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Het gezondheidscentrum Presikhaaf  zal vanaf  15 september operationeel
zijn, adres: Volkerakstraat 179-185, 6826 GV Arnhem

Volkerakstraat huisnummer 179
Het Fysiotherapeutisch Centrum
(momenteel nog aan de Middachtensingel gevestigd)

Alle huisartsen uit Presikhaaf  gaan naar het nieuwe gebouw, echter
twee aan twee op hun eigen locatie

Volkerakstraat huisnummer 181
De huisartspraktijken van mw. P.H.G.M. Busser, telefoon 026-3637116
en dhr. T.B. Tjia, telefoon 026-3610482

Volkerakstraat huisnummer 183
Huisartsenpraktijk Presikhaaf, de praktijk van dhr. H.J.C. Dellemann en
dhr. K. Bülbül. Bij deze  praktijkhoudende huisartsen zijn ook parttime
werkzaam de huisartsen: dhr. J.A.J. Stevens, mw. H.C. D. Eikelaar en
mw. I.J.W. Liberton.

Gemeenschappelijk telefoonnummer van deze praktijk:
026 – 3844333 (vanaf 15 september!).

Presikhaaf wijknieuws is ook te verkrijgen bij:
infocentrum WC Presikhaaf, de Overkant

Snuffelpaal, Oosthof en de Wijkwinkel
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Ook zijn twee parttime praktijkverpleegkundigen werkzaam in deze
praktijk. Voor deze praktijk is er een nieuwe website:

www.huisartsenpraktijkpresikhaaf.praktijkinfo.nl
De website van H.J.C. Dellemann:

www.dellemann.praktijkinfo.nl
zal per 15 september vervallen

Dhr. J.A.J. Stevens heeft woensdag 27 augustus zijn laatste werkdag als
praktijkhoudend huisarts op zijn huidige locatie. Vanaf  die tijd wordt
zijn praktijk waargenomen door Dellemann en Bülbül. De patiënten van
Stevens worden overgenomen door Dellemann  en Bülbül. Zij kunnen
natuurlijk ook doorgeven zich bij een andere huisarts te willen laten
inschrijven, de overdracht van hun medisch dossier wordt dan verzorgd.

Volkerakstraat huisnummer 185
Apotheek Presikhaaf. De hoofdvestiging van apotheek Kisters
Ascherman. De huidige vestiging aan het Raadsheerplein 8 (naast Albert
Heijn) blijft gehandhaafd

De feestelijke opening van het gezondheidscentrum vindt plaats op
zaterdag 25 oktober. Speciale aandacht zal er die dag zijn voor huis-
arts H. J. C. Dellemann. Hij viert dan zijn 30 jarig jubileum als
huisarts in de wijk Presikhaaf  en 25 jarig jubileum als opleider van
het Huisartseninstituut van de Universiteit Nijmegen.

vervolg van voorpagina T’ai- Chi
voor
55-
plussers
Dé manier om actief en in balans
te blijven. T’ai- chi is een Chinese
bewegingsvorm die de gezondheid
bevordert.

De langzame en vloeiende
oefeningen van t’ai- chi zijn ge-
richt op ontspanning, gezondheid
en innerlijk evenwicht.

T’ai- chi zorgt onder meer voor
een betere bloedcirculatie waar-
door klachten als koude handen en
voeten verdwijnen.

Tevens bevordert t’ai- chi het
evenwichtsgevoel. De lichte oefe-
ningen, zowel zittend op de stoel
als staand, maken dat t’ai- chi
voor iedereen geschikt is. Kortom
een heerlijke sport!

Kom eens langs en doe mee,
de eerste les is gratis

Vrijdagmiddag: 14.00- 15.00 uur

Waar: Steunpunt De Weldam,
Middachtensingel 39, Arnhem

Na afloop van de les bestaat de
mogelijkheid om koffie of thee te
drinken.

Lijkt het u wat?
Voor meer informatie neemt u
contact op met Sportbedrijf
Arnhem via tel. 026-377 49 28
of  seniorensport@arnhem.nl

Advertentie
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Ik heb hier met ziel
en zaligheid gewerkt
Afscheid van een wijkwethouder
Afgelopen augustus trok Sander van Bodegraven zich terug als
wethouder Ruimtelijke Ordening bij de gemeente Arnhem.
Van Bodegraven was sinds juni 2003 ook wijkwethouder van
Presikhaaf. In vijf jaar tijd is er veel veranderd.
Een korte terugblik op een wijkwethouder en ‘zijn’ wijk.

Toen Van Bodegraven in Presik-
haaf begon als wijkwethouder,
stond het wijkontwikkelingsplan
volop in de aandacht. Hij vond het
prachtig maar was iets minder blij
met de communicatie naar bewo-
ners. “Ik vond het van belang dat
bewoners in ontwikkelings-
gebieden meer inspraak kregen.

Naast bestaande bewonersgroepen
kwamen er klankbordgroepen voor
de herstructureringsprojecten en
de sociale bouwstenen.
Deze brengen advies uit over de
verschillende deelprojecten. Het
advies van de klankbordgroepen
hebben we nooit naast ons neerge-
legd. Bij de stedenbouwkundige
plannen van P1 en P2 en het
Centrumgebied waren veel bewo-
ners betrokken.

Ze hebben bijvoorbeeld zelf het
stedenbouwkundige bureau uitge-
kozen Ook het park is een goed
voorbeeld. Veel bewoners hebben
meegepraat over de inrichting”.

Een ander punt waar Van Bode-
graven zijn invloed liet gelden
betreft o.a. Buiten Gewoon Beter:
“Onder mijn invloed is dit weer op
de kaart gezet voor Presikhaaf ”.

Van Bodegraven kijkt met veel
plezier terug op de afgelopen vijf

jaar wijk.
“De leukste ervaring
was de opening van
het park.
Zo’n 250 vrijwilli-
gers kregen daar een
maaltijd aangeboden.
Bekende Arnhem-
mers serveerden het
eten. Ik heb ook
meegedaan. Dat was
echt fantastisch.
Maar ook de inter-
culturele activiteit

‘eat to meet’ vond ik erg leuk.
Samen eten met mensen van
verschillende nationaliteiten.

Het enige waar hij zich wel eens
zorgen over heeft gemaakt, betreft
de ontwikkelingen m.b.t. het
centrumgebied.
“Dit duurde erg lang. Dat valt
niemand te verwijten want het was
ook ingewikkeld”.

De toekomst ziet van Bodegraven
positief. Hij heeft er alle vertrou-
wen in dat de feitelijke herstructu-
rering, zowel fysiek als sociaal,
goed verloopt verder.

“Het is van belang om de inge-
zette koers vast te houden en ik
ben erg benieuwd hoe de integratie
tussen de nieuwe en oude
bewoners gaat lopen. Wij als
professionals kunnen wel van alles
bedenken maar alles draait om de
medewerking van bewoners.
We kunnen niet zonder hen”.
Van Bodegraven blijft betrokken
bij Presikhaaf: “Ik heb hier met
ziel en zaligheid gewerkt en blijf
ongetwijfeld volgen wat er
gebeurt.
Zonder me er mee te bemoeien”.
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Foto: René Vriezen

Foto: Hans van Dulkenraad
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BUURTWERK PRESIKHAAFBUURTWERK PRESIKHAAF
buurtcentrum de Snuffelpaal buurtcentrum de Overkant buurtcentrum de Oosthof

Door Jantiena van der Goot

Kinderactiviteiten bij buurtcentrum
de Overkant
Kinderclub
Elke woensdagmiddag is er van
13.30 - 15.30 uur kinderclub voor
kinderen van 4 t/m 12 jaar. De
kinderen gaan knutselen en spor-
ten. Er wordt bijvoorbeeld een

mobiel of een verjaardagskalender
gemaakt. Elke week staat er na-
tuurlijk een ander knutselwerkje
op het programma.
Soms gaan we koekjes bakken en
spelletjes spelen. Woensdagmiddag
is er ook sport- en spel: bounce
bal, voetbal, basketbal, tikkertje,
hockey, enz.
Kosten €0,60 per kind.

Creaclub
Bij de Overkant is ook de creaclub
weer gestart. Bij de creaclub gaan
we schilderen, tekenen, kleien,
gipsen, mozaïeken, enz. De club is
voor kinderen van 7 t/m 12 jaar
en kost € 0,60. De creaclub is op
donderdag van 15.45 - 17.15 uur.

Computerclub
De computerclub is weer begonnen.
De computerclub is op donderdag-
middag van 16.00 - 17.15 uur en is
voor kinderen van 7 t/m 12 jaar.
Kinderen kunnen spelletjes spelen,
e-mailen en chatten. De computer-
club kost € 0,60.

Binnenkort starten gitaarles op
donderdag en een kookgroep op
dinsdag of  donderdag. Houd de
posters, de wijkkrant en de
internetsite van Presikhaaf
(www.presikhaafnet.nl) in de
gaten!!! Als je naar de site van
Presikhaaf gaat, klik dan op
welzijn, Stichting Rijnstad, buurt-
centrum de Overkant, activiteiten
en het kinderwerk.
Of bel naar de Overkant telefoon
026 - 361 4457/362 0900 en
vraag naar Jantiena v.d. Goot.

Jongensclub
Elke vrijdagmiddag kunnen jon-
gens naar buurtcentrum de Over-
kant komen voor creatieve, recrea-
tieve en sportieve activiteiten. De
jongensclub is voor jongens
van 11 t/m 14
jaar en is van
16.00 -
17.30 uur.
Elke week
is er een andere

activiteit. De ene week
gaan we bijvoorbeeld
film kijken, de andere week gaan
we lasergamen of voetballen.
Er is ook wel eens inloop. Je kunt
dan gaan darten, computeren, een
spel spelen met de playstation en
tafeltennis of tafelvoetbal spelen.
Heb je zin om met je vrienden
leuke dingen te doen? Kom dan op
vrijdagmiddag naar de Overkant.

Geslaagde
kinderactiviteiten
Op donderdag 10 juli jl. konden
kinderen tussen 4-12 jaar meedoen
met een circusworkshop.
Volgens Jantiena van der Goot van
buurtcentrum de Overkant was dit
een erg leuke activiteit voor de
kinderen. Met Mark Dekkers als
clown van circus Mesjogge, heb-
ben de 49 kinderen het erg naar
hun zin gehad.
Na zijn optreden mochten de
kinderen zelf met de attributen
gaan oefenen om vervolgens voor
elkaar in groepjes te gaan optre-
den. De dag verliep erg goed en de
begeleiders Jantiena, Zeynep,
Halima en Maryam hebben het
ook naar hun zin gehad!
Een tweede geslaagde activiteit in
augustus was de zeskamp.
De kinderen hebben zich prima
vermaakt met verschillende spel-
len. Het ‘4 op een rij’ (1,20 m
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hoog!) was erg populair en ook de
hindernisbaan, waarbij de kinderen
onderling streden wie als eerste
erdoor heen was!

De Overkant sloot de zomer
vakantie op 15 augustus jl. af met
een Kinderdisco en playbackshow. Met
bekers als prijs voor de eerste,
tweede en derde plaats van de
playbackshow hebben de kinderen

De Buurthuizen Snuffelpaal,
Overkant en Dobbelsteen organi-
seerden in augustus samen de
activiteiten waterskiën en een
bezoek aan het Land van Jan
Klaassen. Per bus reden kinderen
en begeleiders naar het Land van
Jan Klaassen. De kinderen tussen
4 en 9 jaar hebben hun dag hier
doorgebracht.. De oudere kinderen
gingen een stuk verder (20 minu-
ten lopen) waterskiën.Het water-
skiën was volgens Jantiena van der
Goot een groot succes. Sommige

Kinder Zomer Festival
Voor de kinderen uit Presikhaaf  werd de zomervakantie op vrijdag
15 augustus bij buurtcentrum de Snuffelpaal feestelijk afgesloten
met het Kinder Zomer Festival.

Er was voor de kinderen van alles
te doen: piratenschip, rodeostier,
luchtkussen, kinderspelen, henna,
haarvlechten en nog veel meer.
Vooral het optreden van Mister
Notenkraker en Toniko was een
hoogtepunt, maar ook de optre-
dens van William, Davy en Tai-
Hori waren een succes. Deze dag
werd mede mogelijk gemaakt door
bijdragen van het Wijkplatform

Presikhaaf, WWP1, Vivare en
Jantje Beton.
De kinderclubs van de Snuffelpaal
gaan na de vakantie direct verder
met een geweldig programma: op
dinsdag-, woensdag-, donderdag-
en vrijdagmiddag is er altijd wat te
doen voor kinderen van 4 t/m 12
jaar. Meer weten, kijk op onze
websites: www.snuffelpaal.nl of
www.kinderclubs.nlOefenen voor Mega Mandy

Door Jan Meffert

Brigitte en Michelle staan de jumpen

Buurtfeest van 21 juni
Op 21 juni werd het buurtfeest
gehouden, georganiseerd door
Rebecca en haar twee vriendin-
nen Pauline en Loubna.

Rebecca vertelt: “De dag zelf is
goed verlopen. We hebben zelfs meer
bezoekers gehad dan ik dacht. Rond
13.00 uur waren er al geen loop-
kaarten meer!”

De kinderen liepen tevreden van
activiteit naar activiteit en een
aantal vrouwen zat gezellig in een
hoekje te genieten van ’t zicht dat
ze hadden op de braderie. Er
heerste een aparte drukte bij de
frietkraam waar Rebecca te vinden
was. Met muziek en een heerlijke
weertje was het al met al een
geslaagd buurtfeest!

Bilge Demirel

mooie optredens verzorgd. Naast
de optredens was er ook een
stoelendans zonder stoelen! Met
hapjes, drankjes en muziek heeft
iedereen zich kunnen vermaken.

kinderen hebben wel elf keer
gewaterskied. Een ander kind
bleef  60 meter op de waterski’s
staan!! Om ongeveer 16.00 uur
kwamen de kinderen moe en
voldaan terug in Presikhaaf.”

Bilge Demirel
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Buurtbeheerders Presikhaaf
Dat Presikhaaf benoemd mag worden als ‘krachtwijk’ is niet
zomaar. Dit is te danken aan werk en initiatief  van mensen van
verschillende instanties. Bewoners spelen een grote rol bij
veranderingen in de wijk. Het is daarom erg belangrijk om onze
aandacht te richten op de personen die direct met de bewoners
in contact staan: de buurtbeheerders!

Voor Presikhaaf  zijn dat de
37-jarige Patrick Obdam en de
48-jarige Henri Peters. (zie foto)

Henri Peters werkt een jaar als buurt-
beheerder bij Vivare en gaat over
Presikhaaf 1 en 2.
Patrick Obdam houdt zich al drie jaar
bezig met Presikhaaf  3 en 4.

Buurtbeheerders houden zich bezig
met de hele wijk. Uitgangspunten zijn
het schoon houden en veilig stellen
van alle ruimte binnen de grenzen van
Vivare. In veel situaties gaat het zelfs
verder dan alleen de zorgen voor de
wijk. Soms is het van belang een
bewoner te benaderen en hulp te
bieden bij het zoeken van zorg voor
hem of  haar. Je zou de buurt-
beheerders bijna kunnen vergelijken
met sociaal werkers.

De buurtbeheerders lopen veel door
Presikhaaf om de op hoogte te
blijven van alle situaties.
Tijdens deze wandelingen kunt u hen

aanspreken en vragen stellen. Een veel
voorkomend probleem in de wijk is
vervuiling.
Bewoners melden het aan de buurt-
beheerders zodat het vuil snel opge-
ruimd kan worden. Zodra de buurt-
beheerders er zelf niet uitkomen,
kunnen ze de hulp van een schoon-
maakbedrijf inschakelen. In samen-
werking met WOP en 2-switch
worden de groenstroken en -perken
schoongehouden van zwerfvuil en
ontkruid. In sommige gevallen blijven
de bewoners toch nog klagen. Het
komt veel voor dat het afval naast de
containers blijft liggen. Wanneer het
zo’n twee meter van de containers ligt,
wordt het niet meegenomen door
afvalophaaldiensten.

Patrick heeft een tijdje ervaring opge-
daan met studenten. Hij vindt dat
studenten Nederland zien als feestland.
“Helemaal niets mis mee”, zegt hij,
maar zo demotiveren de studenten
hen het woongebied schoon te
houden.  Wat betreft overlast door
jongeren gaat het beter. “Vroeger
waren ze o.a. te vinden in trappen-
huizen, omdat het daar warm is.
Nu valt dat mee of het is zo dat wij
ze niet tegenkomen omdat ze rond-
hangen na onze werktijd!,: aldus de
buurtbeheerders.

Patrick en Henri spreken ook over
“verdwenen samenhorigheid”.
Onrespectvol gedrag tegen elkaar is
wat hieruit voortkomt. Overlast op
verschillende manieren kan uiteindelijk
zorgen voor conflicten tussen bewo-
ners (buren). Zodra het persoonlijk bij
Henri of Patrick wordt gemeld, doen
zij er alles aan om het op te lossen.
Desnoods schakelen ze de hulp in van

andere instanties. Patrick vertelt dat
buitenlandse families niet zo vaak met
hun conflicten bij de buurtbeheerders
komen.

Buiten conflicten om worden ze in de
meeste gevallen niet direct aangespro-
ken en gebeurt het via via. Waarschijn-
lijk heeft dat te maken met opvoeding
en cultuur. Soms is het lastig wanneer
de Nederlandse taal niet goed wordt
beheerst. Dit kan een beperkende
factor zijn in het werk dat ze verrich-
ten. Patrick en Henri moeten zich
natuurlijk ook aan de regels houden
die behoren bij hun werk. Af en toe
bevinden ze zich in een situatie waarbij
ze de oplossing vinden, maar deze niet
kunnen uitvoeren.

Al met al doet Vivare haar best
Presikhaaf leefbaar te houden (een erg
belangrijke doel voor ze!). Bewoners
stellen hoge eisen en hun geduld is
beperkt. Hierdoor is Vivare bewust
van het feit dat meer personeel voor
betere en snellere resultaten zorgt.
Dit is tevens een punt waarin Vivare
zich  onderscheidt. Ongeacht de
problemen blijven Henri en Patrick
hun werk met plezier verrichten.
Voorheen ging een buurtbeheerder
minder diep in op wat gaande was in
de wijk. Nu zijn het “de oren en
ogen” van Vivare. Er wordt veel van
ze verwacht, terwijl wij als bewoners
bewust moeten zijn van de verant-
woordelijkheden over de zorg voor
Presikhaaf. Patrick en Henri wensen
daarom een sterke samenwerking te
zien tussen bewoners en buurt-
beheerders om Presikhaaf samen
leefbaar te houden.

Voor vragen en opmerkingen over de
wijk kunt u de buurtbeheerders
bereiken via:
Patrick Obdam: tel. 026-3619343 of
mail  p.obdam@vivare.nl

Henri Peters: tel. 026-3618188, mail
h.peters@vivare.nl

Maandag t/m vrijdag
van 08.00 tot 08.30 is er
telefonisch spreekuur.

Door Bilge Demirel

mailto:p.obdam@vivare.nl
mailto:h.peters@vivare.nl
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Arnhem in Beweging: Meedoen in Presikhaaf
Op 23 september start in
Presikhaaf het project
“Arnhem in beweging” met het
doel om actieve deelname en
betrokkenheid van bewoners te
bevorderen.

Met het project “Arnhem in bewe-
ging” wil de gemeente Arnhem
gebruik maken van de kracht van
de mensen zelf, zodat ze zich én
actief inzetten voor de wijk of de
stad, én daardoor zelf (weer)
actief deelnemen aan de samenle-
ving. Daarbij wordt o.a. ook
gedacht aan het opzetten van
zogenaamde activeringscentra.
Een Activeringscentrum is een
plek waar wijkbewoners (vaak
mensen met een uitkering) activi-

teiten en diensten uitvoeren in en
ten behoeve van de wijk.

Belangrijk is dat de wijkbewoners
zelf gaan bepalen waar behoefte
aan is. Het zogeheten activerings-
team is samengesteld uit zes
wijkbewoners, die speciaal hier-
voor getraind zijn. Er zullen
straat- en huis-aan-huisgesprekken
worden gehouden op 23, 24 en 25
september. Ze bepalen zelf  waar-
over het gesprek met hun buurt-
genoten gaat met de vragen:
Waarop bent u trots in uw wijk?
Wat wilt u doen voor uw wijk?
Welke kansen ziet u?

Het project moet zo goed mogelijk
aansluiten bij bestaande wijk-

activiteiten. Om dat te bereiken
wordt er met verschillende actieve
wijkorganisaties contact gelegd en
overleg gepleegd over de mogelijk-
heden die het project kan hebben
om een bijdrage te kunnen leveren
aan de activiteiten van deze
organisaties.

De resultaten moeten uiteindelijk
leiden naar een actieve inzet van
wijkbewoners ten behoeve van
hun wijk en hun mede wijk-
bewoners.

Indien u meer informatie wilt
hebben over dit project kunt u
bellen met Matthijs van Muijen
(06-54954223). Mailen kan ook:
matthijsvanmuijen@hotmail.com

Buurtbanken
Overal in de krachtwijk Presikhaaf zie je veranderingen optreden.
Tussen al het bouwen door zie je nu en dan kunstvoorwerpen die
voor nog meer variatie in de wijk zorgen. Tijdens een wandeling
door Presikhaaf bent u er vast tegenaan gelopen. Ze dienen zowel
als ontmoetingsplaatsen als rustplaatsen, de zogenoemde:
Buurtbanken.

Boven: Hoek Ruitenberglaan/Laan
van Presikhaaf (extra grote picknick-
bank). Ontworpen door Jozua Zaag-
man i.s.m. Linda van Sommeren.

Rechts: Hoek Volkerakstraat/
Grevelingenstraat, bij het
trafohuisje (Thuisbank). Ont-
worpen door Françoise Braun
i.s.m. Martijn Ubbels.

Links: Hoek Betaniënstraat/Honing-
kamp, bij de Nicolaaskerk.
(Momento), gemaakt van de oude
banken uit de kerk. Ontworpen door
Carmela Bogman i.s.m. Sabina de Graaf.

Links: Hoek Lange Wal/
Lange Water (bank met
venster, gordijnen gevormd
door woorden gedicht).
Ontworpen door Willemijn
Schelllekens i.s.m. Menno
Schmitz.

Rechts: Scheldestraat, tegen het
kantoor van Portaal (Coulissenbank).
Ontworpen door Anouk Cleonne
Visser i.s.m. Maarten Westra
Hoekzema.

Door Bilge Demirel
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Chef  oppikkelateur
Praat me niet van inhaalslagen en opknapbeurten. Ik hoor de
kettingzagen en sloophamers al. Waar is Jantje van Vlaanderen
gebleven die dagelijks met een kruiwagentje, harkje en schof-
feltje de bomen, struiken, gazonnetjes en bospaadjes onder-
hield. Als je hem al zag, haalde je het wel uit je hoofd om aller-
lei rotzooi in het park te deponeren. En dan de jongen die wij
de liefkozende naam “chef  oppikkelateur” gaven. Hij sprong
over het hek van het plantsoen, prikte het papier aan een stok
en schoof dat in de jutezak.
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Nee, dat kon toen, we leven in
het nú en moeten vooruit
kijken. Nostalgie is een
weliswaar mooi woord maar
heeft de klank van achterhaald
zijn, ouderwets, verheerlijking
van het verleden of alles vroeger
soms beter was. Nee, dat niet,
maar alle wetenschappers, die
zich daarin hebben verdiept,
kwamen wel tot de slotsom dat
geschiedenis het grondvak is
voor alle vakken.

Alle volgende uitvindingen en
ontdekkingen zijn opstapelingen
van die uit het verleden.
Wij kunnen daar gewoon niet
buiten. Als u dit leest, is het de
volgende seconde verleden tijd,
maar het verrijkte wel uw
kennis, bewust of onbewust.

Het is bezonken en niet verzon-
ken, het kan zomaar naar boven
komen. U bent filosoof gewor-
den, ervaringsdeskundige.
Hoe u dat verwerkt en doorgeeft,
is een andere zaak. Je kunt je

denkgezicht opzetten, goede
raad geven maar ook de grootste
onzin verkondigen. Troost je: je
bent niet alleen.

Hoger opgeleiden in de regering
hadden op een moment goed
gedacht minder bedeelden en
kansarmen in één wijk tussen
wat rijkeren en ontwikkelden
een woning toe te wijzen.
Voorheen moest je daarvoor
zelfs een keurige brief schrijven
alsof het een sollicitatie betrof.
De “nette” gezinnen zouden de
“mindere” huishoudens als
voorbeeld dienen en hen vanzelf
optrekken tot de betere stand.

Totdat de overheden en corpora-
ties ontdekten wat buurtgenoten
fluisterden: sinds die lui hier zijn
komen wonen is de buurt wel
achteruit gegaan… Buiten
beschouwing gelaten dat meer
geld en ontwikkeling het leven
in sommige opzichten wel
gemakkelijker kunnen maken,
maar niet direct gelukkiger.

Mentaliteit, samenlevingszin,
heb je wel of niet. De bestuur-
ders van stad en land zijn er nog
niet helemaal uit. Waarom heeft
de regering veertig wijken in
ons land aangewezen voor een
opknapbeurt? Natuurlijk omdat
die wijken verwaarloosd werden
en niet onderhouden.

Inhaalslagen betekenen nieuwe
voorzieningen, slopen van
slechte huizen en gebouwen.
Maar ook vaak het omver halen
van wat goed was en gerepa-
reerd kon worden. Het kind met
het bad-water weggooien.

De woonomgeving weer een
paar jaar nauwelijks begaanbaar.
Ook daarna is het devies
“onderhoud”. Precies zo met
onze kostbare natuur in parken
en bossen. Arnhem moest uit
zijn fouten bij de herbouw na de
oorlog hebben geleerd.

Multatuli (die van de Max
Havelaar) zei in zijn Duizend
Ideeën: “Uit de botsing der
meningen komt de waarheid
voort”. Maar ook: “Niets is
geheel waar, zelfs dit niet”.

Meer informatie over Presikhaaf ??
Kijkt U ook eens op www.presikhaafnet.nl

of  www.presikhaaf.info
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Lourdesschool ziet inzet beloond!!
Scholen moeten tegenwoordig een schoolplan hebben, zo ook wij.
In dit vierjarig plan beschrijven we waar de school voor staat en
waar we aan willen werken. Je stelt je daarbij vragen als: doen we
de goede dingen en doen we deze dingen dan ook goed?
Maar ook…... doen we wat we zeggen?

Wat de hogere opbrengsten betreft:
daar zijn we in geslaagd! Al jaren
zitten we boven het landelijke
gemiddelde. Dit jaar zitten we zelfs
in de top 10 van Arnhem bij de Cito
eindtoets! En als je je bedenkt, dat
we een kleur-rijke school zijn en je
laat dat meetellen, dan zitten we
zelfs in de top 5 van scholen in
Arnhem die het beste scoren op de
Cito eindtoets.

Een geweldige prestatie.Dat bete-
kent, dat ook onze leerlingen een
goede start op het voortgezet
onderwijs kunnen maken, zodat zij
straks een goede maatschappelijke
positie kunnen innemen.

Door extra aandacht, met name in
de eerste vier jaren van de basis-
school ( kleine groepen met in de
kleuterbouw twee leerkrachten)
leggen we een stevige basis voor
de ontwikkeling van de kinderen.
In onze wijk komen de meeste
kinderen met een taalachterstand
op school. Door extra te investe-
ren in woordenschatonderwijs en
kennis van de wereld lopen ze die
achterstand op de Lourdesschool
al gauw in.

De leerlingen ervaren zelf  hoe
leuk leren kan zijn. Zeker als je
jezelf  alsmaar vooruit ziet gaan.
Het team werkt hard aan al deze
zaken en de leerkrachten hebben
hoge verwachtingen van de leerlin-
gen. De hoge verwachtingen
hebben een positieve invloed op
de leerlingresultaten.
Natuurlijk gaan we de leuke
dingen niet uit de weg.

Op je basisschooltijd moet je met
plezier kunnen terugkijken. Hier-
bij valt te denken aan de sport-
activiteiten (we waren vorig jaar
zelfs de tweede sportiefste school
van Nederland!), de kunst en
cultuur middagen en de feesten.
Kinderen, ouders en leerkrachten
genieten ervan!

De bouw van het multifunctionele
centrum Presikhaven, waarin ook
de Lourdesschool een plek krijgt,
geeft tal van nieuwe mogelijkhe-
den. De aanwezigheid van bijvoor-
beeld de bibliotheek komt het
onderwijs goed van pas. We kijken
er met belangstelling naar uit.

Bent u nieuwsgierig geworden,
kom gerust eens binnenlopen.
U zult dan zeker de goede sfeer
proeven.

We ervaren het als een goed iets,
dat we ons naar ouders en kinde-
ren en naar onszelf moeten ver-
antwoorden. Daarnaast controleert
de inspectie ook of alles wel gaat
zoals het hoort te gaan.

In april 2008 heeft de school
bezoek gehad van de inspectie.
Zij waren zeer tevreden.
Het taalonderwijs was zelfs prima.

De afgelopen jaren zijn we met
een viertal grote thema’s aan de
slag gegaan.
* Hogere opbrengsten

van leerlingen
* Voor- en vroegschoolse educatie
* De bouw van een nieuwe school

en alle dingen die daar mee
samenhangen

Frans Huisman
Directeur
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Meidenvoetbal

Iedere donderdag van 15.30 tot
16.30 uur wordt bij de gymzaal
aan de Roompotstraat voetballes
gegeven aan meiden van 8 tot 12
jaar. De activiteit is gratis en
wordt gegeven door stagiaires
van Leerbedrijf Diagonaal.

Door Lovijah Veldt

De meeste meiden komen voetbal-
len omdat ze willen trainen voor
het schoolvoetbaltoernooi.
Ze spelen partijtjes, maar trainen
ook echt. Ze leren balcontrole,
passen en wat positiespel inhoudt.
Daarnaast hebben ze veel lol met

elkaar. Meiden die ook graag
willen voetballen, kunnen op de
donderdag langskomen en gewoon
meedoen.

Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met Gerrit
Spekschoor van Sportbedrijf
Arnhem, telefoon 026 - 3774930.

Agenda
Werkgroepen
Presikhaaf Oost
30 september 19.30 uur
Bewonersoverleg
Lange Water Midden

 6 oktober 19.30 uur
Bewonersoverleg
Cannenburg /Ulenpas

De vergaderingen vinden
plaats in buurtcentrum
de Oosthof

Ingezonden brief
Met heel veel genoegen en dankbare
gevoelens denk ik terug aan zaterdag
31 mei jl. toen mijn vrouw en ik pas-
sief  aanwezig mochten zijn bij de
ondertekening van Charter Kracht-
wijken Arnhem, maar actief  bij de
wederonthulling van het teruggeplaatste
metalen plastiek in de vijver aan
De Houtmanstraat.
Het was voor mij een heel bijzondere
gebeurtenis die mij niet onberoerd liet,
wat zichtbaar was toen ik moe en nogal
wankel het “Schavot” betrad, gesteund
door vele hulpvaardige handen, waaron-
der die van minister Ella Vogelaer, die
mij daarmee duidelijk maakte dat je op
elkaar kunt bouwen, zowel persoonlijk
als politiek.

Ik wil u hierbij nog eens heel hartelijk
bedanken en complimenteren voor en
met uw betrokken en doortastend
speurwerk aangaande de “Reigers”.
Uw goede geheugen heeft z’n werk
gedaan! Toen ik eind februari het
plastiek weer terugzag, verstopt achter
kantoren van gemeentewerken, was ik

blij verrast. Maar ik behield mijn
scepsis over een snelle terugplaatsing,
wetende dat gemeenteambtenaren in het
verleden niet bekend stonden vanwege
dynamische handelingen. Die scepsis
was onterecht.
Het is fantastisch wat u in zo’n korte
tijd allemaal voor elkaar hebt gekregen.
Nu nog de spuitende fontein ……….
en dan zal ik proberen op mijn oude
benen nog een sprongetje in de lucht te
maken.
Met veel dank ook aan de andere
medewerkers en de vriendelijke groeten
mede namens mijn echtgenote Fietje.
Wellicht tot ziens, Hans Gorter

Foto: René Vriezen

Agenda
Werkgroepen
Presikhaaf  West
September
22-09 WWP2 19.30 uur

in de Wijkwinkel
25-09 Interculturele Werk-

groep (ICW) 09.30
uur in de Overkant

Oktober
09-10 Interculturele Werk-

groep (ICW) 09.30
uur in de Overkant

23-10 Interculturele Werk-
groep (ICW) 09.30
uur in de Overkant

November
03-11 WWP2 19.30 uur

in de Wijkwinkel
04-11 WWP3 19.30 uur

in de Overkant
06-11 Interculturele Werk-

groep (ICW) 09.30
uur in de Overkant

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

Swoa zoekt vrijwilligers
voor maaltijdbezorging
Contact met veel mensen, met een andere vrijwilliger op pad in
een koelauto van de SWOA, één of  twee dagdelen per week samen
een vaste bezorgroute rijden, werken in een leuk team:
Spreekt bovenstaand profiel u
aan? Dan zijn wij op zoek naar u!

Het team van de maaltijdservice
zoekt BEZORGERS m/v
die het leuk vinden om koelvers-
maaltijden aan huis te bezorgen.
De maaltijden worden van maan-

dag t/m donderdag bezorgd.
Na een inwerkperiode werkt u
zelfstandig.

Belangrijk: u moet in het bezit
zijn van een geldig rijbewijs B,
de Nederlandse taal goed beheer-
sen, representatief en flexibel zijn.

Tevens zijn we op zoek naar een

Vrijwilliger coördinator maaltijdbezorgers
De vrijwillige medewerker die we
zoeken:
* vindt het leuk om vrijwillige

medewerkers te begeleiden;
* is ordelijk en in staat om het

overzicht te houden;
* kan zelfstandig werken en is in

staat te signaleren;
* is betrouwbaar; we kunnen van

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

* heeft goed ontwikkelde sociale
vaardigheden;

* gaat zorgvuldig om met informa-
tie voor en over derden;

* onderschrijft de doelstellingen
van de Stichting Welzijn Oude-
ren Arnhem.

Begeleiding
De beroepskracht is beschikbaar
voor informatie, overleg en advies.
Bij afwezigheid van de beroeps-
kracht is een collega bereikbaar.

Praktische voorwaarden
De vrijwillige medewerker
* is minimaal twee ochtenden

(van 8.15 tot 12.30 uur)
per week beschikbaar;

* is in staat de geldende hygiëne-
code te hanteren;

* neemt deel aan werkoverleg.

Voor meer informatie over
beide vacatures:
Jeannette Steinmeijer
Tel.: 026 – 327 22 66

Honigkamp 74
 6826 PR  Arnhem

Telefoon 026-3610284

SLAGERIJ
GREVEN

Er is nog veel meer
in ons assortiment

UIT EIGEN KEUKEN
3 rookworsten
4e GRATIS

€ 4,98
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BUURTWERK
PRESIKHAAF

Terugblik op de Bewonersbijeenkomst  
Minister Vogelaar ondertekende op 31 mei jl. de overeenkomst
tussen gemeente en Rijk over de investeringen in de vier
Krachtwijken van Arnhem. Het is nu aan gemeente, corporaties en
bewoners om de handen uit de mouwen te steken.

We gaan bewoners informeren over de uitvoeringsplannen voor hun
wijk en daar hun reactie op vragen. In Presikhaaf is dat al gebeurd.
Op 17 juni jl. vond in Waalstaete de eerste wijkbijeenkomst plaats.
De andere Krachtwijken komen na de zomer aan bod.

De opkomst
Het is moeilijk in te schatten bij
zo’n bijeenkomst hoeveel mensen
je mag verwachten. Alles wat kan
worden voorbereid, is voorbereid,
maar de opkomst, dat blijft span-
nend. Voelen bewoners zich be-
trokken, leeft het wel in de wijk?
Tegen zessen beginnen bewoners
binnen te druppelen. Uiteindelijk
tellen we zo’n 150 aanwezigen.

Dat overtreft onze verwachting,
we zijn er heel blij mee. Want om
het uitvoeringsplan te laten slagen,
moeten bewoners, gemeente en
corporatie het met elkaar eens zijn.

En dat lukt alleen als ze elkaar ook
weten te vinden. Dat is dus alvast
geslaagd.
Het gezelschap is gelukkig ook
gemend: jongeren, ouderen, alloch-
tonen en autochtonen.

Ook plannen op
sociaal gebied…
Na het welkomstwoord door
gesprekleider Suzanne Baks
leggen wethouder Sander van
Bodegraven en corporatie-
directeuren Maarten van Gessel
(Vivare) en Marco de Wilde
(Portaal) uit wat voor hen belang-
rijk is in de plannen voor de wijk.

Zij geven bijvoorbeeld aan dat er
al wel veel fysieke maatregelen
zijn uitgewerkt voor de wijk, om
de woonomgeving te verbeteren
dus, maar dat er ook sociale maat-
regelen komen. De investeringen
op verschillende terreinen zoals
werk, wonen, leren en opgroeien,
kunnen elkaar versterken.

Verder is het van belang dat
bewonersinitiatieven de kans
krijgen. Minister Vogelaar heeft
daar tijdens haar werkbezoek in
mei ook geld voor beschikbaar
gesteld.

plan. Het wijkplatform geeft op
basis van de reacties van bewoners
vervolgens een advies een het
college van burgemeester en wet-
houders. Daarna wordt als het
goed is een uitvoeringsplan vastge-
steld waar bewoners, corporaties
en gemeente het over eens zijn.

Een boekwerkje waarin heel
concrete maatregelen zijn beschre-
ven: wat gaan we doen in

Doel van de
bijeenkomst
Vandaag wordt bewoners ge-
vraagd om hun reacties op en
suggesties voor het uitvoerings-
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 Krachtwijk Presikhaaf  van 17 juni 2008

Presikhaaf, in de woonomgeving
en op sociaal gebied?
Vanuit de zaal wordt benadrukt
dat het belangrijk is om bij de
aanpak goed aan te sluiten op het
bestaande: “er gebeurt al veel in
de wijk, dat moeten we vasthou-
den”. Verder wordt aangegeven
dat het dagelijkse beheer van de
wijk een belangrijke succesfactor
is. Als het onderhoud van wonin-
gen, groen en zwerfvuil goed op

orde is, levert dat een goede basis
voor de ontwikkeling van de wijk.

Reacties per thema
Na de algemene uitleg van de
avond worden de bezoekers uitge-
nodigd om de diverse maatregelen
per thema te bekijken.
Bij elk thema staan mensen van
gemeente of corporatie om uitleg
te geven en reacties te verzamelen.

Bewoners maken van de gelegen-
heid ruim gebruik om bij de ver-
schillende borden vragen te stellen
en opmerkingen te maken. Bij alle
themaborden ontstaan geanimeer-
de gesprekken. En de bewoners
gaan ook de discussie aan met de
wethouders en de corporatie-
directeuren. De toon is kritisch, de
sfeer is uitstekend.

Het resultaat is een enorme stapel
ingevulde reactiekaarten en volge-
schreven witte flappen.
Een kleine, willekeurige greep uit
de reacties en suggesties:
- aanpakken enge plekken;
- meer aandacht voor zwerfvuil;
- meer aandacht voor de jeugd;
- ondernemers betrekken bij de

plannen voor meer werk in
de wijk.

- andere activiteiten voor jongeren.

Gemeente en corporaties gaan met
deze stapel reacties aan de slag gaat
om het uitvoeringsplan verder uit
te werken. De opmerkingen van
bewoners worden daarin meegeno-
men en ook het advies van het
wijkplatform van Presikhaaf  wordt
gevraagd. In het najaar wordt het
definitieve plan gepresenteerd.
Ook het budget voor bewoners-

initiatieven is inzetbaar. Het is een
budget waar de bewoners zelf
over gaan. Gemeente gaat met het
platform overleggen hoe het kan
worden ingezet. Belangrijk start-
punt daarbij is dat bewoners zelf
met initiatieven komen.

En de bbq gaat
naar….?
Tot zover de uitvoeringsplannen.
Er gebeurt meer: de jongste aan-
wezige van de bijeenkomst trekt
een adres uit de ruim zeventig
ingeleverde adresstrookjes.

De winnaar mag op kosten van de
gemeente een barbecuefeest
organiseren in zijn of haar straat.
En…de Roompotstraat heeft de
bbq gewonnen!

Dank!
Gemeente en corporaties kijken
terug op een geslaagde avond.
Uiteraard met dank aan de mede-
werkers van Waalstaete die alles
ter plekke goed geregeld hadden,
maar vooral ook dank aan alle
bewoners die aanwezig waren en
een bijdrage hebben geleverd.
Wordt vervolgd.

Mede namens Portaal en Vivare,
Ien van der Coelen
Programmamanager gemeente Arnhem

Foto: René Vriezen
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Activiteiten in Swoa steunpunt De Weldam
Vrijdag 26 september,
Indische middag
Zaal open: 14.00 uur, start 14.30
uur. Vorig jaar was de Indische
middag een groot succes. Ook dit
jaar dus weer: lekkere hapjes, de
Randies, echte Indonesische Live
muziek en kraampjes. U wordt
ontvangen met een welkomst-
drankje. De 75e bezoeker krijgt
voor € 4,00 een mooi opgemaakt
bordje met 3 satés, stokbroodjes
en groenten. Sampai jumpa nanti!!!
op 26 september.

Woensdag 1 oktober,
Dag van de Ouderen
Vanaf  10.00 uur welkom met
koffie/thee en een lekker gebakje.
Lunch om 12.30 uur.

Een kaartje kost € 3,00. Graag
vooraf inschrijven.
Voor de middag kunt u genieten
van het optreden van het
huisvrouwenorkest. Na de lunch
kan er zoals vanouds gedanst
worden.

Zondag 19 oktober,
Alleen gaande 55+ middag
Zaal open: 12.30 uur, start 13.00
uur. Er wordt in de Weldam weer
een gezellige middag verzorgd. De

Door Gulay Daymaz en
Annemiek  van Leeuwen

kosten bedragen € 3,30 p.p. Start
kaartverkoop maandag 6 oktober.
Sluitingsdag 15 oktober.

Vrijdag 24 oktober,
Modeshow
Zaal open: 13.30 uur, start 14.00
uur. Vanwege het grote succes
weer een wervelende modeshow.
Zoals u inmiddels al gewend bent,
is de entree gratis en biedt de
firma u een kopje koffie/thee met
cake aan. Rolstoelers zijn vanzelf-
sprekend van harte welkom. Hebt
u hulp bij het uitzoeken en passen
nodig, de firma en de vrijwilligers
staan voor u klaar.

Tentoonstelling in de Weldam
Tot en met eind september hangt
hier digitale kunst van Juliette
Gribnau. Dit zijn afbeeldingen/
landschappen bewerkt op de
computer met diverse technieken
en software, waarin geen foto-
materiaal is gebruikt.

Steunpunt de Weldam is op
zoek naar vrijwilligers voor de
activiteitencommissie en een
knoppenadviseur
De activiteitencommissie van de
Weldam is op zoek naar uitbrei-
ding van het aantal leden.
De commissie wil meer activitei-
ten aanbieden 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?

De knoppenadviseur bezoekt op
afspraak ouderen thuis om hen te
helpen bij het bedienen van appa-
ratuur zoals: een videorecorder,
dvd-speler, tv, telefoon of
computer.

De vrijwillige medewerker die we
zoeken, vindt het leuk om ouderen
te bezoeken,
- heeft kennis van de apparatuur,

is technisch onderlegd en is be-
reid de collega-knoppenadviseur
te consulteren en te adviseren,

- is minimaal in uren een dagdeel
per week beschikbaar, maar
maakt zelf afspraken met cliën-
ten naar eigen inzicht,

- heeft goed ontwikkelde sociale
vaardigheden en kan signaleren,

- neemt deel aan werkoverleg en
de zeswekelijkse vergadering.

De beroepskracht is beschikbaar
voor informatie, overleg en advies.
De aanvragen worden verwerkt op
het steunpunt de Weldam.

Geïnteresseerden kunnen contact
opnemen met Gulay Daymaz,
steunpunt de Weldam
telefoonnummer 026-3611741.

Huisvrouenorkest “de Vrolijke Keuken”
bron: www.de Geleraaf.nl
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Overlast? Praat met elkaar!
Geïrriteerd door de buren? Hebben zij de stereo te hard staan of
gooien zij de deuren te hard dicht? Meestal weten de buren niet
dat u dit allemaal hoort. De beste remedie: praat erover!
De meeste buren kunnen bij elkaar wel een potje breken. Als
iemand echter keer op keer overlast veroorzaakt, is de maat op
een gegeven moment vol. Is die persoon niet voor rede vatbaar,
dan kunt u  de verhuurder vragen om maatregelen te nemen.

Overlast aanpakken
Bijna iedereen ervaart wel eens
overlast. De problemen verschillen
van huis tot huis en van mens tot
mens. Het is niet de bedoeling dat
de verhuurder ingrijpt bij elke
irritatie die tussen buren onderling
speelt. U kunt, als u bijvoorbeeld
hinder ondervindt van de buren,
het beste eerst even met ze gaan
praten.

Soms lukt het niet om hier samen
uit te komen. Een buurtbemidde-
laar kan helpen om een probleem
blijvend op te lossen met behoud
van de goede sfeer. Buurtbemidde-
laars zijn getrainde vrijwilligers die
weten hoe ze ruziënde partijen
weer aan de praat krijgen. Deze
vrijwilligers hebben een geheim-
houdingsplicht en de bemiddeling
is gratis. Wilt u buurtbemiddeling
inschakelen?
Dan kunt u contact met ze
opnemen op telefoonnummer
(026) 351 99 41 of via
buurtbemiddeling@rijnstad.nl of
www.buurtbemiddelingarnhem.nl

Blijft ondanks uw pogingen de
overlast voortduren? Dan kunt u
de klacht schriftelijk melden bij de
verhuurder.
De verhuurder neemt anonieme
meldingen niet in behandeling.
Wél gaat zij vertrouwelijk om met
informatie.
De verhuurder spreekt de overlast-
veroorzaker aan op zijn of haar
gedrag of nodigt beide partijen uit
voor een gesprek. Het doel van
zo’n gesprek is om door gezamen-
lijke afspraken een einde te maken
aan de overlastsituatie. Lukt dat
niet en duurt de overlast voort,
dan kan in het uiterste geval de
rechter worden ingeschakeld.
De rechter komt dus pas in beeld
als u en de verhuurder hun best
hebben gedaan om de overlast aan
te pakken.

Goed om te weten…
Voor sommige overlastklachten
kunt u niet bij de verhuurder
terecht. Vaak omdat de verhuurder
mensen er niet op kán aanspreken
omdat dat een taak van politie of
gemeente is. Klachten over zaken
als discriminatie, bedreiging en
drugsgebruik vallen onder het
strafrecht en meldt u bij de politie.
Klachten over openbaar terrein
meldt u bij de gemeente. Denk
daarbij aan parkeerproblemen en
groenonderhoud.

Ook zijn er problemen waarmee
de verhuurder zich niet kan of wil
bemoeien. Bijvoorbeeld over de

opvoeding van kinderen of de
inrichting van iemands huis.

Wat als de overlast blijft
aanhouden?
De melding bij en bemiddeling van
de verhuurder heeft voor u niet
geleid tot het gewenste resultaat.

De verhuurder kan een overlast-
veroorzaker niet zomaar uit zijn
huis zetten. Ontbinding van een
huurovereen-komst is een maat-
regel die alleen de kantonrechter
kan nemen. Omdat ‘wonen’ -
terecht- wordt beschouwd als een
groot goed, gaat een rechter niet
over één nacht ijs. De klachten
moeten niet alleen ernstig zijn, ze
moeten ook aantoonbaar zijn.

Dit betekent dat u de overlast
moet blijven registeren. Op de
daadwerkelijke overlastmomenten
belt u zelf de politie, zodat zij de
overlast kan constateren en
zonodig optreden.
Met deze gegevens ontstaat een
uitgebreid dossier, dat nodig is
wanneer de hulp van de rechter
wordt ingeroepen.

Ondervindt u overlast en wilt u een advies?
Neem dan contact op met uw verhuurder.

Geluidsoverlast, één van de meest
voorkomende irritaties.
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Activiteitenprogramma

Activiteiten in Woonzorgcentrum Waalstaete

Door Hannie Stronks

Woensdag 1 oktober
Dag van de Ouderen
Gezellige dansmiddag met live
muziek van Always Music, onder
het genot van een hapje voor
cliënten van binnen en buiten
Waalstaete. Van 14.30-16.15 uur.
Entree: gratis

Woensdag 8 oktober
Markt met haring
Diverse kraampjes
met voor elk wat
wils voor cliënten
van binnen en
buiten Waalstaete.
Van 09.30-12.00
uur. Entree
gratis

Maandag 20  t/m vrijdag
24 oktober
10-jarig bestaan Waalstaete
Superbingo en verloting op don-
derdag 23 oktober, een bruisende
Franse middag op 22 oktober.

Ook bent u van harte uitgenodigd
op alle andere dagen, opening
maandag 20 oktober 10.30 uur.
Let op de diverse publicaties!

Donderdag 23 oktober
Superbingo en 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 € 3,00.
Prijs per lot € 0,25

Woensdag 5 november
Schoenen verkoop
Voor cliënten van binnen
en
buiten Waalstaete.
Van 09.30-12.00 uur.
Entree gratis

Woensdag 5 november
Kerstkaarten maken
U bent uitgenodigd om uw creati-
viteit te gebruiken, zowel voor
beginners als de meer gevorder-
den. Opgave vooraf via aanmeld-
strook bij de receptie. Geringe
eigen bijdrage voor het materiaal.
Voor cliënten van binnen en
buiten Waalstaete.
Van 14.30-16.00 uur

Woensdag 19 november
Stampottenmaaltijd

Heerlijke stampotten zoals hutspot,
hete bliksem en andijvie met worst
en speklappen wordt u aangeboden.
Voor cliënten van binnen en buiten
Waalstaete.
Inschrijving via aanmeldstrookje en
entreekaart via receptie.
Van 12.30-14.00 uur

Zondag 23 november
Cadeaumarkt
Marktkraampjes met zelfgemaakte
(en nieuwe) cadeaus voor Kerst en
Sinterklaas. Voor cliënten van
binnen en buiten Waalstaete.

Van 10.30-15.30 uur.
Entree

gratis.
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Marianne Stevens-Heijmans
stopt na 40 jaren als doktersassistente
Het gebeurt niet vaak en zeker niet in Presikhaaf  dat de
echtgenote van een huisarts tevens zijn assistente is en dat nog
wel veertig jaren onafgebroken. Dus was ze best bereid mij voor
deze gelegenheid te ontvangen op 17 juli 2008, één van de dagen
van de Tour de France en de Vierdaagse en een dag waarop het
weer al een paar weken kwakkelde.

Ze liet mij eerst de kamer zien met
de computer en andere benodigd-
heden, waar ze altijd de telefoon
opnam, vragen beantwoordde en
afspraken voor de dokter maakte.
De volgende dag zullen alle
patiënten van haar man een brief
ontvangen waarin staat dat de
praktijk aan de Malsenlaan na
27 augustus dit jaar beëindigd
zal zijn.

Op 25 oktober zal het Gezond-
heidscentrum Presikhaaf
(“de Hoed”), hoek Volkerakstraat
- Laan van Presikhaaf, officieel
worden geopend. Dan zal er
gelegenheid zijn om kennis te
maken met de andere huisartsen,
verpleegkundigen en assistenten.
Daar wordt ook afscheid genomen

van mevrouw Stevens. Als u
daarna het centrale nummer belt,
zult u niet meer haar vertrouwde
stem horen.

Zij zegt: “Dat is wel even wennen
na zo’n lange tijd, zowel voor de
patiënten als voor mij. Want het
betekent het einde van mijn
loopbaan als doktersassistente.
Hans is dan parttime huisarts in
dienst van de huisartsen Bülbül en
Delleman. Nee, het is geen
normale zaak meer dat de vrouw
van een huisarts tevens zijn
assistente is. Van een mannelijke
assistent heb ik zelfs maar één
keer gehoord. De verandering van
de namen van de medicijnen
noodzaakt je om de lectuur daar-
over goed bij te houden. Je draagt

verantwoordelijkheid. Ik heb een
boek bij de hand om te zien of het
wel dezelfde zijn. Ook het inten-
sieve contact met de apotheek was
daar erg goed voor. Het huis-
houdelijke werk moest natuurlijk
ook worden gedaan. Wij hadden
de afspraak dat ik het ene week-
end zou koken en hij het andere
weekend. Dat kwam er op neer
dat als het zijn beurt was hij mij
uit nam voor een etentje. En dat
vond ik natuurlijk best!”

Mijn man en ik zullen ons zeker
niet vervelen, vooral niet omdat
wij veel gemeenschappelijke
liefhebberijen hebben. Hans
woont vaak congressen bij in
andere landen en dan ga ik graag
mee. Onze zoon en dochter en
hun kinderen, die in andere steden
wonen, zullen ons nu wat vaker
zien. Ik fungeerde nogal eens als
oppas.

Gelukkig zijn de kleinkinderen nu
wat groter zodat zij mij daarvoor
niet meer zo nodig hebben. Vooral
met mijn dochter heb ik veel
contact over de boeken die wij
lezen en elkaar hadden aanbevo-
len. In familiekring vinden wij het
leuk om af en toe te bridgen. Hans
en ik denken er nu over om ons bij
een club aan te sluiten zodat wij
dat wat vaker kunnen doen”.

Het was voor mij toch wel een eer
de vrouw en assistente van mijn
dokter te mogen interviewen voor
ons wijkblad. Ze is in staat je thuis
te laten voelen zodat het gesprek,
wat afscheid als ondertoon had,
toch informeel verliep. Marianne,
bedankt daarvoor en voor je
bewezen verdiensten aan
Presikhaaf.

Piet Schreuder
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Inschrijving voor
‘spekcheques’ gestart
Geldprijzen voor vrijwilligers die zich
inzetten voor leefbaarheid in de buurt

Elk jaar geeft de gemeente geldprijzen uit aan Arnhemmers die
op eigen initiatief een project op zich nemen om de leefbaarheid
van de wijk te verbeteren. De inschrijftermijn om voor deze
‘spekcheques’ in aanmerking te komen is gestart en loopt tot
15 oktober 2008. De prijzen variëren van € 100 tot € 1.750.
Het is de bedoeling dat dit geld wordt besteed om het winnende
project verder uit te breiden of  om een nieuw project te starten.

De cheques worden uitgereikt in
drie categorieën: de Spekcheque
voor opmerkelijke initiatieven om
de leefbaarheid in de wijk te ver-
beteren, de Jeugdkanjers voor
jongeren die actief zijn in hun wijk
en de Buiten Gewoon Beter Bo-
nussen voor wijkbewoners die zich
inzetten voor het beheer van de
openbare ruimte.

Voorwaarden
Om mee te dingen naar een prijs
moet het gaan om vrijwillige inzet
op eigen initiatief. Bovendien
moet het project al zijn uitgevoerd
of op dit moment nog lopen.

Acties die al door de gemeente
gesubsidieerd zijn, komen niet in
aanmerking. Aanmelden kan tot
woensdag 15 oktober a.s.

Het inschrijfformulier is te vinden
op www.arnhem.nl/spekcheque
of aan te vragen via telefoon
026 - 377 3785. De winnaars
worden bekend gemaakt tijdens
het Vrijwilligersgala op zaterdag
8 november a.s. in Musis Sacrum.

Blijk van waardering
Alle cheques zijn een blijk van
waardering voor de vrijwillige
inzet van bewoners.

In de afgelopen jaren zijn al veel
prijzen uitgereikt voor bijzondere
projecten.

Dat waren bijvoorbeeld het op-
richten van een kook- en eetclub
in de wijk, het begeleiden van
bewoners van een verzorgings-
tehuis bij zwemles, plaatsen van
een historisch hekwerk, realiseren
van hangplekken voor jong èn oud
in een wijk en het organiseren van
burenhulp.
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Nieuwsbrief  Werkgroep Arnhem Geen Asfaltcentrale
Handtekeningenactie een geweldig succes!
Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben het verzoek van de gemeente-
raden van Arnhem en Westervoort voor het uitvoeren van een MER naast
zich neergelegd en besloten een Onafhankelijk Milieu Advies (OMA) op te
stellen. Vanuit Westervoort is daarop gereageerd met een burgerinitiatief  om
toch een volwaardig milieurapport tot stand te laten komen. Via een burger-
initiatief kan een onderwerp op de agenda van de Provinciale Staten geplaatst
worden, in dit geval de uitvoer van een MER. Daarvoor zijn 750 handtekeningen nodig.

In samenwerking met het Platform
Arnhem Geen Asfaltcentrale (AGA) is
12 juli jl. in Westervoort een handteke-
ningenactie van start gegaan waarbij
de eerste handtekening werd gezet
door wethouder Wobma en de
fractieleiders van alle politieke partijen.

In vier uur tijd werden daar 1150
handtekeningen gezet! Bij de afsluiting
werd het estafettestokje overgedragen
aan de Arnhemse bewonerswerk-
groep van AGA. Zes leden van de
Werkgroep Arnhem Geen Asfalt-
centrale hebben vervolgens op 9 aug.
jl. bij winkelcentrum Presikhaaf
handtekeningen verzameld.
Ook zij werden massaal gesteund
door 800 Presikhaafers. Bewoners-
vereniging Stadseiland voegde daar
nog eens 200 handtekeningen aan toe.
De handtekeningenactie werd 15 aug.
afgesloten tijdens de manifestatie
‘Westervoort in beweging’. Op die
dag werden vanaf 17.00 uur nog eens
850 handtekeningen verzameld van
teruggekeerde vakantiegangers die heel
graag hun stem wilden laten horen.

om een planstudie naar de door-
trekking van de A15 te starten.
Hiervoor wordt de Tracé-procedure
gestart. Om een tracébesluit te kunnen
nemen, wordt een Milieueffectrapport
(MER) opgesteld. Deze startnotitie is
het onderzoeksvoorstel voor de
MER.

De startnotitie is op te vragen bij
Projectbureau ViA15,
tel.nr.: 026 - 368 88 86,
e-mail: info@via15.nl, www.via15.nl.

Wij hebben in de brief aangegeven
samenhangend milieuonderzoek te
doen naar de huidige situatie van
milieuverontreiniging in het project-
gebied doortrekking A15 en de regio
Arnhem – Nijmegen vanuit de
industrieterreinen, het Ruhrgebied en
de verkeerswegen rondom de
Pleyroute en de toekomstige plannen
voor dat gebied in relatie tot
gezondheidseffecten.

De brief  is te lezen op www.ageena.nl
Secretariaat AGA

Bij de officiële afsluiting werden,
nadat de Westervoortse burgemeester
als laatste had getekend, 3091 handte-
keningen overhandigd aan Statenlid
Ria Aartsen.  De bevolking van
Westervoort en Arnhem heeft hier-
mee een duidelijk signaal afgegeven
aan de leden van Provinciale Staten,
maar zeker ook aan de Arnhemse
gemeenteraad.

Startnotitie
De bewoners werkgroep Arnhem
Geen Asfaltcentrale heeft een reactie
ingestuurd op de Startnotitie “Betere
bereikbaarheid door een robuust
wegennetwerk in de regio Arnhem –
Nijmegen”. Het gaat daarbij om het
volgende.

In 2006 hebben Provincie Gelderland,
de Stadsregio Arnhem Nijmegen en
de Minister van Verkeer en Waterstaat
in een bestuursovereenkomst aangege-
ven de verkeersproblematiek in de
regio Arnhem-Nijmegen gezamenlijk
te willen oplossen.
In dat verband is overeengekomen

Overzichtstentoonstelling in de Weldam
De Arnhemse kunstenares Juliette
Gribnau heeft zich, in de 12 jaar
waarin zij digitaal ontwerpt, ontwik-
keld van een “vrijetijdsfotobewerker”,
tot een professioneel 3D- en fractal-
ontwerper.
Haar voorkeur gaat uit naar fractals en
fantasielandschappen.
Inmiddels heeft zij een aantal interna-

tionale prijzen gewonnen, waaronder
in 2007 een 1e prijs in Spanje.

Juliette Gribnau is ook lid van Kunst-
route 7: www.kunstroute7.nl.
Op dit moment is tot eind september
een overzichtstentoonstelling van haar
werk te zien in de Weldam.

Mies Flijling
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Horizontaal
1. speelfilm; 3. bezuiniging; 11. sterke drank in frisdrank; 13. uitroep van schrik;
14. windrichting; 15. geit; 17. omhulsel; 20. opbergmap; 22. toiletgerei; 25. chinees
gerecht; 26. glasruit; 28. aanvankelijk; 30. vochtig aanvoelend; 32. kledingstuk; 33.
eindje van een sigaar; 34. stel renpaarden; 36. steengoed; 38. laatste deel; 41.
inwoner van Rusland; 43. wijnstok; 45. voorstel; 48. ergens anders; 50. netto;
51. Aziaat; 53. De Nederlandse Bank; 54. beker; 55. vereerder.

Verticaal
1. vluchtige stof; 2. Toeristische Informatie Opleiding; 4. durf; 5. professioneel;
6. bolgewas; 7. Genesis; 8. mythologische vrouw; 9. maatstaf; 10. vragend voor-
naamwoord; 12. Caribisch eiland; 15. haastig; 16. gebogen; 18. sportvereniging;
19. pose; 21. gezet persoon; 23. roofdier; 24. houtsoort; 27. sketch; 29. plagend;
31. samenwerking van drie omroepen; 34. koppel; 35. rivier in Italië; 37. kern van
een vrucht; 39. hetzelfde; 40. computerschijf; 42. smaakmaker; 44. rivier in Duits-
land; 46. ongeluksgodin; 47. op die tijd; 49. Romaans, 52. lood; 53. daterend van.

KRUISWOORDRAADSEL

HERKEN
 JE WIJK

Deze foto is gemaakt door onze redactie-
fotograaf tijdens een wandeling binnen de

wijk Presikhaaf.
Als u herkent waar deze foto is genomen,
stuur dan de oplossing met uw naam en
adresgegevens naar
Redactie Presikhaaf Wijknieuws,

Grevelingenstraat 18,
6826 EH Arnhem.

Onder de goede inzenders
wordt een tegoedbon

verloot te besteden bij
Slagerij Henk Greven
t.w.v.  € 20,00.

Stopverbod
Lange Wal

Op de Lange Wal geldt
sinds enkele weken

vanaf de toegangsweg
naar het

Gildemeestersplein
tot aan de toegangsweg

naar de
Langenbachstraat
een stopverbod.
Met name bij het
gedeelte voor het

postkantoor wordt dit
stopverbod nog

regelmatig genegeerd.

Het stopverbod heeft als
functie de veiligheid van
fietsers en bromfietsers
ter plaatse te verhogen.

Er is in de buurt
voldoende gratis

parkeergelegenheid.
De politie zal het
stopverbod gaan

handhaven. De boete
hiervoor bedraagt

€ 60,00.

Voor de oplossing zie pagina 22
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 Praktijk voor Oefentherapie Cesar
 Monique Donderwinkel
 Bethlehemkerk, Honigkamp 25, 6826PM ARNHEM
 tel. 026-3614005

De Cesar-therapeut leert u goed en gezond bewegen
zodat klachten verdwijnen of  verminderen

Lid VvOCM

- Bij rug-, schouder- en nekklachten
- Bij spannings- en hoofdpijnklachten
- Bij hyperventilatie
- Bij chronische aandoening, zoals reuma, osteoporose en parkinson
- Bij verkeerde werkhouding

kan de Cesar-therapeut u hierin begeleiden.

Sinds 1 juli 2008 heeft
u geen verwijzing
meer nodig.

RenS
Hondenuitlaatservice

laat uw hond uit als het u
om wat voor reden 

dan ook niet uitkomt.

Bekijk voor meer informatie
www.renshus.com of 

mail me op
info@renshus.com.

Bellen kan ook:
026-3619369 of 06-21832670.

Advertentie

Brief aan mijn  Haagse vriend Henk Woering

Beste J.P.,

Even een vraagje aan je. Stel je bent een hele wijk behoorlijk aan het
renoveren, wegen liggen opengebroken, gebouwen worden gesloopt en
de kans dat je achter een zandauto of shovel rijdt is erg groot.
Stel……..  dat je bij al die bouwputten banken neer gaat zetten.
Stel dat je dat doet ……....is dat dan kunst of noodzaak?

Moet je daar dan subsidie in steken
of moeten die eigenlijk betaald
worden uit het ziekenfonds? Deze
vragen kwamen laatst in mij op toen
ik over de Middachtensingel fietste
en ik ter hoogte van het Lange water
door mul zand en grind heen moest
rijden. Mijn wiel zakte weg en ik
ging gigantisch onderuit. Gelukkig
stond er een bankje waarop ik even
bij kon komen van de schrik.

Met bloedende knie, die trouwens
mooi kleurde bij het rood van de
bank, en ontwrichte fiets had ik een
mooi uitzicht op een prachtig groot
aquarium dat over enkele maanden
dienst moet gaan doen als school.
Ik fietste langs een bouwput waar
ook nog ergens een fietspad lag.

Een aantal dagen later ben ik via de
Laan van Presikhaaf richting het
park gelopen. Een tocht van bijna
drie kwartier. Een uitputtingsslag
door losliggende banden, kuilen en

geel zand. Het leek wel Parijs-
Dakar te voet. En wat gebeuren
moest, gebeurde. Ter hoogte van
Portaal verzwikte ik mijn enkel.
Net toen ik op een betere weg
terecht kwam, mijn concentratie liet
mij even in de steek. Maar, jawel,
gelukkig stond ook daar een bankje.

En deze was oranje. Het uitzicht
was net zo adembenemend als op de
Middachtensingel, ……….een bouwput.

Was dit toeval of de bedoeling?
Toen ik later bij de Annie M.G.
Schmidtschool een wel erg opval-
lend bankje zag staan, wist ik het
zeker. Een grotere zooi kun je niet
maken. Is de stoep langs de
Volkerakstraat net weer heel, gaat
men lantaarnpalen plaatsen.

Is de groenstrook van de Laan van
Presikhaaf net weer dicht, halen ze
gewoon het hele kruispunt weg. Had
je eerst nog een beetje een stoep en

een fietspad, heb je nu helemaal
niets meer. En bij al die projecten
hebben ze banken geplaatst.
Waarom?

Verwachten ze dat ik het mooi ga
vinden? Ik heb geen idee, maar ….....
deze banken, ….....schrik niet, zijn
geplaatst onder de noemer kunst.
Dus subsidie…..... en geen zieken-
fonds, terwijl die er eigenlijk geld
in hadden moeten steken als rust-
plaats na een survival-tocht over
kruispunten. En als tijdelijke bran-
card na een val op onprofessioneel
aangelegde fietspaden. Want je
bent toch een beetje geschift als je
de omleidingsroute voor fietsers
gaat aanleggen met grind waar glas
in is verwerkt of stukken stoep met
losse tegels? Maar mocht je wat
gebeuren, dan is er gelukkig wel
altijd een bankje in de buurt.

En mocht je na je val of lekke band
nog een beetje bij zinnen zijn,
bedenk dan wel dat je op kunst zit.
Over het fiets- en voetpad is niet na
gedacht maar de bank waar je op
zit wel.

Een troostende gedachte of niet?
Tot de volgende brief.
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Leercentrum de Overkant
Bethaniënstraat 242,

6826 TJ Arnhem
Secretariaat: Mevr. G. van Toor

Tel: 026 - 36 10 587

Medi@trefpunt de Overkant wordt
tevens Leercentrum Seniorweb!
Waarom aansluiting bij SeniorWeb, een landelijke organisatie die
in samenwerking met diverse partners door het hele land cursus-
sen en workshops in computer- en internetgebruik geeft. Betaal-
baar en begrijpelijk voor iedereen. Bij de cursussen wordt gebruik
gemaakt van de boeken van SeniorWeb en voor de vervolgcursus
VISTA een boek van VisualSteps.
We willen iedereen leren met een
computer om te gaan. Het bezit
ervan is geen must, maar is handig
om thuis te oefenen.

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

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

Onderstaand vindt u een over-
zicht van de cursussen die in
september gestart zijn. In de plan-
ning staat nog een vervolgcursus
digitale fotobewerking.

Uiteraard kunt u zich inschrijven
voor één van onderstaande cursus-
sen en voor de nieuwe cursussen:
vervolgcursus VISTA algemeen en
Email en Internet voor Windows
VISTA, die in januari 2009 van
start gaan.

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

Gestart per 15 september:
Maandag: van 19:30 - 21:30 uur

 Beginners Windows XP
Woensdag: van 20:00 - 22:00 uur

Beginners Windows XP
Donderdag: van 13:00 - 15:00 uur

Beginners Vista
Donderdag: van 19:30 - 21:30 uur

Email en Internet
met Windows XP

Zaterdag: van 10:00 - 12:00 uur
Digitale fotobewerking

De tien lessen à 2 uur kosten
€ 50,00, excl. cursusmateriaal
(boek en usb-stick). Arnhem
Card-houders krijgen korting

Inloop/Internetcafé:
Dinsdag t/m donderdag van
09:30 - 11:30 uur à € 1,10 per uur.
Huiswerkbegeleiding van
genoemde cursussen is mogelijk.

PC-help:
Maandag: van 13:00 - 15:00 uur
.

OPLOSSING KRUISWOORDPUZZEL
Horizontaal 1.ET; 3. ombuiging; 11. tic; 13. oei; 14. NNO; 15. sik; 17. houder; 20. ordner; 22. badolie;
25. miegerecht; 26. raam; 28. eerst; 30. klam; 32. cape; 33. peuk; 34. stal; 36. super; 38. eind;
41. Rus; 43. wingerd; 45. aanbod; 48. elders; 50. NTO; 51. jap; 53. DNB; 54. mok; 55. aanbidder;

Verticaal 1.ether; 2. TIO; 4. moed; 5. beroeps; 6. ui; 7. GN; 8. Ino; 9. norm; 10. wie; 12. Cuba; 15. snel;
16. krom; 18. damclub; 19. air; 21. dikkerd; 23. leeuw; 24. espen;  27. act; 29. tergend; 31. akn;  34. span;
35. Arno; 37. pit; 39. idem; 40. disk; 42. soja; 44. Elbe;  46. Ate; 47. dan; 49. Rom; 52. PB; 53. DD.
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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 10 oktober 2008
vóór 09.00 uur

Bezorging
3 november 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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beraadt zich nu op een nieuwe verkoop-
procedure. De ideeën hierover zal de gemeente
in november van dit jaar met de klankbordgroep
bespreken.

Hoofdstructuur
Het werk aan de Laan van Presikhaaf ligt goed
op schema. De werkzaamheden zijn een nieuwe
fase ingegaan nadat het eerste deel tussen de
Ruitenberglaan en de IJssellaan op maandag
21 juli weer open is gegaan voor al het verkeer.
Na de bouwvakantie is de gemeente op twee
nieuwe delen van de Laan van Presikhaaf be-
gonnen met wegwerkzaamheden. Het kruispunt
Laan van Presikhaaf/Volkerakstraat / Lange
Wal en het deel van de Laan van Presikhaaf
tussen de Volkerakstraat en de Honigkamp zijn
sinds 11 augustus 2008 volledig voor het ver-
keer afgesloten. Het kruispunt zal naar ver-
wachting half oktober 2008 weer open gaan.
Het deel tussen de Volkerakstraat en de
Honingkamp blijft naar verwachting tot eind
november 2008 afgesloten. De winkels aan de
Volkerakstraat zijn voor al het verkeer bereik-
baar vanaf de Driepoortenweg of via de
Grevelingenstraat. De buslijnen 43 en 34, van
en naar Arnhem Centraal, worden een klein stuk
omgeleid. Vanaf  de Driepoortenweg gaat de bus
via de P. Calandweg - Johan de Wittlaan -
Voetiuslaan - IJssellaan naar het Lange Water en
vervolgt zijn route richting Velp. Door de
omleiding komen de haltes Volkerakstraat en
Lange Wal tijdelijk te vervallen. De bussen
stoppen wel gewoon bij de tijdelijke haltes op
de IJssellaan. Voor het doorgaande autoverkeer
geldt dezelfde route als voor de bussen. De
Grevelingenstraat blijft ook bereikbaar via de
Volkerakstraat.

Heeft u nog vragen over de werkzaamheden of
wilt u meer wilt weten over het project, dan
kunt u de directievoerder, de heer Overmars,
iedere vrijdag van 14.00 uur tot 15.30 uur be-
zoeken in zijn kantoor naast de Nicolaaskerk
aan de Bethaniënstraat 3.
U kunt ook binnenlopen bij het nieuwe
informatiecentrum Presikhaaf  (in Winkelcen-
trum Presikhaaf  tegenover Capri).

In Presikhaaf markeert een prachtig gebouw
in donkergrijs reliëf  de hoek van de Volkerak-
straat en de Laan van Presikhaaf: De Bethaan.
Het is het eerste nieuwe gebouw dat wordt
opgeleverd in Presikhaaf. Vanuit de huur- en
koopappartementen kunnen de bewoners
vanuit hun luie stoel alle nieuwe ontwikkelin-
gen in Presikhaaf volgen. Op de begane grond
zit een gezondheidscentrum met onder meer
een apotheek, een aantal huisartsen en een
fysiotherapeutisch centrum. Dit najaar is de
opening. Dan vieren we dat de eerste nieuwe
woningen en belangrijke voorzieningen voor
de bewoners van Presikhaaf  in gebruik zijn
genomen.

Boven het gezondheidscentrum zijn alle
huurappartementen inmiddels verhuurd.
Er zijn nog wel appartementen te koop.
Vivare biedt deze appartementen inmiddels
met koopgarantie aan. Hierdoor kunnen de
woningen goedkoper worden aangeboden en
krijgt de koper een terugkoopgarantie. Mocht
u interesse hebben om een keer een kijkje te
komen nemen in deze prachtige nieuwe appar-
tementen, kunt u contact opnemen met ABC
Makelaars, tel. 026 - 352 32 32.
Op vrijdag 19 september is er een open dag.

Middachtensingel
Op woensdag 14 november 2007 heeft in de
Arnhemse Koerier en Cobouw (dagblad voor
de bouw) een verkoopadvertentie gestaan
voor de ontwikkellocatie Middachtensingel 1.
Inmiddels is deze verkoopprocedure afgerond,
maar zonder succes. Er zijn geen ontwikke-
laars geweest die een bod hebben gedaan dat
de gemeente voldoende vond. De gemeente

De Bethaan


