maatschappelijke OntWikkeling
en de Architecten Cie, in het kader
van de voorzieningenstudie
Presikhaaf 2015, een multifunc-
tioneel centrum Presikhaaf-Oost
(MFC) als wenselijke voorziening
aangegeven. Een MFC als spil in
het stelsel van de sociale infra-
structuur. Een ontmoetingspunt
voor integratie en sociale cohesie.
De gemeenteraad heeft deze wens
ondersteund.
In het wijkactieplan Presikhaaf
van september 2007 werd, onder
het thema ‘Leren & Opgroeien’,
de realisering van een MFC-Oost,
nader aangeduid met scholen,
wijkcentrum, peuterspeelzaal, etc.,
als wenselijke maatregel nadruk-
kelijk opgevoerd.
Het wijkactieplan is in nauw
overleg met wijkbewoners en in de
wijk werkzame beroepskrachten
tot stand gekomen.

Waar een wil is een weg!
Het ziet er naar uit dat tussen het
Rijk (minister Vogelaar), de
Arnhemse woningcorporaties en
de gemeente Arnhem een overeen-
komst tot stand komt om het
wijkactieplan Presikhaaf tot
uitvoering te brengen.
Volgens het door u ingediende
wijkactieplan komen daartoe ook
investeringsgelden ter hoogte van
€ 11.800.000,00 voor Presikhaaf-
Oost vrij.

Meedoen
Wij zijn ons ervan bewust dat het
omzetten van een wens in daad-
werkelijke realisering geen zaak is
van vandaag of morgen.
Ideevorming en samenspraak
zullen nodig zijn om tot een goed

programma van eisen en een
uitvoeringsplan te komen. Voor-
komen dient echter te worden dat
discrepantie ontstaat tussen wat
wordt gewenst en wordt gedaan.

Het is tijd om onze krachten te
bundelen, omdat voorzieningen
voor kinderen uit Presikhaaf-Oost
steeds noodzakelijker wordt.
Wij zijn van harte bereid in de
ontwikkeling van het MFC te
participeren. Een uitnodiging om
binnen afzienbare tijd met u een
Plan van aanpak te maken, zien
wij daarom graag tegemoet.

Wij verzoeken u:
a. Middelen te reserveren om een

MFC in Presikhaaf Oost te
ontwikkeling en in de meer-
jarenprogrammabegroting van
de gemeente Arnhem financiële
middelen op te nemen;

b. Met ons een Plan van aanpak te
gaan opmaken.”

Verkeersmaatregelen
Middachtensingel
Medio mei zijn helaas de werk-
zaamheden aan de oversteekplaats
bij de dr. W. Dreesschool nog niet
opgestart.
De evaluatie over de snelheids-
maatregelen zal in het
wijkplatformoverleg van juni
plaatsvinden.
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Agenda
werkgroepen Presikhaaf-Oost

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

Juni
16-06 Buurtpreventie Ulenpas 19.30 uur de Oosthof
17-06 Wijkplatform Presikhaaf-Oost 19.30 uur de Oosthof

September
09-09 Bewonersoverleg Kinderkamp 19.30 uur de Oosthof
11-09 Bewonersoverleg Elsweide 19.30 uur de Oosthof
16-09 Wijkplatform Presikhaaf-Oost 19.30 uur de Oosthof
30-09 Bewonersoverleg

Lange Water Midden 19.30 uur de Oosthof

Financiële bijdragen
De wijkplatforms Presikhaaf-Oost
en West hebben budget toegekend
aan de volgende activiteiten/
groepen: tafels buurtcentrum de
Overkant, Stichting Initiatiefgroep
Kinderkamp voor het koninginne-
feest, jeugd Valkhofplein en aan
Kijk Presikhaaf Nou! voor een
tijdelijke Theetafel met activitei-
ten in het park.
Als u denkt met uw activiteit in
aanmerking te komen voor een
financiële bijdrage, dan kunt u
voor informatie terecht bij de
wijkwinkel,
telefonnummer 026 362 2664.

B.O. Lange Water Midden
zoekt bezorgers voor de wijkkrant
Door verhuizing, overlijden en een nieuw buurtje aan de Weldam-
laan is er een tekort aan bezorgers voor enkele straten tussen de
Singravenlaan en Weldamlaan.

Het bewonersoverleg Lange Water Midden zal trachten d.m.v. een
huis aan huis actie nieuwe bezorgers te werven.

advertentie
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Activiteiten in Swoa steunpunt De Weldam

Vrijdag 13 juni dansbingo
Zaal open: 13.30 uur, start: 14.00 uur.
Het dansorkest Always Music
verzorgt de middag.
Voor een lekker hapje wordt gezorgd.
We rekenen op een grote opkomst.

Vrijdag 15 augustus
Pannenkoekenmiddag
Zaal open 12.30 uur, start: 13.00 uur.
De pannenkoeken kosten € 1,00 per
stuk.

Het assorti-
ment
bestaat
uit pannen-
koeken met spek
of naturelpannen-
koeken met stroop,
jam, suiker etc. U kunt
u aanmelden en de
bonnen kopen aan
de balie vanaf
maandag 28 juli.

Vrijdag 12 september
Indische middag
Zaal open: 14.00 uur,
start: 14.30 uur.
U kunt genieten van
lekkere hapjes, passende muziek,
gezellige kraampjes etc.

De entree bedraagt € 4,00 en de
inschrijving start op maandag
18 augustus.

Steunpunt de Weldam heeft een vacature voor de dinsdag en
donderdagmiddag van 13.00 – 17.00 uur.

Gezocht: Vrijwilliger keuken / maaltijden met de
volgende taken:

Gezocht: Leden voor de activiteitencommissie

Voor de gezellige “open soos” middagen zoeken wij actieve
vrijwilligers voor het buffet met het volgende profiel:

Het (af)bereiden van maaltijden in
teamverband. Gastvrouw/heer zijn,
tafels dekken, inkopen, opruimen en
schoonmaken na afloop. Het inwer-
ken van nieuwe collegavrijwilligers en
het onderhouden van de benodigde
kennis aangaande hygiëne voorschrif-
ten, die van belang zijn voor de
maaltijden.
Vindt u het leuk om mee te werken
aan de voorbereiding en uitserveren
van de maaltijd bij de open eettafel,

dan bent u bij ons aan het juiste adres.
Wij doen ons best om in een gezellige
sfeer een lekkere smaakvolle maaltijd
te verzorgen. Op dinsdag hebben wij
behoefte aan extra ondersteuning.
Heeft u belangstelling, dan kunt u
contact opnemen met Annemiek van
Leeuwen,
Steunpunt de Weldam,
Middachtensingel 39,
telefoon: 026-3611741.
E-mail: avleeuwen@swoa.nl

- betrouwbaar; we kunnen van hem
of haar op aan, hij/zij heeft respect
voor de privacy van mensen en
voelt zich verantwoordelijk voor de
op zich genomen taak;

- heeft goed ontwikkelde sociale
vaardigheden, kan (nieuwe) bezoe
kers gastvrij ontvangen;

- is mans genoeg om ook ‘nee’ te

verkopen wanneer dat nodig is;
- houdt bij drukte het overzicht en is

in staat om waar nodig hulp in te
roepen;

- gaat zorgvuldig om met informatie
voor en over derden;

- onderschrijft de doelstellingen van
de Stichting Welzijn Ouderen
Arnhem.

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

werken;
- graag willen helpen met het organi-

seren 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,
telefoon: 026 – 3611741.
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Inschrijving
computercursus
U wilt bijvoorbeeld een brief op
de computer typen, een e-mail
sturen naar familie of  informa-
tie zoeken op internet, u foto-
grafeert graag? Maar u weet
niet hoe of wilt het nog beter?

Het Mediatrefpunt
Presikhaaf geeft
Computer-
cursussen
Windows XP en
Vista:
- kennis maken met de

computer;
- kennis maken met Office pakket

2003 (module O kennis);
- kennis maken met internet en

e-mail;
- kennis maken met digitale foto-

bewerking.

De cursussen bestaan
uit 10 lessen voor
€ 50,--. Arnhem-Card-
houders betalen minder.
Het Mediatrefpunt beschikt ook
over een internetcafé waar u onder
andere 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

wijzigingen). Bent u
geïnteresseerd in een

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

Meer informatie?
Gerrie van Toor,
telefoon: 026 - 361 0587 of bij
wijkcentrum de Overkant
026 - 361 4457.

Agenda
werkgroepen Presikhaaf-West
juni
09-06 WWP1 20.00 uur de Snuffelpaal
10-06 Wijkplatform Presikhaaf-West 20.00 uur de Overkant
12-06 Interculturele Werkgroep 09.30 uur de Overkant
24-06 WWP3 19.30 uur de Overkant
30-06 WWP2 19.30 uur de Wijkwinkel

augustus
19-08 Buurtpreventie Bethaniën 19.30 uur de Overkant
21-08 Interculturele Werkgroep 09.30 uur de Overkant

september
09-09 Wijkplatform Presikhaaf-West 20.00 uur de Overkant
11-09 Interculturele Werkgroep 09.30 uur de Overkant
15-09 WWP1 20.00 uur de Snuffelpaal
16-09 WWP3 19.30 uur de Overkant
22-09 WWP2 19.30 uur de Wijkwinkel
25-09 Interculturele Werkgroep 09.30 uur de Overkant

Activiteiten
Laan van Presikhaaf  1
Tot januari 2009 worden er op de
Laan van Presikhaaf 1
activiteiten georganiseerd.

Op 25 mei jl. heeft Nynke Otten
een workshop ‘papier knippen’
gegeven. Op 15 juni a.s. volgt de
feestelijke opening van alle buurt-
banken door middel van een
wandeltocht, waarbij de plek van
meneer Janssen als eindpunt en ook
als borrelplek dient. Op de laatste
zondag van juni zal er een
spelletjesmiddag zijn (van bord-
spellen tot straatvoetbal en
skeelerrace) zowel op de buurtbank
als op straat.
Daarnaast staan nog genoeg andere
leuke dingen op stapel zoals
Camping Presikhaaf (een nachtje
logeren bij dhr. Janssen!) en indien
mogelijk een leesmiddag, verhalen-
verteller of  kookworkshop.
Heeft u een suggestie, wilt u mee-
helpen aan een actie of wilt u iets
vertellen? Dan kunt u mij een brief
of bericht sturen, of natuurlijk
aanspreken.
Dhr. Janssen, Laan v. Presikhaaf  1,
6826 CH Arnhem.
Ook kunt u een berichtje achter-
laten op mijn blog:
www.dhrjanssen.blogspot.com/



PRESIKHAAF

14

Beste J.P.

Lente, Lente, Lente jippie jahee
we gaan zowat weer met vakantie.
Het is zowat weer zomer-reces,
zoals ze dat in Den Haag noemen.
Vakansie noemen wij dat hier.
Ook de bouwvakkers leggen dan
gelukkig even het werk neer.

Want wat een zooitje en herrie is het in
Presikhaaf.  Het lijkt wel op een grote
Parijs-Dakar race als je even langs de
Laan van Presikhaaf loopt. En lang-
zaam aan begint de omgeving van
deze laan ook op Dakar te lijken.
Want daar staan ook geen bomen
meer.  En niet alleen de bomen aan de
Laan van presikhaaf moesten er aan
geloven nee men hakte er ook nog
even een aantal aan de  IJssellaan om .
Hiervoor herkende je Presikhaaf  aan
de vele bomen en nu herken je de
wijk aan zijn bouwkranen. Weet u
hoeveel er staan ?

Maar wel leuk dat lijn 5 nu toch weer
voor mij deur rijd. Dat was ik zo
gewend.  En wat ik ook zo was
gewend, toen ik nog aan de
Volkerakstraat woonde, was dat er
verkeer voor mijn deur raasde.
En nu ik wat duurder ben gaan

Brief  aan mijn Haagse vriend
wonen, is dat nog steeds zo helaas.
Terwijl je zou zeggen dat de
straten, rondom de flats, bij het
winkelcentrum, een woonwijk is ? Dat
is ook zo, volgens onze gemeente. En
……in een woonwijk mag je, volgen
de regels van de gemeente, niet harder
dan 30 km/u. Waarom hier dan niet ?

Wat ik ook al jaren ben gewend van
de gemeente is, dat je van het kastje
naar de muur word gestuurd.  En
omdat ik dacht ; woonwijk,  geen 30
km ???? Schreef ik een brief naar de
gemeente.  En die kwam terecht bij
de heer Denessen.
De heer Denessen is verantwoordelijk
voor al het verkeer in Arnhem. En Hij
was het helemaal met mij eens.
Dus … borden met 30 ?

Neeheee………er was namelijk een
ontwikkelingsplan dat boven mijn
hoofd hing. Dus kon hij mij niet
verder helpen.

Toen heb ik dus het ontwikke-
lingsplan geschreven en die wisten nog
niet eens wanneer het ontwikkelings-
plan op mijn hoofd ging neerdalen,
laat staan dat ze wisten wanneer het
uitgevoerd ging worden. Dus ……en
die dus was er nog steeds

niet……..wende ik mij tot Gerda. En
dat moet ik even uitleggen,  Gerda is
mijn steun en toeverlaat.

En niet alleen voor mij, maar voor alle
Presikhavers. Ik mag dan, af  en toe,
heel  negatief zijn over de gemeente,
één ding hebben ze uitstekend gedaan
en dat is Gerda in de wijkwinkel
neerzetten.
En Gerda gaf mij het volgende,
schitterende advies, …..schrijf de
wethouder een brief  hierover.
Natuurlijk… dat ik daar niet eerder
aan had gedacht. We hebben immers
in  Arnhem wethouders en die heb ik
gekozen en waarom…. omdat ze iets
voor mij kunnen doen.
Zij vertegenwoordigen mij, als het
ware. Zij zitten voor mij in de
gemeenteraad.

Dus……een brief naar de wethou-
der, mijn vertegenwoordiger, en
gespannen afgewacht.
En wat gebeuren moest gebeurde,
zoals ik was gewend. Ik kreeg bericht
terug van de heer Denessen dat mijn
brief was ontvangen en dat hij niets
voor mij kon beteken.

Toch maar weer jou schrijven ?
Tot de volgende brief  Henk

Door Henk Woering

Even voorstellen
Sinds 1 maart 2008 ben ik, naast Lies, Wim en Mehmet, werkzaam als op-
bouwwerker in Presikhaaf. In die korte tijd is me al opgevallen dat het een
leuke, actieve en levendige wijk is. In maart ben ik aan de slag gegaan met het
samenstellen van het Gilde Presikhaaf voor de Sonsbeek-processie (zie foto
in deze krant). Daarnaast heb ik van Lies de wijkkrant overgenomen en werk
ik samen met de redactie aan deze informatieve krant. Ook ga ik aan de slag
met wat kleine projecten in de beheergebieden.
Genoeg werk aan de winkel dus.
Het mooie van Presikhaaf vind ik dat de wijk veel verschillende aspecten
heeft; een groot park, een groot winkelcentrum en heel verschillende buurten.
Wat ik zo leuk vind is al het groen in de wijk en dat er op veel plaatsen
kinderen buitenspelen. Dat zie je lang niet overal. Maar in Presikhaaf kan dat.
Ik werk 18 uur  per week en ben op maandag, woensdag en donderdag te
vinden in de wijkwinkel, Grevelingenstraat 18.

Karin Veldkamp, opbouwwerker
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Activiteiten in Woonzorgcentrum Waalstaete

Donderdag 19 juni
Bingo met verloting
Diverse bingorondes met fraaie
prijzen, tussen de rondes pauze en
verloting. Voor cliënten van binnen en
buiten Waalstaete. Van 14.30-16.00 uur.
Entreeprijs externe bezoeker € 2,00.
Prijs per lot € 0,25

Donderdag 26 juni
Ensemble Capriccio
Dit ensemble speelt fragmenten uit
diverse opera’s, operettes, musicals en
Nederlandstalige liederen.
Voor cliënten van binnen en buiten
Waalstaete. Van 14.30-16.00 uur.
Entreeprijs externe bezoeker € 2,00

Zaterdag 12 juli
Grand Café
Bezoekers kunnen in het Horecapunt
genieten van het gezellig samenzijn
met een kopje koffie/thee en versna-
pering. De sfeervolle ondersteuning
wordt verzorgd door de heer
Bleyenberg. Voor cliënten van binnen
en buiten Waalstaete.
Van 14.30-16.00 uur. Entreeprijs
externe bezoeker € 2,00 (inclusief)

Donderdag 17 juli
Bingo met verloting
Diverse bingorondes met fraaie
prijzen, tussen de rondes pauze en
verloting. Voor cliënten van binnen en
buiten Waalstaete. Van 14.30-16.00 uur.
Entreeprijs externe bezoeker € 1,50.
Prijs per lot € 0,25.

Donderdag 24 juli
Optreden Take Two
Dit spetterende duo staat garant voor
een vrolijke middag waarin voor jong
en oud herkenbare liedjes worden
gespeeld met een hoog meezing-
gehalte. Voor cliënten van binnen en
buiten Waalstaete. Van 14.30-16.00 uur.
Entree voor externe bezoekers € 2,00.

Dinsdag 12 augustus
Modeshow Vincken Mode
Modeshow van bovenkleding en
aansluitend verkoop van boven- en
onderkleding. Voor cliënten van
binnen en buiten Waalstaete.
Van 14.00- 17.00 uur. Entree gratis.

Donderdag 14 augustus
Bingo met verloting.
Diverse bingorondes met fraaie
prijzen, tussen de rondes pauze en
verloting. Voor cliënten van binnen en
buiten Waalstaete. Van 14.30-16.00 uur.
Entreeprijs externe bezoeker € 2,00.
Prijs per lot € 0,25.

Zaterdag 6 september
Grand Café
Bezoekers kunnen genieten van het
gezellig samenzijn met een kopje
koffie/thee en versnapering.
De sfeervolle ondersteuning wordt
verzorgd door Ria Dieks.
Voor cliënten van binnen en buiten

Waalstaete. Van14.30-
16.00 uur.
Entreeprijs externe bezoeker
€ 2,00 (inclusief)

Woensdag 10 september
Markt
Diverse kraampjes met voor elk wat
wils. Voor cliënten van binnen en
buiten Waalstaete.
Van 10.00-12.00 uur.  Entree gratis.

Donderdag 11 september
Optreden
Een middagje gezellige meezingers en
liedjes om een dansje op te maken.
Voor cliënten van binnen en buiten
Waalstaete. Van 14.30-16.00 uur.
Entree externe bezoekers € 2,00

Donderdag 18 september
Bingo met verloting
Diverse
bingorondes
met fraaie
prijzen,
tussen de
rondes pauze
en verloting.
Voor cliënten
van binnen en
buiten
Waalstaete.
Van 14.30-16.00 uur.  Entreeprijs
externe bezoeker € 2,00.
Prijs per lot € 0,25

Door Hannie Stronks

Programma juni tot en met september
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Hulp voor de kledingbank zelf ?
Het is er wel, maar we zien het
niet altijd: stille armoede. Dat
bracht Chantal Neervoort op
het idee om ook een kleding-
bank in Arnhem te openen.

Alhoewel de officiële opening op
zaterdag 26 april was, wat groot
werd gevierd, verleent de kleding-
bank hulp sinds 1 maart 2008.
Er komen verschillende mensen,
zowel met kind als alleenwonen-
den, die doorverwezen zijn door

verschillende hulpverleners en
instanties. Tenslotte is het van
belang om verschil in welvaart zo
klein mogelijk te houden.
Chantal Neervoort spreekt van
achterstand wat betreft ruimte en
hulp.

Uiteraard is ze Portaal dankbaar
voor het schenken van het pand,
aan de Waalstraat 2a,  maar door
de grote hoeveelheid binnenko-
mende kleding heeft ze gebrek aan
ruimte en vrijwilligers om o.a. alles
te ordenen.

Tot nu toe heeft Chantal Neer-
voort veel uit eigen zak moeten
betalen en ze blijft dit doen door
een tekort aan sponsors en het niet
hebben van een vaste inkomsten-

bron. Voorlopig kan ze vooruit
met het geld dat ze cadeau kreeg
van Volkshuisvesting.

Voor meer informatie over de
kledingbank kunt u op
www.kledingbankarnhem-eo.nl
kijken of u kunt mailen naar:
kledingbank.arnhem.eo@gmail.com

LoLo Fotografie, Lonneke Bueneker

LoLo Fotografie, Lonneke Bueneker

Door Bilge Demirel

Wijkfeest in Presikhaaf op 21 juni
Na een koude winter binnen
zitten, is het weer tijd om het
sociale contact tussen buren te
versterken.

Met deze motivatie vond
Rebecca van Beukering dat het tijd
werd om samen met twee vrijwilli-
gers een wijkfeest in Presikhaaf te
organiseren .
In eerste instantie is ze bij buurt-
centrum de Overkant langs geweest
om te vragen of zij van plan waren
een evenement te organiseren voor de
wijk Presikhaaf. Nadat ze te horen
kreeg van niet, nam ze zelf het initia-
tief een project te starten. Zo is ze
met haar idee naar het projectbureau
Kan Wel! geweest voor goedkeuring en
hulp bij de uitvoering.
Naar de mening van Kan Wel! is het

Door Bilge Demirel

een origineel idee en zijn de activitei-
ten, die er zullen plaatsvinden, haal-
baar. Zo is op 21 juni 2008 een groot

feest gepland op het grasveld naast de
Overkant aan de Bethaniënstraat.
Er zullen verschillende kraampjes
komen te staan met live muziek, dj,
clowns voor kinderen, hapjes en
demonstraties. Ook zullen verlotingen

plaatsvinden waarbij prijzen te winnen
zijn die worden gesponsord.
De hele dag door zullen de spelletjes
en dergelijke worden begeleid door
vrijwilligers (o.a.het op- en afbouwen
van het ochtend- en avondfeest).

Overigens zijn kraampjes en kleedjes
te huur voor mensen die nog spullen
kwijt willen. Er zijn nog enkele
kramen beschikbaar.
Door middel van flyers nodigt
Rebecca van Beukering de bewoners
van heel Presikhaaf uit. Nu nog hopen
dat ook die dag de zon zal schijnen!

Voor het huren van kraampjes en het
aanbieden van hulp kunt u contact
opnemen met Rebecca van Beukering,
mobiel te bereiken onder nummer:
06 471 93 417.



In onze vorige nieuwsbrief  schreven wij over het initiatiefvoorstel van D66 en de VVD

om een MER (Milieu Effect Rapportage) te doen met het oog op de vestiging van

de asfaltcentrale Bruil op de Koningspley-noord.

De Arnhemse politiek heeft inmiddels op 21 april jl. besloten om het college van

Burgemeester en wethouders op te dragen zich tot het uiterste in te spannen in het

bevorderen van de totstandkoming van een MER. Tegelijkertijd is een tweede besluit

genomen om binnen drie maanden aan een onafhankelijk onderzoeksbureau, met

ervaring in het opstellen van MER’s, de opdracht te geven een rapportage te laten

opstellen met de kwaliteit van een MER, waarbij een toetsing plaats vindt van de in het besluit

van 25-9-2006 door de raad gestelde voorwaarden voor vestiging van Bruil (de zgn. 20 puntenlijst) en

om delegaties van de gemeenteraden van Arnhem en Westervoort bij de opdrachtverlening te betrekken. Echter zónder

onderzoek naar een alternatieve locatie. 

Waar is de Arnhemse politiek mee bezig? Bruil en de provincie hebben zich, voorafgaand aan deze besluitvorming, via

de media duidelijk uitgesproken geen MER te zullen doen. Een rapportage zonder onderzoek naar een alternatieve

locatie past niet bij de ‘hardheid’ van het besluit van de gemeenteraad om mee te werken aan de vestiging van Bruil.

Dat besluit is genomen onder de voorwaarden dat Bruil moet voldoen aan de zgn. 20 puntenlijst. Bij het grootste deel

van deze 20 puntenlijst is de gemeente echter, net als nu bij de projectmer Bruil, geen bevoegd gezag. De provincie en

Bruil bepalen. Aan een dergelijk rapportage is ook geen inspraakprocedure gekoppeld, dus zal het nooit de kwaliteit

hebben van een officiële MER.

Net als voor ons is het voor de politieke partijen in Westervoort een halszaak dat er een MER uitgevoerd wordt.

Daarom gaan zij daarover in gesprek met de fractieleiders van de politieke partijen van de provincie. Ook wij beraden

ons op actie in de richting van de provincie. Verder blijven

wij bij de gemeente aandringen op een officiële MER bij

het bestemmingsplan Kleefse Waard – Koningspley-noord

zodat de consequenties van het totale industrieterrein, en

niet alleen de vestiging van Bruil, in beeld gebracht

worden. Daar is de gemeente bevoegd gezag. Daar hoort

de gemeente haar verantwoordelijkheid te nemen.

  

Werkgroep
Arnhem Geen Asfaltcentrale

p/a Grevelingenstraat 18
6826 EH Arnhem

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

www.ageena.nl

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

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

maakt ernstig bezwaar tegen de voorgenomen komst van

de asfaltcentrale op de Koningspley-noord, aangezien deze

vestiging een ernstige bedreiging voor de gezondheid van

ons als omwonenden betekent.

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

Ondergetekende,

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

Foto: Momenteel wordt gewerkt aan het slaan van een damwand langs de

Billitonkade, Nieuwe Havenweg, de Akzohaven en de laad- en loskade

Koningspley-noord. De Akzo-haven en Koningspley-noord komen daardoor

binnendijks te liggen en kunnen ontwikkeld worden tot bedrijventerrein.

De werkzaamheden duren tot eind 2009 en kosten 21 miljoen euro.

Foto: B.Boerboom.

Nieuwsbrief  Werkgroep Arnhem Geen Asfaltcentrale
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Tweede Ster Keurmerk Veilig Ondernemen voor
Winkelcentrum Presikhaaf
Hij is er! De tweede ster! Heuglijk nieuws dus vanuit de werk-
groep KVO-Winkelcentrum Presikhaaf. Het keurmerk dat zich
ten doel stelt: het structureel verhogen en borgen van zowel de
objectieve als subjectieve veiligheid, de aantrekkelijkheid en de
leefbaarheid van het winkelcentrum. Verder in dit bericht aan-
dacht voor de naderende eerste juli. Vanaf  die datum zal er in het
winkelcentrum een rookverbod van kracht zijn.

Tijdens een feestelijke bijeen-
komst op 4 april jl. heeft wethou-
der Sander van Bodegraven de
tweede ster van het Keurmerk
Veilig Ondernemen in ontvangst
genomen. Dat deed hij uit handen
van Geert Vermeer, directeur van
het Hoofd Bedrijfschap Detailhan-
del (HBD).

In zijn toespraak herinnerde
Sander van Bodegraven aan
11 november 2005, toen burge-
meester Krikke aanwezig was bij
de uitreiking van de eerste ster.
Een eerste ster die wordt toege-
kend voor structurele samen-
werking tussen de betrokken
partijen en voor de maatregelen
die worden genomen om de veilig-
heid in het winkelcentrum te
verbeteren. En nu dan het feit dat
de tweede ster is behaald, omdat
er een goede aansluiting is tussen
het winkelcentrum en de directe
omgeving. Dat kan volgens de
wethouder niet anders betekenen
dan dat er de afgelopen twee jaren
hard is gewerkt om de diverse
maatregelen uit te voeren. Sander
van Bodegraven bedankte daar-
voor dan ook alle ondernemers in
het winkelcentrum en met name
ook de bewoners van Presikhaaf.
Hij noemde dit resultaat van
intensieve samenwerking een mooi
voorbeeld van de goede traditie

De werkgroep KVO Presikhaaf

van participeren van diverse par-
tijen bij de vele projecten en
activiteiten in Presikhaaf.

Refererend aan de behaalde resul-
taten benadrukte wethouder Van
Bodegraven dat veilig ondernemen
veel meer is dan alleen voor
ondernemers belangrijk. Als een
gebied ook voor bewoners en het
winkelende publiek veilig is, dan
straalt dat uit naar de omgeving.
Het zingt inmiddels rond dat je in
winkelcentrum Presikhaaf  prettig
en veilig kunt vertoeven. Dat is
niet alleen winst voor de onderne-
mer maar ook voor bewoners en
bezoekers.
En die winstpunten zijn er zeker.
Wethouder Van Bodegraven
noemde onder andere de inzet van
extra toezicht die niet alleen heeft
geleid tot meer aandacht voor

winkelcriminaliteit, maar ook
resulteerde in een afname van het
aantal vernielingen en graffiti.
Ook bracht hij de vele maatrege-
len die zijn genomen in het belang
van de brandveiligheid nog maar
eens onder de aandacht. En niet te

vergeten de concrete acties op het
vlak van beheer en onderhoud van
de omgeving. Nu is meer dan de
helft van de ondernemers tevreden
met het onderhoud en beheer in
winkelcentrum Presikhaaf. Een
verbetering van bijna 25% in
vergelijking met 2005.

“Maar zijn we er dan?” hield
wethouder Van Bodegraven het
publiek voor. “Nee, natuurlijk
niet! De ambitie moet zijn, het
behalen van de derde ster.
Daarvoor moeten de handen de
komende jaren stevig ineen
worden geslagen.
Maar gezien de samenwerking en
bereidheid die ik tot nu bij alle
partijen heb mogen constateren,
hoop ik van harte dat we binnen
enkele jaren die derde ster in de
wacht zullen slepen.”
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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 3547910
Sociaal Raadsliedenwerk 3547999
Spreekuur Joh. de Wittlaan 244
van 9-11.30 uur, dinsdag van 13.30-16.00 uur
ma t/m vrij telefonisch
Nicolaaskerk, Oase Arnhem 361 52 95
NUON, gas en electra        0800-9009
Openbare verlichting 3775977
OLV van Lourdesschool 3610709
Opbouwwerk Presikhaaf  Oost / West 3628447
Opbouwwerk Ontwikkelingsplan 3628447
Peuterspeelzaal Pinokkio 3640274
Politie Arnhem / Presikhaaf         0900-8844
Spreekuur (Roompotstraat 2a)
wo van 10.00 - 16.00 uur
do van 18.00 - 20.00 uur
SITA, grofvuil 446 04 90
SOS Hulpdienst 443 60 00
SWOA Steunpunt Waalstaete 376 07 10
SWOA Steunpunt de Weldam 361 17 41
VITENS, water         0800-0359
Waterschap Rijn-IJssel, watergangen      0314-369724
Wijkwinkel Presikhaaf 362 26 64
Openingstijden
ma, di en do van 09.00-16.30 uur
wo van 09.00 - 12.30 uur
De Wijngaard, RK Parochie 442 45 67
Woningstichting Portaal    0800-7678225
Woningstichting Vivare 355 02 00
Woningstichting Volkshuisvesting 371 27 12
Ziekenhuis Rijnstate 378 88 88
Ziekenhuis Velp 368 06 80
Zonnebloem afd. Presikhaaf      06-53797279

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

Drukwerk
Van der Wiel &
Rosmalen Drukkers

Oplage: 7650 exemplaren
Verschijnt zes maal per jaar

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

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

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

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

Kopij inleveren
Uiterlijk 25 augustus  2008
vóór 09.00 uur

Bezorging
15 september 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

Informatiecentrum
Presikhaaf
Vivare, Portaal, Corio en gemeente Arnhem
hebben op 29 mei 2008 een informatie-
centrum in Winkelcentrum Presikhaaf
geopend. U kunt het vinden op het plein van
het winkelcentrum aan de Hanzestraat bij de
SuperCoop en restaurant Capri. U kunt in het
informatiecentrum terecht voor alle vragen
die met de vele werkzaamheden in de wijk te
maken hebben. Voor het informatiecentrum
zijn drie informatrices gevonden die uit de
wijk of directe omgeving komen. De drie
informatrices zullen u graag te woord staan en
verder helpen met vragen.

Vragen?
Heeft u vragen over de werkzaamheden of
andere opmerkingen over het project?
Dan bent u van harte welkom bij het inloop-
uur van de toezichthouders, de heren
J. ‘t Hart en B. Overmars.
Iedere vrijdagmiddag van 14.00 - 15.30 uur,
naast de Nicolaaskerk, Bethaniënstraat 3.

Ontwerpatelier voor
Rijn IJssel West
Op 21 april 2008 heeft een Ontwerpatelier
plaatsgevonden in Het Hoofdkwartier. De
bedoeling van dit atelier was om de ruimte-
lijke mogelijkheden op de Rijn IJssel West
locatie te onderzoeken en tegelijk te verbeel-
den. In totaal zo’n veertien bewoners hebben
in twee groepen gewerkt met stedenbouw-
kundigen van buro OD 205.

Zij praatten en werkten aan de hand van een
luchtfoto met maquette van het gebied. Met
bouwblokjes zijn er op de maquette ontwer-
pen gemaakt aan de hand van de wensen van
de bewoners. Wat vonden beide groepen
belangrijk? Dat zijn onder meer parkeren
onder een dek (netjes uit het zicht), veel
groen en doorzichten naar het Lange Water.
Ook werden er voorstellen gedaan om woon-
vormen te mengen. Naar aanleiding van deze
inspirerende bijeenkomst gaat de gemeente in
overleg met Vivare en zorginstelling
Vreedenhoff  na of  de ideeën haalbaar zijn.

Hoofdstructuur
Inmiddels zijn de riolering en fundering gelegd
in het eerste stuk van de Laan van Presikhaaf
aan de zijde van het station. De trottoirban-
den en de lantaarnpalen zijn ook al geplaatst,
waardoor er al een beeld komt van hoe het
eruit komt te zien. De nutsbedrijven zijn erg
druk met het leggen van kabels en leidingen.
Als dit klaar is worden de verkeerslichten en
trolleymasten geplaatst. Inmiddels is het asfalt
ook al aangebracht. De bomen worden als

Opening Buurtbanken
Op 15 juni 2008 vindt de opening plaats van
het project Buurtbanken. Om de bouw in
Presikhaaf op een leuke manier te kunnen
volgen zijn op vijf locaties buurtbanken
geplaatst. Voor de ontwerpen van de banken
heeft een koppel van kunstenaars per bank
inspiratie geput uit de verhalen van een
bewoner uit de wijk. Dat heeft mooie resulta-
ten opgeleverd. Kijk voor het programma van
de opening op www.buurtbanken.nl  Hier
vindt u ook nadere informatie over locaties,
de kunstenaars en ander interessante weetjes
over het project.

laatste geplant. De verwachting is dat eind juli
de overlast minder wordt. Het gedeelte Laan
van Presikhaaf, gelegen tussen de Ruitenberg-
laan en de IJssellaan wordt dan volgens
planning, weer opengesteld voor verkeer.


