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RONDLEIDING

Maandag 12 januari 2009 werd een leuke start van het nieuwe jaar gemaakt door bijna 50
bewoners uit Presikhaaf, die actief  zijn in wijkplatforms, klankbordgroepen en BWO
Presikhaaf.  Zij werden ontvangen door Leo Smid en Marleen Geelen, managers van het
ROC Rijn IJssel, in hun nieuwe school aan de Middachtensingel. Na een korte inleiding
werd in twee groepen een rondleiding gehouden en iets verteld over het prachtige
gebouw en over de vier opleidingen: Administratie & Ondernemerschap,
Orde & Veiligheid, Handel & Logistiek en Uiterlijke Verzorging.
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Frank Daeseleer
gebiedsagent voor: Elsweide, IJsseloord 2,
Over het Lange Water en Winkelcentrum
e-mail:
frank.daeseleer@gelderland-midden-politie.nl
telefoon 0900-8844

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

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

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

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

WIJKWINKEL
PRESIKHAAF

Grevelingenstraat 18
6826 EH Arnhem
telefoon 36 226 64

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

wo. van 09.00-12.30 uur

Gerda van Rotterdam
wijkmedewerkster

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

Presikhaaf  2 gaat Deltakwartier heten
Op zaterdagmiddag 24 januari 2009 is tijdens een feestelijke
bijeenkomst in een grote tent aan de Roompotstraat de naam
bekend gemaakt van Presikhaaf 2, de nieuwe wijk na de sloop van
bestaande woningen.

Wijkwethouder voor Presikhaaf
Roeland Kreeft, regiodirecteur

Portaal Arnhem Marco de Wilde
en vestigingsmanager Vivare
Arnhem Maarten van Gessel
presenteerden de nieuwe naam.

Portaal is de trekker van het
project. Vivare is eigenaar van het
al voltooide gebouw “de Bethaan”,
waarin naast appartementen ook
een apotheek, huisartsen-
praktijken, fysiotherapie e.d.
gehuisvest zijn.

Fotografie: Hans van Dulkenraad
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Honigkamp 74
 6826 PR  Arnhem

Telefoon 026-3610284

SLAGERIJ
GREVEN

Honigkamp 52 - 6826 PR Arnhem
Telefoon 026-3621996

Advertentie Advertentie

(bron:
de Gelderlander d.d. 15 jan. 2009)

 
Op zoek naar een flexibele,  
verantwoordelijke baan  
met kinderen?  
Dan is gastouderopvang iets voor jou! 

 
 
Christelijk gastouderbureau  
De Herberg is op zoek naar  
christelijke gastouders 
in Presikhaaf  en omgeving. 
 
 
Ben je geïnteresseerd of  heb je vragen, bel dan 
naar 026-3213644 en vraag naar Christa  

of  kijk op www.cgob.nl 
 

Prijs van Eddy Zoëy
Presikhaaf is 15 januari jl. door Eddy Zoëy onderscheiden met de
zilveren award van het tv-programma ‘Nu we er toch zijn’.

BNN-presentator Zoëy overvalt
voor het programma willekeurige
mensen met de vraag of hij en zijn
crew er mogen overnachten.

14 februari Valentijn
Voor een roos, een sierraad

een geurzakje of
een klein kado

bij ‘t Sfeerhoekje
vind u het zo.

De bloemen- en kadoshop
bij u in de buurt

Je raakt er
niet uitgekeken!!!

Bij inlevering van
deze advertentie

1 kg
Schouderkarbonade

max. 2 kg. per klant

€ 2,98

Advertentie

De tijd die het duurt voor er een
slaapplaats is gevonden, bepaalt
de mate van gastvrijheid van een
stad. Er zijn drie soorten prijzen:
zwart, zilver en goud.

Voor de nieuwe reeks van het
programma reisden Zoëy en de
zijnen langs zogenoemde
Vogelaarwijken. Zo kwam het
programma in Presikhaaf terecht.

De ploeg van BNN heeft twee
nachten in Presikhaaf geslapen.
Nou ja, geslapen: ”De nachten zijn
altijd kort, want de mensen bij wie
je overnacht, bieden je een slaap-
plaats aan omdat ze dat wel gezel-
lig vinden, zo’n televisieploeg. En
dan wordt het meestal laat, met
een drankje erbij”, aldus producer
Rog. Loco-burgemeester Barth van
Eeten heeft de plaquette in ont-

vangst genomen. Dat Presikhaaf
niet de hoofdprijs heeft gekregen
als het gaat om gastvrijheid, komt
doordat het toch nog even duurde
voor het BNN-team drie bedden
gevonden had. Veel deuren bleven
zelfs gesloten. Dus zilver en geen
goud.

Barth van Eeten had een ‘zilveren
met een gouden randje’ voorspeld.
„Eigenlijk wel een goede omschrij-
ving”, vindt Rog. Hij is bijzonder
ingenomen met de plaats die het
Arnhemse gemeentebestuur aan de
onderscheiding gaf: in de vitrine
met openbare mededelingen bij de
ingang van het stadhuis:
“De mooiste plaats van Neder-
land”.

Het programma streek al eerder
neer in Groningen, Heerlen,
Amsterdam en Utrecht. Twee van
de vier steden kregen ‘goud’.
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Uitspraak Raad van State
“Dat heb ik nog nooit meegemaakt” waren de woorden van de
staatsraad tijdens de zitting van de voorlopige voorziening bij de
Raad van State over het broddelwerk van het Arnhemse
gemeentebestuur in de kwestie van het bestemmingsplan
‘Merwedestraat e.o.’.

Broddelwerk, dat is het ook, want de argumenten van de
gemeente Arnhem en provincie Gelderland vertonen de
nodige lacunes. Het komt er op neer dat het gemeente-
bestuur twee versies van één raadsbesluit heeft gemaakt.
Eén met en één zonder amendement van de gemeente-
raad waarin groencompensatie op het terrein wordt gere-
geld voor alle bomen die daar in 2004 gekapt werden.

De Raad van State is het eens met onze werkgroep, die
stelt dat er van alles mis is met de besluitvorming rond
het Merwedeterrein. De gemeente wil nu 37 bomen terug-
planten en de rest compenseren met geld voor het groen-
fonds.

Werkgroep Woonomgeving Presikhaaf  1

Dat komt dus niet overeen met
het besluit van de gemeenteraad.
De staatsraad vroeg zich ook af
waar die 37 bomen geplant zouden
kunnen worden. De gemeente
bleef  het antwoord schuldig.

De staatsraad zei dat het amende-
ment voor meerdere uitleg vatbaar
kan zijn en dat uit de plankaart in
elk geval niet blijkt waar de ge-

kapte bomen gecompenseerd
kunnen worden. In het plan is
namelijk helemaal geen ruimte om
37 bomen neer te zetten!
De Werkgroep Woonomgeving
Presikhaaf 1 blijft van mening dat
het terrein de invulling moet
krijgen zoals dat met ons bespro-
ken werd en waarover overeen-
stemming bestond, namelijk
woonwerkwoningen en ateliers.

De overhaaste kap op het Merwedeterrein in 2004
Foto B.Boerboom

Een industrieterrein in milieu-
categorie 3 (zware industrie) hoort
niet in een woonwijk. Elders in de
stad worden woningen bij indus-
trieterreinen weggehaald, in
Presikhaaf 1 wordt industrie aan
woningen toegevoegd!

De omgekeerde wereld. Zeker in
een periode waarin gebouwen op
industrieterreinen leegstaan.

Agenda werkgroepen
Presikhaaf Oost

Agenda werkgroepen
Presikhaaf  West

februari
17-02 Wijkplatform Presikhaaf  Oost
19-02 Bewonersoverleg Elsweide

maart
02-03 Bewonersoverleg

Cannenburg/Ulenpas
De vergaderingen vinden plaats in
de Oosthof om 19.30 uur

februari
19-02 Inter Culturele Werkgroep (ICW) 09.00 uur de Overkant

maart
05-03 Inter Culturele Werkgroep (ICW) 09.00 uur de Overkant
16-03 WWP2 19.30 uur Wijkwinkel
19-03 Inter Culturele Werkgroep (ICW) 09.00 uur de Overkant
31-03 WWP1 20.00 uur de Snuffelpaal
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In rook opgegaan?
Er voer toch een lichte schok door mij heen toen ik
24 december in de krant het kleine berichtje las dat
Dr. Meinsma was overleden.  En nog wel in Bolsward, de
geboortestad van mijn moeder.

De ZD-Adventgemeenschap
had al langer dan een eeuw met
haar wereldwijde gezondheids-
campagnes gewezen op het
gevaar van het gebruik van
tabak. Sommigen herinneren
zich nog de raambiljetten met
daarop afgebeeld een asbak met
uitgedrukte peuken en de tekst
daarbij “Uit, goed voor u”.

Natuurlijk kwamen er smalende
opmerkingen van “waar be-
moeien ze zich mee” en het
opvoeren van de teksten boven
het pijpenrekje: “Een tevreden
roker is geen onruststoker”.
Zelfs het uithangbord boven
tabakswinkels werd gememo-
reerd waarop de tekening stond
van een witgejaste dokter die
een sigarettenmerk aanprees
met: “Wees kalm, neem een
Dushkind”.

Toen kwam een andere dokter:
Meinsma. Hij bevestigde het
gevaar en toonde loepzuiver de
resultaten van onderzoeken die
bevestigden dat roken inderdaad
verband hield met longkanker.
 Later ontdekten ze dat er ook
een relatie bestond met hart- en
vaatziekten. Natuurlijk volgden
weer die verhalen over die
honderdjarige opa die nog elke
dag zijn sigaartje rookte.
Ik maakte persoonlijk kennis
met Dr. Meinsma die een lezing

voor ons hield. Wat het verband
was weet ik niet meer, maar hij
spreidde zijn handen om een
dode mus met gestrekte vleugels
aan te geven. Die vormde zo
een kruis als boodschap voor de
mens. Mede door Dr. Meinsma
nam de overheid de voorlichting
over en nu staat zelfs op elk
pakje sigaretten de waarschu-
wing “Roken is dodelijk”.
In de programma’s van talloze
hulporganisaties en van de grote
partijen staan gezondheidszorg
en veiligheid in de top vijf. Het
werk van de buurtverenigingen
en wijkplatforms zou ik kleine
politiek willen noemen.

Zij beogen immers alle het
welzijn van de mens in hun
omgeving. Maar al zijn daarin de
mensen nog zo verenigd, er blijft
onderling verschil van opvattin-
gen bestaan, dat zich op irritante
wijze kan uiten. Toch hebben zij
elkaar nodig: gemeente, corpora-
ties en burgers.
De regering wees op zeker
moment veertig wijken aan die
aan een opknapbeurt toe waren
omdat de leefbaarheid daar in
het gedrang kwam. Er werd geld
voor uitgetrokken. De wet
schrijft voor dat de bewoners
daarbij inspraak moeten hebben.

Zij zijn immers de ervarings-
deskundigen. Zij kennen hun

buurt beter dan welke ambte-
naar ook. De grote vraag is
echter: welke mensen onder hen
kunnen een groep van ongeveer
dertig personen vormen die het
vertrouwen geniet van de ge-
meenschap om een gelijkluidend
advies aan de gemeente te
kunnen geven. Bestaat er van
ieder van die personen een
profielschets, zodat de bevol-
king hen kan kiezen om die
gewichtige taak toe te vertrou-
wen? Genieten de mensen, die
als vrijwilliger soms al tientallen
jaren de platforms bemensen, al
niet dat vertrouwen? Plannen
maken kunnen wij allemaal.

Maar van veel van die plannen
hoor je nooit meer wat omdat de
uitvoerbaarheid niet getoetst
werd.

Het zijn allemaal vragen die een
antwoord behoeven wil een wijk
de gewenste verbetering onder-
gaan. Zijn er kundige mensen
met voldoende ervaring die net
als Dr. Meinsma met gezag en
feitenkennis de idealisten in de
platforms ondersteunen? Zij zijn
het immers die reeds lang de
belangen van de wijk beharti-
gen? De reeds door hen vastge-
stelde wensen mogen niet door
bureaucratie in rook opgaan.
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Open brief  aan de bewoners van
de Molecatenstraat tot en met de
Cannenburglaan
Medio april 2009 stopt contactpersoon Bert Coenen zijn activi-
teiten voor onze projectgroep. Hij heeft er dan bijna tien jaar
opzitten en denkt aan ander vrijwilligerswerk. Daarom zijn wij op
zoek naar een opvolger voor hem ter aanvulling van ons team. In
principe wordt elke straat door iemand vertegenwoordigd, maar
dat is al vanaf het begin nooit gelukt.
Vandaar dat ieder potentiële vrijwilliger welkom is.

Wat wordt er van u verwacht?
1.  Tweemaal per jaar de agenda voor de vergadering uitschrijven

en rondbrengen.
2.  Van deze twee vergaderingen de notulen maken en rondbrengen.
3.  Uw aanwezigheid bij het tweemaal per jaar gezamenlijke overleg

met de“Ulenpasgroep” wordt ook op prijs gesteld. Bij dit overleg
 is een opbouwwerker van de gemeente betrokken.

4.  Zesmaal per jaar moet het blad “Presikhaaf wijknieuws”
worden rondgebracht.

5.  Medio november moet de bijdrage voor de achterpadverlichting
worden geïncasseerd dan wel uitbetaald aan alle betrokken
bewoners.

Wat is buurpreventie
Ondanks de voortdurende inzet
van politie en justitie blijft het
aantal inbraken, diefstallen en
vernielingen nog altijd stijgen. En
dat betekent grote schade aan
persoonlijke eigendommen. Plus
ergernis, verontrusting en soms
zelfs angst.

Het doel van een buurtpreventie-
project is dat bewoners en politie
er samen voor zorgen dat dieven,
inbrekers en vernielers minder
gemakkelijk de kans krijgen hun
slag te slaan. Dat kan ook door
wat extra op te letten en wat meer
betrokken te zijn bij de straat, flat
of  buurt waar u woont. Uw erva-
ringen en die van anderen stellen
de politie en buurtbewoners in
staat beter op de hoogte te blijven

van de ontwikkelingen in de buurt.
Voor u betekent dat de mogelijk-
heid om effectieve voorzorgsmaat-
regelen te nemen, terwijl de
gebiedsagent er met zijn dagelijkse
werk rekening mee kan houden.

Een buurtpreventieproject kost
niet veel moeite of geld maar het
kan wel wat oplossen: een gezelli-
ger, veiliger en rustiger buurt.

Wat is het niet?
Het is dus niet de bedoeling om
burgerpatrouilles te organiseren.
En natuurlijk heeft het “eigen
rechter spelen” niets met buurt-
preventie te maken.

Wel heeft buurtpreventie dus alles
te maken met ogen en oren open-
houden in uw eigen belang en dat
van uw directe omgeving.

Kortom, heeft u nog wat vrije tijd
over een bijdrage te leveren om de
leefbaarheid en veiligheid van
onze buurt te helpen bevorderen,
neem dan contact op met onder-
staande  coördinator.

Zij kan u zonodig een en ander
nader toelichten.

Truus de Knegt
Biljoenlaan 6

6825 ET Arnhem

Telefoon 3614656

Advertentie

Wij zijn
niet verhuisd

onze praktijk voor
FYSIOTHERAPIE
 is nog steeds gevestigd op

 de HOUTMANSTRAAT 90
telefoon : 026- 3611350.

U kunt een afspraak maken
mét,  maar ook zonder
verwijzing van de arts.

Wij bieden veel individuele aandacht
en extra behandeltijd.

Naast oefentherapie en massage
zijn onze specialisaties:

Haptonomie, Oedeemtherapie
(bij zwelling), therapie bij bekkenklachten

(zwangerschap) en
bekkenbodemklachten (urineverlies)

Mara Keerssemeeckers
Anton Dalhuisen
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Winkelcentrum Presikhaaf: schoon, heel en veilig!
Winkelcentrum Presikhaaf  heeft
twee sterren van het Keurmerk
Veilig Ondernemen (KVO).
Het keurmerk is gericht op het
verhogen van de veiligheid en
aantrekkelijkheid van het winkel-
centrum. Verschillende partijen
hebben zich verenigd in de

Werkgroep KVO-Presikhaaf.
Corio, SOB Presikhaaf  en Trigion
Beveiliging werken samen met
politie, brandweer, bewoners en
gemeente en worden ondersteund
door het bedrijfschap detailhandel.

Het is voor de werkgroep erg

belangrijk om te weten welke
problemen er daadwerkelijk
spelen. Daarom hebben alle leden
van de werkgroep recentelijk weer
een schouw gehouden in en rond
het winkelcentrum.

Vanuit de diverse disciplines
wordt op heel verschillende pun-
ten gelet. Samen zie je meer! En
samen werk je aan oplossingen.
Gedurende de schouw zijn er weer
diverse aspecten op het gebied
van schoon, heel en veilig naar

boven gekomen. Vaak zijn het
kleine dingen die uitmaken of we
de openbare ruimte om ons heen
van een acceptabel niveau vinden.

Doet de verlichting het en is het
groen goed onderhouden? Maar

ook: zijn de uitstallingen represen-
tatief en is het straatwerk op orde?

Foto’s van de verbeterpunten
komen, samen met een korte
beschrijving van de situatie, in het
verslag van de schouw.
Per verbeterpunt wordt bekeken
welke partij er verantwoordelijk is
voor de oplossing. Dat kan de
gemeente zijn als het gaat om
losliggende stoeptegels, de VVE
als het gaat om schade aan een

flat, de brandweer gaat weer over
de vluchtroutes of Corio als
eigenaar van het winkelcentrum,
enzovoort.

Er is de afgelopen jaren gezamen-
lijk al heel veel gerealiseerd om de
veiligheid en het kwaliteitsniveau

van de openbare ruimte in en rond
het winkelcentrum te verbeteren.
Maar dat kan en mag geen mo-
mentopname zijn. Er is voortdu-
rend aandacht nodig. Die aandacht
is blijvend geborgd door samen te
werken in een KVO-verband.

Veiligheid verdient het!
Voor ons allemaal!

scheef!

vuilnis!

betonschade

vluchtroute?

graffiti!

Advertentie

doen de lampen het?

De zomer
  is begonnen!

Arke Arnhem

Winkelcentrum Presikhaaf

Raadsheerplein 4

6826 KR Arnhem

Tel: 026 3644644

*Vraag naar de voorwaarden

Met de aller hoogste

vroegboekkorting 

 350 tot

*
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Beste J.P.,

Brief  aan mijn Haagse vriend Door Henk Woering

Wat was het een nieuwjaarsfeest hé. En wat waren we
dronken. En wat was die buurman boos zeg, toen hij riep
dat al ons vuurwerk zijn kant op kwam.
En wij maar mikken. Heerlijk, heerlijk hoor zo’n kak-
feestje. Zo kom je nog eens aan gratis eten en drinken,
dat ik normaal niet kan betalen.

Ook leuk dat ik Jan Jaap
mocht ontmoeten. Hij was
verbaasd, dat ik geen kaviaar
kende. En toen heb ik hem
toch maar even uitgelegd dat
de wijk, waar hij het in 2007
over had, echt een wat andere
wijk was, dan daar waar we op
dat moment stonden. En dat ik
daar woonde. Hij vond het in
eerst instantie triest. Maar
toen ik hem had uitgelegd dat
onze wijk zo bijzonder was
dat er regelmatig de minister
van WWI komt kijken, schrok
hij toch wel een beetje.

Hij zou eens komen kijken, zei
hij. Bij mij op de koffie, leuk.
Kon hij eindelijk een snuffel-
paaltje kopen.
En al doorpratend kwamen we
op de gedachten dat het mis-
schien eens leuk zou zijn als
hij undercover in onze wijk
zou gaan wonen.

En dat hij dan , na een aantal
weken,  bekent zou maken wie
hij werkelijk was. En dan zou
hij daarna alle mensen die hij
had leren kennen, in de
snuffelpaal, trakteren op
kaviaar. Een soort secret
millionair,  maar dan anders.

Zo gezegd zo gedaan.

Dus mensen….. opgelet wie
weet word u binnenkort wel
uitgenodigd om samen met Jan
Jaap kaviaar te gaan eten.

Zou Jan Jaap ( JJ ) de wijk-
wethouder ook ontmoeten ?
Want loopt die gewoon door
de wijk ? Of de wijkmanager ?
Of de programmaleiders of
de kerngroep sociale bouw-
stenen ? En zou JJ de sociale
bouwstenen ook zien in
Presikhaaf ? Weet u wat dat
zijn ? Want dat zijn niet de
stenen waar u onder kunt
zitten in P1.

Of wie weet  word JJ wel
opgenomen in de denktank
geleid door de cultuur-
aanjager.  Of komt hij in de
brain-stormgroep. Want dat
zijn allemaal mensen en insti-
tuten die zich buigen over de
problemen van onze wijk.

En al die groepen met al die
moeilijke namen, waar niemand
wat van snapt, gaan zorgen
dat onze wijk een krachtwijk
word.

En deze groepen brengen
boekjes uit met verhalen van
u en mij. Want ik denk dat
daar onze wijk beter van

word. En al deze mensen
hebben heeeeel veeeeeel
overleg met elkaar. Want
daar word onze wijk ook
beter van. En al dat overleg
kost heeeeeeeel veeeeeeeel
geld en daar word onze wijk ......
ook beter van ?

Of moet dat geld gestoken
worden in de vrijwilligers-
groepen ?. Want zij weten
toch allang hoe onze wijk een
krachtwijk word?

Zijn zij niet degenen die in de
begin jaren van Presikhaaf,
Presikhaaf gemaakt hebben ?

En is dat nu niet door vele
bobo’s wegvergaderd?
Dus met wie gaat JJ
zometeen kaviaar eten ?

Ik denk met alle vrijwilligers
van Presikhaaf. Want die
verdienen dat voor hun inzet
en daadkracht.

En dat hebben we bewezen in
het programma “ Nu we er
toch zijn “ van Eddy Zoë.
Presikhaaf kreeg , voor zijn
gastvrijheid, de zilveren plak.

En daar kan geen denktank
tegenop.

Tot de volgende brief.

B. van Gool Producties & Management
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Activiteiten in Woonzorgcentrum Waalstaete

Programma februari, maart 2009
Donderdag 12 februari
Bingo met Verloting
Diverse rondes, fraaie prijzen,
pauze tussendoor en aansluitend
verloting. Voor cliënten binnen en
buiten Waalstaete.
Entreeprijs externe bezoeker
€ 2,00 (inclusief kaart)
Prijs per lot € 0,25
Van 14.30 tot 16.00 uur

Woensdag 18 februari
Carnavalsavond met carnavals-
vereniging “De Zotskappen”,

cliënten, familie,
medewerkers en
vrijwilligers. Voor

cliënten binnen en
buiten Waalstaete.

Entreeprijs externe
bezoeker € 2,00 (inclusief)
Van 19.00 tot 21.45 uur

Woensdag 25 februari
Markt
Voor cliënten binnen en buiten
Waalstaete. Entree gratis
Van 09.30 tot 12.00 uur

Donderdag
26 februari
Snelle snack
Maaltijd
Voor cliën-
ten van
binnen en buiten
Waalstaete.
Inschrijving via aanmeldstrookje
en entreekaart via receptie. Van
12.30 tot 14.00 uur

Donderdag 12 maart
Bingo met Verloting
Diverse rondes, fraaie prijzen,

pauze tussendoor en aansluitend
verloting. Voor cliënten binnen en
buiten Waalstaete. Entreeprijs
externe bezoeker € 2,00 (inclusief
kaart). Prijs per lot € 0,25
Van 14.30 tot 16.00 uur

Donderdag 26 maart
Optreden Philharmonie Gelre
Voor cliënten binnen en buiten

Waalstaete. Entreeprijs externe
bezoeker € 2,00.

Van 20.00 tot 21.00 uur.

Zaterdag 28 maart
Paas High Tea
Luxe lekkernij bij de thee,
mooi gedekte tafels en klassieke
muziek. Voor cliënten binnen en
buiten Waalstaete. Entreeprijs
externe bezoeker € 2,00 (inclusief)
Van 14.30 tot 16.00 uur

Door Hannie Stronks

Oplossing kruiswoordraadsel
Horizontaal
1.pint; 4. pech; 7.peso; 10.ibis; 14.lea;
15.sax 16.UPI; 18.tra; 20.aal; 21.appel-
sap; 24.toernooi; 20. ria; 27muskiet;
30. MRB; 31.ges; 32.geit; 33.veel; 35.
cab; 37.BRT; 38.donna; 39.onnet;
41.blo; 43.AA; 44.jeu; 45.ris; 46.oo
47.rad; 49.edele; 53.pogen; 56.mot;
57.dor; 59.ader; 60.open; 61.hit; 63.uil;

65.inmaken;
67.hen; 69.kib-
boets; 72.levering;
75.tel; 76. bei; 77.ver; 79.vos; 80.moe;
81.eten; 82.deur; 83.ijken; 84. earl

Vertikaal
1.plak; 2.iep; 3.napret; 4.pas; 5.exa-
men; 6. hu; 7.;pi 8.stoten; 9.ore;

11.baobab 12. iao; 13 slib; 15. sla;
17.pak; 19.arm; 22.eer; 23.puin;
24.teen; 25.nrc; 28.sta; 29. IVO;
31.graad; 32. Gouda; 34.leren;
36.bloot; 37 bar.; 38.dee; 40.ton;
42.oot; 48.doublé 50.editie; 51.lens;
52.erm; 53.pok; 54.opel; 55. Geneve;
56.minima; 58.rib; 61.her; 62.akte;
64.los; 66. ame; 67.hes; 68;egel; 70;iet;
71.eed; 73.von; 74.nor; 77.vr 78. rij



Werkgroep
Arnhem Geen Asfaltcentrale

p/a Grevelingenstraat 18
6826 EH Arnhem

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

www.ageena.nl

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

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

maakt ernstig bezwaar tegen de voorgenomen komst van

de asfaltcentrale op de Koningspley-noord, aangezien deze

vestiging een ernstige bedreiging voor de gezondheid van

ons als omwonenden betekent.

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

Ondergetekende,

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

Nieuwsbrief  Werkgroep Arnhem Geen Asfaltcentrale
Ga met AGA!
Vier leden van Wijkplatform Presikhaaf  Oost en vier van Wijkplatform Presikhaaf

West kunnen het namens Presikhaaf  niet hard genoeg roepen: “Arnhem Geen
Asfaltcentrale”! En de Gedeputeerden en leden van de Provinciale Staten en

de Gemeenteraad hebben het geweten en zullen het nog lang moeten horen.

Wij noemen ons de Werkgroep AGA, maar de gemeente Westervoort besefte dat

het haar evenzeer aanging. Leden van de Westervoortse milieugroep, wijkraden en

politici kwamen met Arnhemse raadsleden naar ons toe en zo ontstond het “Platform

AGA”. En dat platform komt nu maandelijks bijeen om de stand van zaken te bespreken. Het is niet zomaar een

protestgroep die maar wat uitroept uit ongenoegen over het gevoerde overheidsbeleid. Voor veel bewoners van

Presikhaaf  is dat wel duidelijk. Zij hebben ons het afgelopen jaar gesteund door zo’n 800 strookjes uit de

wijkkrant terug te sturen. En bezoekers van winkelcentrum Presikhaaf  hebben de werkgroep bezig gezien toen

bleek dat voor een behandeling in Provinciale Staten van Gelderland van een zogenoemd ‘Burgerinitiatief ’ 750

handtekeningen van mensen boven de zestien jaar nodig waren. Wij verzamelden daar meer dan duizend hand-

tekeningen. En op de “Dag van Westervoort”  werden daaraan ruim drieduizend handtekeningen toegevoegd

met als laatste die van de burgemeester van Westervoort. Deze complimenteerde in een toespraak de initiatief-

nemer die op deze wijze opgekomen was voor een schoon milieu en de gezondheid van de bewoners. Het is

immers bekend dat door de concentratie van fabrieken en verkeer in het Westen van ons land daar vijftien

procent meer astma en andere ziekten aan de luchtwegen voorkomt dan bij ons. En wij weten hoezeer astma

het geluk van de mens aantast.

De leden van Platform AGA gingen namens vele omwonenden de Provinciale Staten en de Arnhemse gemeente-

raad toespreken. Op een beschaafde, maar indringende manier, zodat de voorzitters na elke inspraak de spreker

vriendelijk bedankte. Want het platform heeft de gang van zaken nauwkeurig nagegaan en kon aantonen hoe het

met asfaltcentrales in andere delen van Nederland is verlopen. Zij ontdekte dat de procedures bij lange na niet

voldoende zijn gevolgd. Daarvoor is een Milieu Effect Rapportage (MER) nodig die de nadelige gevolgen van

de giftige uitstoot, de geluids- en stankoverlast over de ruime omgeving in kaart brengt. De gemeente vond dat

een te zwaar en te duur middel en stelde een adviesbureau aan om een “Onafhankelijk Milieu Advies” uit te

brengen. Het stikt intussen van de afkortingen van namen van adviesorganen en de naam OMA zegt eigenlijk al

genoeg. Het zijn allemaal de overheid welgevallige organen die alleen een beperkte omvang van de vervuiling

onderzoeken. En dat is voor ons beslist onvoldoende. Na de inspraak barstten de vragen los. Daarop had het

platform afdoende antwoord. Merkwaardig was echter dat de staten- en raadsleden de betreffende gedeputeerde

en wethouder vroegen waarom zij niet op de hoogte waren gebracht van de aangevoerde feiten.

Zij beseffen inmiddels dat als niet aan het verzoek voldaan wordt, het platform naar het hoogste rechtsorgaan

van ons land, de Raad van State, stapt. Want werkgroep en platform AGA gaan tot het uiterste om de gezond-

heid van de bewoners en hun kinderen en kleinkinderen zo veilig mogelijk te stellen. Het laatste stukje natuur-

gebied van het belangrijke historisch buitengoed Presikhaaf  mag niet worden geofferd aan de zwaarste industrie

milieucategorie vijf.                                                      Piet Schreuder, lid AGA

PRESIKHAAF
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Aanvraagformulier bewonersbudget
Krachtwijk Presikhaaf

Inlichtingen/opsturen naar:
Platform Presikhaaf t.a.v. Wim Petersen 
p/a Wijkwinkel Presikhaaf
Grevelingenstraat 18, 6826 EH Arnhem 026 362 84 47
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sport/cultuur

achter de
voordeur

DOE  MEE . .
MET EEN IDEE

VOOR PRESIKHAAF

Vul het aanvraagformulier op de achterzijde in........ 

werken integreren veiligheidleren

wonen

BEWONERS
BUDGET
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Presikhaaf Krachtwijk
In november 2007 besloot (ex-)minister E l la Vogelaar van Presikhaaf een 
Krachtwijk te maken. Daarvoor kwamen mil joenen euro’s beschikbaar voor 
een periode van t ien jaar,  te beginnen in 2008. Om Presikhaaf zowel sociaal 
als  fysiek (woningen, wegen, groen e.d.)  op een hoger niveau te t i l len, 
werden er gericht plannen gemaakt -  de zogenaamde Wijkact ieplannen 
(Wap).   Al le wijkbewoners hebben het afgelopen jaar de gelegenheid gehad 
op die plannen te reageren.  Deze react ies z i jn in de plannen verwerkt .

Plannen maken voor t ien jaar  i s  echter  vr i jwel  onmogel i jk .  Want wie kan zover voorui t 
k i jken? Er  kan immers van a l les gebeuren en veranderen.  Om op ontwikkel ingen te kunnen 
inspelen,  z i jn  d ie t ien jaar  in s tukken van twee jaar  geknipt .  Voor e lke twee jaar  worden 
u i tvoer ingsplannen gemaakt . 
Het eerste u i tvoer ingsplan bestr i jk t  de per iode 2008-2009.  Daar in staan gedeta i l leerde 
programma’s op de zeven hoofdthema’s :  Wonen,  Werken,  Leren & Opgroeien,  Integreren, 
Sport  & Cul tuur,  Vei l igheid,  Achter  de Voordeur) .  In  de programma’s z i jn  adviezen van 
wi jkplat forms,  bewoners en betrokken organisat ies verwerkt .

Ernie Hoffmeister
programmaleider Krachtwijken
 

Programmaleider Krachtwijk Presikhaaf is Ernie 
Hoffmeister. Sommigen kennen hem misschien 
al, want hij was voorheen projectleider Buiten 
Gewoon Beter in Presikhaaf. Zo heeft hij de wijk 

destijds beter leren kennen. “Ik vind het een 
sfeervolle wijk: ruim opgezet, veel groen, mooie 
parken. En de bewoners zijn vriendelijk en toe-
gankelijk, daar heb ik steeds goed mee kunnen 
samenwerken. Ja, ik héb wat met Presikhaaf. 
Ik ben blij dat ik hier aan de slag kan gaan.”

Hij is zeer resultaatgericht en wil zo snel mogelijk 
aan de gang. Met het stimuleren van de Werk-
gelegenheid, bijvoorbeeld. “Het werkloosheidscijfer 
ligt in Presikhaaf ver boven het Arnhems gemid-
delde. Daarom willen we projecten starten die de 
kans op werk vergroten. Dat gaat heel breed: van 
scholing van mensen zonder werk tot ondersteu-
ning van (startende) ondernemers.” Maar hij weet
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dat ook het inventariseren van ‘enge plekken’ bij 
bewoners hoog op het lijstje staat.

Niet voor niets krachtwijk
Het is echter nog niet zeker wat er allemaal staat te 
gebeuren, daarom kan hij er niet veel meer over 
zeggen. Wel weet hij dat ook het onderwijs extra 
aandacht vraagt, dat er weinig is op het gebied van 
sport en cultuur en dat er problemen zijn ‘achter de 
voordeur’. “Nee, Presikhaaf is niet voor niets een 
krachtwijk.”
“Maar”, vervolgt hij, “er zijn ook veel positieve 
zaken. Kijk naar het aanpassen van de hoofdwegen 
door de wijk, naar Buiten Gewoon Beter, naar de 
komst van twee MFC’s (Multifunctioneel centrum). 
Allemaal heel belangrijk voor het totaalbeeld van 
de woonomgeving.” Vanuit die positieve kijk wil 
Hoffmeister graag te werk gaan “maar zonder de 
ogen te sluiten voor zaken die niet gaan zoals ze 
moeten gaan.”

Bewoners staan voorop
Allerlei organisaties zullen de plannen uit de Wap 
gaan uitvoeren - van politie tot maatschappelijk 
werk, van wooncorporaties tot scholen. Maar als 
plannen niet werken, haalt programmaleider 
Hoffmeister er een streep door. “Ik ben niet te 
beroerd om impopulaire beslissingen te nemen, 
want het belang van wijk en bewoners staat voor-
op. Als die tevreden zijn, doen wij het goed.”
Ernie Hoffmeister heeft geen vaste plek in de 
wijk. Wie hem wil bereiken belt: 377 44 41

                                                   Anja 
                                                   Franssen

Al goed op weg 
“De stap naar Vogelaar is eigenlijk niet zo groot. 
Want in feite zijn we al een tijdje goed bezig in 
Presikhaaf met de ‘Sociale Bouwstenen’. Kijk bij-
voorbeeld naar Buurt in Actie, het signaleren van 
problemen ‘Achter de Voordeur’ en de Gezinszorg 
in Presikhaaf. Daar kunnen we op voortbouwen.”

Het bestaande uitbreiden
“Met dit bewonersbudget kunnen we natuurlijk 
ook bestaande projecten verder uitbreiden. 
Bijvoorbeeld Ome Joops Tour, Kinderkampen, 
Sinterklaasactiviteiten, professionals aanstellen 
voor nieuwe activiteiten, buurtbankjes et cetera. 
Maar we moeten natuurlijk eerst afwachten wat 
bewoners willen.”

Anja Franssen, Wijkplatform Presikhaaf West

Bewonersbudget
Naast de vele miljoenen om de Wijkactieplannen 
(Wap) uit te voeren, is er in 2009 ook nog eens 
bijna 4 ton beschikbaar als bewonersbudget - en 
in 2010 zo’n 225 duizend euro.  
Alle wijkbewoners kunnen hier gebruik van 
maken. Wie een idee heeft dat de wijk (of een 
deel daarvan) ten goede komt, kan een aanvraag 
voor geld indienen. 
Waar moet je aan denken? Aan een sportveldje, 
speeltoestellen, een rommelmarkt, een bloem-
bak, een buurtbarbecue, een groot wijkfeest, 
sportevenementen, culturele manifestaties en ga 
zo maar door. In feite is alles goed, zolang het 
maar te maken heeft met de Krachtwijk-thema’s.
Dus heeft u een goed idee? Vul het aanvraagfor-
mulier in (zie achterkant van deze pagina) en 
stuur dit naar de wijkwinkel. 

     Spelregels
 Alleen personen of groepen uit de wijk 

 kunnen een aanvraag indienen
 Aanvragen moeten schriftelijk worden   

 gedaan 
 Zowel bewoners uit Presikhaaf Oost als West  

 kunnen aanvragen indienen. Presikhaaf Oost  
 heeft weliswaar een kleiner bewoners-
 budget, maar kan meeliften op het ruime   
 budget van Presikhaaf West - zolang het niet  
 te gek wordt.

 De wijkplatforms beslissen over een   
 aanvraag. 

 De wijkplatforms komen vier keer per jaar bij  
 elkaar om de budgetten te beoordelen. 
 In mei gebeurt dat voor de eerste keer in   
 2009.

 Sommige aanvragen moeten voor beoor-
 deling misschien worden getoetst aan   
 gemeentelijk beleid. Dat kost dus tijd. 

Wim 
Petersen

Opbouwwerker Wim Petersen speelt bij de bewo-
nersbudgetten een belangrijke rol. Hij is bijvoor-
beeld degene die de aanvraagformulieren verzamelt 
en bekijkt. “Ik kan ook mensen helpen bij het 
opstellen van een aanvraag”, zegt hij. “En ik help 
mensen op weg bij het organiseren van activiteiten. 
Maar ik organiseer niet zelf. En let wel: het wijkplat-
form neemt de beslissing of er wel of geen geld 
komt voor een aanvraag.”
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Lourdesschool en actief  leren met Kaleidoscoop
In het kinderdagverblijf, de speelzalen en in de groepen 1 en 2 van
de basisscholen in de wijk Presikhaaf leren de kinderen op een
actieve manier: Kaleidoscopisch. Dat wil zeggen: kinderen maken
hun eigen plannen en keuzes, voeren die uit en kijken erop terug.
Hierbij is er veel aandacht voor interactie en taal.

Op de Lourdesschool willen we
ook na groep 2 de werkwijze van
Kaleidoscoop graag doorzetten.
Daarom zijn we drie jaar geleden
al begonnen met het ontwikkelen
van een doorgaande lijn voor
groep 3 tot en met 8, waarbij
zoveel mogelijk elementen van
Kaleidoscoop worden toegepast.

We noemen het daar: werken in
hoeken. Onderzoek heeft uitgewe-
zen, dat kinderen die zelf op
onderzoek uitgaan en graag actief
willen leren uiteindelijk hoger
scoren op taal en kennis-
vaardigheden.

Het onderwijs op de Lourdes
kenmerkt zich door een vast
dagschema, de leeromgeving ziet
er aantrekkelijk en uitdagend uit,
de kinderen mogen samenwerken
en de leerkracht houdt de ontwik-
keling van de kinderen goed in de
gaten.

Wij zijn de afgelopen jaren daarbij
begeleid door Jetty Vegter van het
Nederlands Jeugd Instituut. Zij is
in Nederland de meest bekende
persoon op het gebied van

Kaleidoscopisch werken. Een zeer
enthousiast en deskundig iemand.
Zij heeft haar enthousiasme ook
op ons over weten te brengen. In
alle groepen wordt er nu minimaal
twee keer in de week in hoeken
gewerkt. Daarnaast wordt actief
leren steeds meer een manier van
werken die ook op andere momen-
ten van de dag toegepast wordt.

Een voorbeeld:
Tijdens het zelfstandig werken in
groep 7 van meester René van de
OLV van Lourdesschool werken
twee meisjes aan een opdracht in
de rekenhoek. Er liggen diverse
materialen uit het dagelijks leven,
een pak bakmeel, een doosje
damstenen, een bakje spijkers enz.
Er staat ook een weegschaal.

De opdracht is om gegevens aan te
leveren voor een grafiek van de
hele groep.De meisjes wegen alle
voorwerpen, noteren de gewichten
op een verzameltabel en geven de
tabel aan de groep kinderen die
alle uitkomsten verzamelt. Deze
groep vergelijkt de uitkomsten en
maakt er een grafiek van.
Wanneer alle kinderen hun tabel
hebben ingeleverd, wordt de
opdracht besproken bij het terug-
kijken. Het wordt duidelijk welke
groep het meest nauwkeurig heeft
gemeten.

Wat hebben de kinderen nu ge-
leerd? Zij leren met een weeg-

Door Frans Huisman

schaal om te gaan, weten wat het
begrip ‘gemiddelde’ betekent en
voelen en zien het gewicht van
verschillende voorwerpen.
De kinderen moeten samenwerken
en overleggen. De hele groep leert
zelfstandig te werken.

De leerkrachten op de
Lourdesschool zijn enthousiast
over deze actieve manier van
werken, maar de kinderen nog
meer. Als de hoeken een keer niet
kunnen doorgaan (andere activiteit
of even geen tijd) wordt dit niet in
dank afgenomen!
De kinderen bewaken het goed!
Dat zegt al voldoende.

Terwijl ik dit zit te typen, hoor ik
een leerkracht van groep 1/2 in de
gang tegen een leerling van 5 jaar
zeggen: jullie kunnen goed samen-
werken. Antwoord van de de
leerling: wij zijn een team!!!!!!
Jong geleerd is oud gedaan!
Ook de leerkrachten van de
Lourdesschool werken veel samen.
We zijn een (h)echt team en
werken samen hard aan de ontwik-
keling van de kinderen bij ons op
school.

In een vorig artikeltje in
Presikhaaf Nieuws heeft u al
kunnen lezen dat die inzet ook
beloond wordt door hoge scores
op de Citotoetsen. Wat een mooi
beroep hebben we toch!!!!
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S P O R T E N  I N  P R E S I K H A A F
Maak u weerbaar en fit!
In sporthal Kermisland worden
elke woensdagmiddag proeflessen
verdedigingssport georganiseerd
voor jong en oud.

Het doel is de deelnemers kennis laten
maken met verschillende traditionele
oosterse vechtkunsten zoals
karate en
shaolin-kempo,
maar ook de wat
nieuwere gevormde wes-
terse sporten zoals kick-
boksen komen aan bod.
Hierbij zal ook zeker de
verscherping van geestelijk

en lichamelijk gestel te waarderen zijn.
Vooral voor de opgroeiende jeugd
kunt u denken aan het ontwikkelen
van waarden als: discipline, zelfbeheer-
sing, algemeen respect en
weerbaarheid.

Deze lessen worden geheel kostenloos
aangeboden door Leerbedrijf Diago-
naal, door of onder strikt toezicht van
een professionele instructeur.

Voor informatie:
Tel: 06-23867178 (Stefan Blok)

06-23750572 (Thijs Rijks)
E-mail: soytjuh@hotmail.com

Sporten in de Overkant
Het nieuwe jaar is weer begonnen, ook weer tijd om weer iets aan sport
te doen. Dit kan bij Buurtcentrum de Overkant.
Wij hebben op de dinsdagmiddag
damesgym en op de maandag- en
donderdagavond is er aerobic voor
mannen en vrouwen.
Er is nog plaats bij de 55+-dames-
gym op de dinsdag van 13.00-13.45
uur.
Ook kunnen er nog vrouwen bij de
tweede groep gym voor allochtone en
autochtone vrouwen. Deze groep
gymt van 14.50 tot 14.35 uur. De
kosten van de gymlessen zijn 12 euro
per twee maanden.

Bij de aerobicgroepen kunnen ook
nog vrouwen en mannen.
De maandaggroep is van 20.15 tot

21.15 uur en de donderdaggroep van
20.00 tot 21.00 uur.

De kosten van het aerobic
zijn 25 euro per twee
maanden.

U kunt bij alle groepen een
proefles meedraaien. Doe

makkelijk zittende
kleding aan en een

paar goede sport-
schoenen, liever
geen zwarte zolen.

Waar vindt u ons:
Bethaniënstraat 242 in Arnhem
Telefoon 026-3614457.

Nieuwe dienstverlening
van

Afdeling Sportservice van start

Begin januari van dit jaar is bij Sport-
bedrijf Arnhem een nieuwe afdeling
gestart: Sportservice. Het doel van
deze afdeling is om binnen de ge-
meente Arnhem de kwaliteit van de
dienstverlening aan inwoners, sporters
en sportaanbieders professioneel en
vraaggericht te laten verlopen.
Voortaan kunt u met al uw sport-
vragen, op welk gebied dan ook,
terecht bij deze afdeling. Dit geldt
voor iedereen: inwoners, sport-
verenigingen, individuele sporters,
scholen en overige partijen. Afdeling
Sportservice beantwoordt uw vragen,
biedt advies en ondersteuning waar
nodig en regelt de huur van sport-
accommodaties. Bij een eventuele
doorverwijzing regelt Sportservice dat
u snel bij de juiste persoon of afdeling
terecht komt.
Sportservice is er bijvoorbeeld voor
een sportvereniging die een vraag
heeft op het gebied van wet- en
regelgeving tijdens het organiseren van
een sportdag. Maar ook voor een
moeder met de vraag naar de wacht-
tijden voor zwemles voor de kinderen.

Contact en locatie
Broerenstraat 53. Op werkdagen
geopend van 09.00 tot 16.00 uur.
Tel. 3775757 van 09.00 tot 17.00 uur.
e-mail: sportservice@arnhem.nl
webbsite: www.sportbedrijfarnhem.nl
.

Zin om te dansen?
Bent u 55 jaar of ouder, houdt u van
muziek en bewegen. Tijdens de les
maakt u kennis met dansen uit ver-
schillende streken. De docent past,
indien dat nodig is, de dansen zodanig

aan dat iedereen goed kan meedoen.
Seniorensport biedt u de mogelijkheid
om zowel met als zonder partner te
dansen.
Kom eens langs en doe mee,
de eerste les is gratis

maandagavond: 19.30 – 21.00 uur
vrijdagochtend:  09.45 – 11.15 uur
Woonzorgcentrum Waalstaete,
Waalstraat 36
Meer informatie:
Seniorensport, telefoon 026- 3774928.
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Presikhaaf tijdelijk PresikHARMONIE!
Presikhaaf  krijgt in het voorjaar een tijdelijke, nieuwe naam:
PresikHARMONIE. Vanaf  maandag 21 februari zal de wijk uit
zijn voegen gaan barsten door muzikale klanken in alle soorten en
maten: Smartlappen, chaabimuziek, fanfaregetoeter, gipsygitaren,
kinderliedjes, libretto’s, trompetgeschal, Atlasi, koorzang en
hiphop.
Stichting Beleven, actief in alle
Arnhemse wijken met kunstzin-
nige en culturele activiteiten, heeft
het initiatief genomen Presikhaaf
om te toveren in PresikHARMONIE
en er zo een energieke en brui-
sende boel van te maken. Het doel
is om  mensen bij elkaar te bren-
gen en samen te laten genieten.

Op onverwachte plekken zullen
optredens plaatsvinden, op bal-
kons en huiskamers, in de winkel-
centra en op straat. Iedereen kan
komen luisteren, lekker dansen in
een optocht, meezingen of spelen
op meegebrachte of desnoods

zelfgemaakte instrumenten.
Daarnaast zullen verhalen uit de
wijk verzameld worden en samen
met wijkbewoners in muziek
worden omgezet. Deze muziek-
verhalen uit PresikHARMONIE
verschijnen op een cd  die tegen
de zomer uitkomt.

Maak je muziek, alleen, in een
koor of in een band etc. en lijkt
het je leuk om deel uit te maken
van de Presikhaaf cd, geef je dan
op! PresikHARMONIE wordt
afgesloten met een groot uitbundig

Door Claudia Schouten

swingend eindfeest. Wil je op de
hoogte gehouden worden van alle
muzikale verassingen die in het
voorjaar plaatsvinden? Meld je dan
aan voor de nieuwsbrief te ont-
vangen via de post of mail.

Voor meer informatie en aan-
melding voor de nieuwsbrief bel je
026-3272319 of mail naar
presikharmonie@beleven.org

Wilde zwijnen in Presikhaaf ?
Ingezonden brief door
Lize Berns-de Greef
Vanmorgen vroeg werd ik wakker
door een hoop kabaal.
Toen ik naar buiten keek was het
hier net of de wilde zwijnen bezig
waren geweest. Het hele fietspad
was omgewoeld en wel door een
graafmachine.

Op dit fietspad naast de IJsellaan

was al een jaar niet meer te fietsen
vanwege alle hobbels en bobbels.
Met reumatische handen kon je
het stuur niet meer vasthouden
van de pijn.

Ik fietste dus vaak aan de ver-
keerde, andere kant van de weg,
zoals velen met mij. Ik vond dit
erg vervelend. Gelukkig dat de
gemeente er nu wat aan doet!

vernieuwde situatie

Sport en spel voor
alle leeftijden

Op zaterdag 21 februari kan
jong en oud (0 tot 80 jaar)

meedoen aan een
sportieve middag.

Een sportief initiatief dat
financieel ondersteund
wordt door wijkplatform

Presikhaaf  West.

Naast beweging is gezelligheid ook
van groot belang. Daarom zijn de

hapjes en drankjes gratis.
De activiteit vindt plaats in de

sporthal aan het Kermisland van
14.30 tot 17.00 uur.
De toegang is gratis.

Wilt u meedoen of  meer informa-
tie, neem dan contact op met

Melissa Suryjaya;
telefoon 026 363 4218
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Normen en waarden op de
Annie M.G. Schmidtschool
Over normen en waarden wordt de afgelopen jaren veel gepraat.
Iedereen vindt dat kinderen moeten leren hoe zich te gedragen.
De Annie M.G. Schmidtschool steekt veel tijd en energie in het
leren omgaan met elkaar.
Elke week staat er een uur speciale les op het rooster. Lessen in
allerlei vormen, maar met één doel: respect!

Het belangrijkste dat hij tot nu toe
heeft geleerd, is een ruzie zelf
oplossen, vertelt Arif uit groep 3. oefenen we de hele week mee,

bijvoorbeeld tijdens het samen-
werken of  in het speelkwartier.”

Coole kikkers
Maar de school geeft ook lessen
over normen en waarden. Furkan
uit groep 5 vond bijvoorbeeld de
les over het alarmnummer 112
heel interessant. “We leerden
waarom je dat niet zomaar moet
bellen. Daar heb ik wel wat van
geleerd.”  Ook draait in groep 5
het Coole Kikkers-project.

Het project werkt goed. Door
samen dit doel na te streven, gaan
kinderen elkaar helpen om zich
goed te gedragen. Ze leren daar
veel van en het is heel goed voor
de sfeer in de klas.

Resultaten
Alle inspanningen van de leer-
krachten en de kinderen hebben
resultaat. De sfeer op school is
heel goed. Maar ook heeft de
school een goede naam bij uitstap-
jes. De kampeerboerderij waar de
groepen 6, 7 en 8 elk jaar op kamp
verblijven, is altijd blij met hun
komst. Ook de vakdocent van
gym vindt dat de kinderen van de
Annie M.G. Schmidtschool een
goede luisterhouding hebben en
beleefd zijn. “We werken daar
hard aan, en het is dan fijn dit
terug te horen van mensen”, aldus
juf  Désiree. “We hebben dit be-
reikt door heel duidelijk te zijn
voor de kinderen.

Maar wij luisteren ook naar de
kinderen. Ze krijgen de ruimte om
zichzelf te zijn en hun ideeën uit
te voeren. Het kind voelt zicht zo
een onderdeel van de school.
Dat zorgt voor betrokkenheid en
goede wil. Respect dus.

Door Lonneke Snijder

Goede sfeer op kamp!

Zijn klasgenootje Mohammed
knikt. Ze hebben nog maar een
paar lessen gehad over hoe ze een
ruzie moeten oplossen. Maar Arif
kent het stappenplan al uit zijn
hoofd. “Ik moet eerst tot 10 tellen
om rustig te worden.

En dan oplossen, sorry zeggen en
een hand geven. En dan krijg ik
een duim van de juf.”

Juf Désiree Kraaij is blij dat de
jongens dit zo snel onthouden
hebben. “Elke week geven we op
school een uur les over omgaan
met elkaar. Dat heeft veel resul-
taat. Ons geheim? We gaan flexi-
bel met de lesboeken om. Ik kies
uit het boek een onderwerp dat
leeft in de klas, zoals ruzie maken.
Daar haak ik dan op in. En daar

Elkaar helpen om te leren

“Wij willen met onze klas de
coolste kikkers van de school
zijn”, legt Nabila uit. “Dit lukt
wanneer we geen ruzie maken,
vrienden van elkaar zijn, er niet
gepest wordt”. Furkan knikt en
legt verder uit. “Elke week kun-
nen groepjes kinderen punten
verdienen en als ons groepje wint,
dan zijn we een week lang de
coolste kikkers van de klas.”

Samen spelen op het schoolplein
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Activiteiten in Swoa steunpunt De Weldam
13 februari
Snertmiddag
Naast de beroemde
snert wordt er ook roggebrood met
spek geserveerd. Zaal open 12.30

uur, start
13.00 uur.
U kunt zich
vanaf maan-
dag 26 januari

hiervoor inschrijven. De kosten zijn
€ 2,50. We hopen u te mogen
verwelkomen.

24 maart Beautydag
Door het overweldigende succes
van vorig jaar organiseert het ROC,
afd. Uiterlijke Verzorging wederom
een beautydag.

Deze dag staat in het kader van ‘n
verwenuurtje voor u maar is tevens
‘n test case voor de studenten van
de opleiding Uiterlijke Verzorging
van het ROC. De dag is verdeeld
over 2 dagdelen, t.w. s’ morgens van
10.00 uur tot 12.00 uur en s’ mid-
dags van
13.00 uur
tot 16.00
uur. 

Inschrijven
is mogelijk
vanaf dinsdag 10 maart.
De bijdrage in de kosten bedraagt
€ 2,50. 

De ervaring heeft ons geleerd dat
de belangstelling groot is,
dus………..schrijf u tijdig in.
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Vrijwilliger voor project
“Ouderen in Contact”
Administratie en registratie
(nieuwe) leden,
tussen 9.00 en
11.00 uur telefo-
nisch spreekuur
draaien en notities
maken, blad
Ouderen in Contact
‘up tot date’ houden, behande-
len in- en uitgaande post. Even-
tueel op huisbezoek gaan.

Steunpunt de Weldam
zoekt Administratief
medewerker
Licht administratief werk,
redelijk tot
goed om
kunnen gaan
met computer.
De vrijwilliger die we zoeken is
betrouwbaar, bereid om vast
dagdeel (delen) op zich te
nemen, gaat zorgvuldig om met
informatie voor en over derden
en onderschrijft doelstelling van
de SWOA (Stichting Welzijn
Ouderen Arnhem) en neemt
deel aan gepland overleg. Er is
een beroepskracht beschikbaar
voor informatie, overleg en
advies.

De vrijwilliger die wij zoeken is
beschikbaar op donderdag-
ochtend van 9.00 tot 12.00 uur,
is enthousiast, vindt het leuk
ouderen met elkaar in contact te
brengen, is integer en betrouw-
baar, heeft goede sociale vaar-
digheden en is flexibel ingesteld,
heeft (nieuwe) ideeën met
betrekking tot het instant
houden van en continueren van
het blad en is in staat om
nieuwe lezers te werven.

Bij interesse kunt u op donder-
dag tussen 9.00 en 11.00 uur
bellen naar de Weldam en
vragen naar Shirley Beer of
Hedy Schäperkötter, telefoon
026-3611741 of 026-3232874
(Ouderen in Contact).

Buurtpreventie
Molecatenstraat e.o
zoekt een
potentiële
vrijwilliger.
Kortom,
heeft u nog
wat vrije tijd over om een
bijdrage te leveren!!

Neem dan contact op met
coördinator Truus de Knegt,
telefoon 026 - 361 46 56.
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BUURTWERK PRESIKHAAF
buurtcentrum de Snuffelpaal buurtcentrum de Overkant buurtcentrum de Oosthof

Kinderactiviteiten in buurtcentrum de Overkant
Kinderclub
Elke woensdagmiddag van 13.30 tot
15.30 uur voor kinderen van 4 tot en
met 12 jaar.
De kinderen gaan knutselen en spor-
ten, soms koekjes bakken en spelletjes
spelen.
Kosten € 0,60 per kind. Kinderen
hoeven zich niet op te geven.

Kookclub
Op dinsdag-
middag van 15.45
tot 17.45 uur.
Acht kinderen
van 9 tot 12 jaar
kunnen zich
opgeven.
Kosten
€ 2,50
voor
vier weken. Drie keer koken met
elkaar en de vierde keer wordt ge-

kookt voor ouders, broertjes en
zusjes.
De kinderen mogen dan drie mensen
uitnodigen die dan een kaartje moeten
kopen en zij mogen dan proeven wat
de kinderen gekookt of gebakken
hebben. Opgeven verplicht.

Creaclub
Donderdagmiddag van 15.45 tot
17.15 uur. Bij de creaclub gaan we
schilderen, tekenen, kleien, mozaïeken,
enz. De club is voor kinderen van
7 tot en met 12 jaar en kost € 0,60.
Kinderen hoeven zich niet op te
geven.

Gitaarles
Op donderdag van 16.00 tot 16.45
uur. Kinderen van 9 tot 12 jaar kunnen
in tien lessen gitaar leren spelen. Daar-

naast moet er natuurlijk thuis ook
geoefend worden. Bij de Overkant
zijn gitaren aanwezig en daarmee
kunnen de kinderen thuis oefenen.
De laatste les bestaat uit een optreden
bij het buurtcentrum. Gitaarles kost
€ 7,50 voor tien lessen.
Opgeven verplicht.

Computerclub
De computerclub is op donderdag-
middag van 16.00-17.15 uur en is
voor kinderen van 7 tot en met 12
jaar. Kinderen kunnen spelletjes spelen,
e-mailen en chatten. De computerclub
kost € 0,60. Kinderen hoeven zich niet
op te geven.

Voor meer informatie of  opgave,
neemt u contact op met
Jantiena v.d. Goot, buurtcentrum de
Overkant, Bethaniënstraat 242,
telefoon 026-3614457/3620900.

Door Jantiena van der Goot

Computercursussen bij
Seniorweb Leercentrum - de Overkant

Kom naar SeniorWeb Leercentrum
- de Overkant in de
Bethaniënstraat 242 in Arnhem-
Presikhaaf om te leren met een
computer om te gaan.
Het bezit van een computer is niet
noodzakelijk maar wel handig.

U kunt kiezen uit de cursussen:
- Beginnerscursus Windows XP of

Windows Vista

- Internet en e-mail Windows XP of
Windows Vista

- Vervolgcursus Windows XP of
Windows Vista

- Digitaal fotograferen met digitale
fotobewerking deel 1 en deel 2.

Elke cursus bestaat uit tien lessen voor
€ 50,00 inclusief tien gratis huiswerk-
begeleidingsuren, exclusief het cursus-
boek van € 15,00. Arnhem-Card-

houders krijgen korting. Bij voldoende
belangstelling bieden wij korte cursus-
sen (workshops) zoals Word, Excel e.d.

Inloop/huiswerkbegeleidng:
dinsdag t/m donderdag
van 09:30 tot 11:30 uur

PC-help voor (oud)cursisten:
maandag van 13:00 tot 15:00 uur

Informatie en opgave
voor cursussen: Gerrie van Toor,
telefoon 026 - 361 05 87.
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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

Burgemeester Krikke heeft een werkbezoek gebracht aan de
Kledingbank Arnhem. De ontmoeting tussen de vrijwilligers van
de Kledingbank en de burgemeester was zeer geslaagd.
Voorzitter Chantal Neervoort:
De Kledingbank is sinds april 2008 officieel geopend.

Werkbezoek
Burgemeester Krikke

Inmiddels hebben we meer dan
300 mensen kunnen helpen aan
gratis kleding. De burgemeester
was zeer geïnteresseerd in ons
initiatief. We waren erg blij met
haar komst.”

De burgemeester heeft een rond-
leiding gekregen door het pand en
inzicht opgedaan in het werk dat

de vrijwilligers verzetten om
anderen te helpen.
Ook heeft ze gesproken met
verschillende vrijwilligers.
Krikke: “Ik wist niet dat de
Kledingbank zo arbeidsintensief
was.” Ze sprak haar bewondering
uit voor de manier waarop de
Kledingbank is opgezet.
Neervoort: “Gelukkig hebben we
inmiddels ongeveer 20 vrijwilli-
gers. Maar we kunnen er nog altijd
meer gebruiken.”

De Kledingbank Arnhem is afhan-
kelijk van sponsors en giften.
Door de hulp van vormgeefbureau
Gulden Bodem en drukkerij
Druk&Zo heeft Chantal Neer-
voort het eerste exemplaar van de
Kledingbank-brochure kunnen
overhandigen aan burgemeester

Krikke.  Neervoort: “Met deze
brochure kunnen we nog meer
mensen bereiken die geen kleding
(meer) kunnen betalen.”

De Kledingbank is elke zaterdag
van 10.00 tot 13.00 uur geopend
voor kledinginname aan de
Waalstraat 2A in Arnhem.

Mensen die kleding nodig hebben,
kunnen bellen voor een afspraak
via 06 1919 38 55.

Oproep aan bands
in Presikhaaf

Op 30 mei is een buurtfeest
in en voor Presikhaaf-Oost.

We zijn op zoek naar bands
uit de wijk die tegen onkosten-

vergoeding willen optreden.

Voor meer informatie
bel naar Karin Veldkamp

026-3628447 of 0621297808
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KRUISWOORDRAADSEL Voor de oplossing zie pag. 00

HERKEN
JE WIJK

Deze foto is gemaakt door onze redactiefotograaf
tijdens een wandeling binnen de wijk Presikhaaf.

Als u herkent waar deze foto is genomen, stuur
dan de oplossing met uw naam en adres-
gegevens voor 9 maart 2009 naar

Redactie Presikhaaf Wijknieuws,
Grevelingenstraat 18,

6826 EH Arnhem.

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

Horizontaal: 1.pilsje ; 4. geen geluk 7. vreemde munt; 10. waadvogel; 14. bijbels figuur; 15. saxofoon (afk.); 16. United Press Internatio-
nal; 18. bosgang; 20. slang; 21.frisdrank; 24. reeks wedstrijden; 20. door zee overspoeld rivierdal; 27. insect; 30. motorrijtuigenbelasting;
31. verlaagde toon; 32.herkauwer; 33. niet weinig; 35. engelse taxi; 37. Belgische omroepvereniging; 38. Italiaanse vrouw; 39. onbeschaafd;
41. schuchter; 43. hulpgroep voor alcoholisten; 44. fleur; 45. serie; 46. onderofficier; 47. aandrijving; 49. adellijk persoon; 53. trachten te
doen; 56.insect; 57. schraal; 59. bloedvat; 60. niet dicht; 61. topper; 63; roofvogel; 65. conserveren; 67. kloek; 69. Israëlisch dorp;
72. aanbesteding; 75. achting; 76. Barbarijse vorst; 77.afstand; 79.dier; 80.niet uitgerust; 81. nuttigen van voedsel; 82.toegang;
83. waarmerken; 84. Engelse titel

Vertikaal:  1. tandaanslag; 2. olm; 3. plezier achteraf; 4. legitimatiebewijs; 5. laatste proef  op school; 6. uitroep van afschuw; 7. onmeetbaar
getal; 8. aanbonzen; 9. vreemde munt; 11. apebroodboom; 12. Internationale Arbeidsorganisatie 13. bagger; 15. groente; 17. kleding;
19. berooid; 22. voorwaarde; 23. steenafval; 24. lichaamsdeel; 25. krant; 28. commando; 29. (oud) soort Mavo; 31. rang; 32. plaats in Zuid
Holland; 34. studeren; 36. naakt; 37. ernstig; 38. rivier in Schotland; 40.vat; 42. soort haver; 48. kopergeelgoud; 50. uitgave van een boek;
51. deel van het oog; 52. plaats in Drenthe; 53. puist; 54. automerk; 55. plaats in Zwitserland; 56. lage inkomens; 58. deel van een skelet;
61. opnieuw; 62. overeenkomst; 64. sportterm; 66. afsluiting gebed; 67. loshandige blouse; 68; insecteneter; 70; hoeveelheid; 71.gelofte;
73. vrij op naam; 74. cel; 77. vrouwelijk (afk.); 78. reeks

Oplossing
,,Herken je wijk”

De foto van het beeld staat bij
de brug in de

Karel Doormanstraat.
Cirkel/Zonneteken is van

Willem Berkhamer.

Ook dit keer waren er meerdere
inzenders die het goed hadden.

De gelukkige winnaar is
Resul Duvan
Hudsonstraat.

Namens de redactie van harte
gefeliciteerd.
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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
Gem. Arnhem Service lijn 0900-1809
Het Huurdershuis 443 25 72
Huisartsen buiten kantoortijd 0900-1598
Huisartsen kantoortijden 0900-1515
Meldpunt Vrijwillige Hulpdienst 370 35 40
JF Kennedyschool 361 27 35
Jongerencentrum PUSH 361 86 55
Kinderdagverblijf Harlekijn 362 12 99
Maatschappelijk Werk 354 79 10
Sociaal Raadsliedenwerk 354 79 99
Spreekuur Joh. de Wittlaan 244
van 9-11.30 uur, dinsdag van 13.30-16.00 uur
ma t/m vrij telefonisch
Nicolaaskerk, Oase Arnhem 361 52 95
NUON, gas en electra        0800-9009
Openbare verlichting 377 59 77
OLV van Lourdesschool 361 07 09
Opbouwwerk Presikhaaf  Oost / West 362 84 47
Opbouwwerk Ontwikkelingsplan 362 84 47
Peuterspeelzaal Pinokkio 364 02 74
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
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
Sophie van Vuurden

Drukwerk
Van der Wiel &
Rosmalen Drukkers

Oplage: 7850 exemplaren

Verschijnt zes maal per jaar

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

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

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

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

Kopij inleveren
Uiterlijk  9 maart 2009
vóór  09.00 uur

Bezorging
31 maart 2009

Klachten over bezorging
Schrijf of mail het aan
de redactie

De redactie behoudt zich
het recht voor ingezonden
stukken in te korten
of  niet te plaatsenB
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Door
Kirsten

 van Rijen
projectmanager

Kerstontbijt
Donderdag 18 december jl. was het jaarlijkse
kerstontbijt voor de mensen uit de klankbord-
groepen en wijkplatforms in Presikhaaf.  Het
ontbijt vond plaats in het nieuwe gebouw van
het ROC Rijn IJssel waar we hartelijk ontvan-
gen werden. Het ontbijt is zeer goed verzorgd
door de leerlingen van het ROC Rijn IJssel.
De opkomst was hoog, blijkbaar waren veel
genodigden nieuwsgierig naar het nieuwe pand.

Na een inleiding van Anja Hagenaars (ROC
Rijn IJssel) en een kort praatje van wethouder
Roeland Kreeft kon iedereen gebruik maken
van het buffet. Het was een mooie afsluiting
van het jaar. Uiteraard gaan we ook in het
nieuwe jaar voor een goede samenwerking met
bewoners voor een mooi resultaat.

Centrumgebied
Op donderdag 4 december 2008 is door de
Gemeente Arnhem, Corío Vastgoed Ontwikke-
ling en Bouwfonds Property Development
speciaal voor de eigenaren en bewoners van de
flatgebouwen Hanzestraat 1 t/m 143 (oneven
nummers) en Kramersgildeplein 50 t/m 88
(even nummers) een informatieavond gehou-
den. Op deze avond is er aan de hand van een
presentatie verteld over de plannen van het
Winkelcentrum. Op 27 januari 2009 is ook
voor alle bewoners van het Centrumgebied
Presikhaaf een inloopmiddag en -avond
geweest in het nieuwe ROC Rijn IJssel aan de
Middachtensingel. Indien u niet in de gelegen-
heid bent geweest om de informatieavonden te
bezoeken, kunt u terecht bij het Informatie-
centrum in Winkelcentrum Presikhaaf  op het
plein naast Capri.

Advies klankbordgroep
Rijn IJssel West
In het vorige wijknieuws is al aangegeven
dat bij de Rijn IJssel-West locatie tijdens de
inloopdag veel interesse was voor het
stedenbouwkundig model met de drie
woontorens. Ondertussen heeft de
klankbordgroep Rijn IJssel West zijn advies
uitgebracht over dit plan.

De klankbordgroep heeft aangegeven
tevreden te zijn over het feit dat na heel
veel overleg en het inschakelen van
OD205 het toch gelukt is om een door-
braak te maken om te komen tot een
stedenbouwkundig model. Er zijn nog wat
kleine vragen en opmerkingen over het
model maar het advies is positief.

Beeld Jac Maris
Bij het ROC Rijn IJssel aan de Lange Wal
(school voor uiterlijke verzorging) stond het
beeld van de Heumense beeldhouwer Jac Maris
een beetje aangetast door de tijd en begroeid
met mos. De school is hier in beeld gebracht
als zorgzame moeder. Een vertederend beeld,
maar wel wat gedateerd. De buurtbewoners en
een deel van de medewerkers van het ROC

Rijn IJssel hechtten er aan. Bij de gemeente en
het ROC Rijn IJssel zijn dan ook diverse ver-
zoeken binnen gekomen voor behoud van het
beeld. Om die reden heeft het ROC Rijn IJssel
ervoor gekozen om het beeld weer een mooi
plekje te geven bij het nieuwe pand aan de
Middachtensingel 1.


