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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 84

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

Redactieadres
   Wijkwinkel Presikhaaf

Grevelingestraat 18
6826 EH  Arnhem

presikhaafnieuws@telfort.nl

Drukwerk
Van der Wiel & Rosmalen Drukkers

Oplage: 7550 exemplaren
Verschijnt zes maal per jaar.

Fotografie 
 Roel van Leuven,

tenzij anders vermeld.

Kopij
 Inleveren vóór 29 juni a.s.

vóór 09.00 uur. 
Gelieve aan te leveren in een 
Word bestand per e-mail of

op andere wijze.

Foto’s en illustraties 
in kleur als TIFF of JPEG

in een hoge resolutie (300 dpi).

Bezorging 
20 juli 2009

Klachten over bezorging 
schrijf of mail

het naar de redactie.

De redactie behoudt zich het recht 
voor  ingezonden stukken in
 te korten of niet te plaatsen.

Digitale wijkkrant
www.presikhaafnet.nl

REDACTIE

WIJKWINKEL PRESIKHAAF
Grevelingenstraat 18
6826 EH Arnhem

telefoon 026 - 36 226 64
 

Openingstijden:
maandag, dinsdag en donderdag

 van 09.00-16.30 uur
woensdag van 09.00-12.30 uur

De wijkwinkel Presikhaaf
verhuist 6 juli naar
MFC Presikhaven

Laan van Presikhaaf 7
telefoon 377 15 07 
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BUURTFEEST
VOOR EN DOOR  

PRESIKHAAF OOST
ZATERDAG 30 MEI VANAF 14.00 UUR

Bewoners, stichting Leerbedrijf en stichting Rijnstad organiseren een feest 
voor iedereen uit de wijk met een leuke kindervoorstelling, 

jongerenbands uit de wijk en sfeervolle muziek voor volwassenen.

Programma

14.00 uur Kindervoorstelling Berry Bricks 
  met Magic Moments (goochelaar)

15.00 uur Nika, Kazemiro, Alex, Afriki en  
  Soma Huspler (rappers uit Presikhaaf )

15.30 uur Scream Out Loud (rockband)

]16.30 uur Innerstate (rockband)

17.30 uur El Sol Toscano  
  (Zuid Amerikaanse gitaarmuziek)

18.15 uur Buikdanseres Debbie

19.30 uur Grup-Kocari (Turkse volksdansgroep)

20.00 uur  multiculturele disco

Verder: doorlopende kinderactiviteiten, salsaworkshop en mozaïekworkshop.

Het buurtfeest vindt plaats in buurtcentrum de Oosthof, Kinderkamp 9.

Er zijn drankjes en hapjes voor een redelijke prijs te koop.

TOEGANG 
GRATIS

TOEGANG 

GRATIS
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Beste J.P.,

Wat heb je het druk zeg 
de afgelopen tijd, zo met 
de kredietcrisis. Ik word er 
helemaal gek van. Je kunt 
geen nieuwsuitzending 
zien of krant openslaan of; 
ja hoor kredietcrisis. Ik 
begrijp de aandacht wel 
hoor, maar ik zal ook weer 
blij zijn als er weer eens 
een gorilla ontsnapt of iets 
dergelijks. Terwijl al die 
berichten over de Crisis, ik 
snap het niet helemaal. 

Moet je maar eens bij de 
Efteling gaan kijken. Giste-
ren toen we weer een uur 
moesten wachten voor de 
python, om daarna in 20 
seconden tijd je maag 
tussen je oren te laten 
wringen, kon je niet mer-
ken dat het crisis was. 
Tjee wat een drukte. En elk 
kaartje is rond de 27 euro. 
Driemaal mijn hele jaarsa-
laris liep rond op dat 
terrein. En hier op Presik-
haaf merk je er ook wei-
nig van. 

Het is bij mij voor de deur 
nog steeds stampens druk 
op zaterdag met al dat 
winkelend publiek. En het 
ene nieuwbouwproject na 
het andere wordt hier nog 
steeds de grond uitge-
stampt. En hoezo crisis, ik 
heb de plannen voor het 
winkelcentrum gezien.          
 Daar zit geen crisis 

Brief aan mijn Haagse vriend
in hoor. Nou ja, misschien 
toch…………….. 
Waarschijnlijk een par-
keercrisis. Leg ik even uit. 

Al jaren is er een strijd 
tussen de gemeente en het 
winkelcentrum om het 
volgende. De gemeente wil 
graag betaald parkeren 
invoeren hier op ons win-
kelcentrum, waardoor het 
winkelend publiek als 
melkkoe gaat dienen. 

Waarschijnlijk denkt de 
gemeente: die mensen 
komen toch om geld uit te 
geven dan kan dat beetje 
er ook nog wel bij. En 
daarna hoop je als Arn-
hemmer dat ze de 
gemeentebelasting naar 
beneden doen. Alleen het 
winkelcentrum wil geen 
betaald parkeren. Die zijn 
bang dat hun klanten weg 
blijven. Vind ik een goede 
reden. 

En nu ligt in de nieuwe 
plannen voor het winkel-
centrum het compromis. 
En wel parkeren met de 
parkeerschijf. Het winkel-
centrum, met omliggende 
straten, wordt een blauwe 
zone. Dus ook een beetje 
een blauwe weide. Zo kan 
de gemeente toch een 
beetje melken door bekeu-
ringen uit te schrijven en 
blijft het winkelend 
publiek het idee houden 
dat ze “gratis“ parkeren. 

Prachtig toch, zou je zeg-
gen, maar nu komt de 
crisis. Wij, bewoners, moe-
ten namelijk waarschijn-
lijk ons eigen parkeer-
plaatsje gaan kopen. 

Want ja, om nu de hele 
dag, om de twee uur, naar 
je auto te rennen, om je 
parkeerkaart  te verzetten, 
dat veroorzaakt dan thuis 
weer een crisis.  En zeker 
in deze moeilijke tijden 
hebben veel gezinnen twee 
auto’s, dus dat wordt 
dubbele crisis. 

En dan komt natuurlijk de 
vraag, hoe duur wordt 
zo’n parkeerplaatsje hele-
maal? Gaat dat bij menig 
gezin een financiële crisis 
veroorzaken? Er is reeds 
een handtekeningenactie 
gehouden en nu wordt de 
parkeerplaatsenkwestie 
op de agenda van de 
gemeente gezet. Want ja, 
om te betalen voor je auto 
om hem gewoon voor je 
deur te kunnen parkeren? 
Je moet je toch ergens 
druk over maken. 

Dus parkeercrisis of finan-
ciële crisis? Of gewoon een 
echte Nederlandse crisis. 
We moeten ergens tegen 
zijn. Net als ik, alleen ik 
schrijf een stukkie en de 
ander mobiliseert de hele 
wijk. Ieder zijn hobby. 

Tot de volgende brief. 
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Bel of mail voor een gratis en vrijblijvendewaardebepaling

Hoetink Makelaars BV
Cloekplein 2
6826 KS Arnhem

T 026 44 34 900
E info@hoetinkmakelaars.nl
I www.hoetinkmakelaars.nl

actief in uwwijk!

Advertentie

De poppenverzameling van Fiene en Mina
van ouderwets tot eigentijds
Ze zijn al op leeftijd, de dames 
Fiene en Mina, in ieder geval 
hebben ze de leeftijd van 90 jaar al 
overschreden of bijna bereikt. 
Presikhaaf Wijknieuws ging bij hen 
op bezoek en mocht over hun 
schouder meekijken. 

De zussen wonen hun hele leven al 
samen, de laatste 32 jaar in de 
Arnhemse wijk Presikhaaf. Fiene 
was vroeger in de verpleging werk-

zaam, Mina hielp thuis om de 
huishouding op gang te houden. 
Ze kreeg liefhebberij in het ver-
zamelen van poppen en haar zus 
deelde die passie met haar.

“We zijn naar heel wat beurzen 
geweest en hebben diverse poppen-
makers bezocht, zelfs in het buiten-
land. Nu komt dat er niet meer van 
gezien onze leeftijd, maar we 
blijven altijd wel erg geïnteresseerd 
in wat er nu nog aan poppen 
gemaakt wordt”, aldus Fiene.
Mina toont ons een album met 
poppen in een moderne outfit.
De dames waren ook goed met 
naald en draad. 

Daardoor konden de poppen mooi 
worden aangekleed. Vroeger wer-
den de poppen gestoken in marine-
pakjes en klederdrachten met de 
daarbij behorende accessoires. De 
poppen van nu zijn naar de laatste 
mode gekleed. “Achter de naaima-
chine zitten, is er nu helaas niet 
meer bij, want de ogen worden wat 
minder”, zegt Mina.

De laatste jaren verhuizen er ook 
wat poppen naar familie. “Het is 
dan net of onze kindjes uitvliegen”, 
vertrouwt Mina ons toe. “Maar ze 
zijn in goede handen en daar gaat 
het om”.

Presikhaaf Wijknieuws is erg onder 
de indruk van de getoonde poppen. 
Het was net of we met velen aan 
een theekransje deelnamen. 
Bij het afscheid fluisterde Fiene ons 
nog toe: “We blijven tot het eind 
op onze kindjes passen want dat 
geeft ons veel plezier”.

Heeft u ook een interessante hobby 
of verzameling, meld dat dan aan 
de redactie van Presikhaaf 
Wijknieuws en misschien komen 
we ook bij u een kijkje nemen. 

Het adres vindt u in het colofon.

Door Rick Matelis
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Bosdag 
Veluwezoom
Buurtcentra de Snuffelpaal en de 
Overkant en spelcontainers de 
Dobbelsteen en de Mammoet gaan 
op woensdag 3 juni a.s. een mid-
dagje naar het bos. 
Kinderen van 4 - 7 jaar gaan de 
Movies-ontdekkingstocht lopen. 
Kinderen van 8 - 12 jaar gaan de 
Suske en Wiske-fietstocht doen. 

We gaan met busjes vanaf de buurt-
centra naar het bezoekerscentrum 
Veluwezoom in Rheden. 

Daar beginnen en eindigen de 
Movies-ontdekkingstocht en de 
Suske en Wiske-fietstocht. 
Aan het eind van de middag gaan 
we met de busjes teug naar Presik-
haaf. Geef je snel op voor deze 
leuke middag in het bos!!

Opgeven kan bij: 
Buurtcentrum de Snuffelpaal:
Jan Meffert
Buurtcentrum de Overkant: 
Jantiena van der Goot
Spelcontainer de Dobbelsteen: 
Naomi Steinen
Spelcontainer de Mammoet: 
Sayrana Verkuijl

Kinderraad Presikhaaf!
De kinderraad Presikhaaf bestaat 
uit een groep kinderen in de leeftijd 
van 8 t/m 12 jaar die wonen en/of 
naar school gaan in de wijk Presik-
haaf. 
Elke twee weken komt de kinder-
raad bijeen om te praten over 
ontwikkelingen in de wijk, ideeën 
uit te wisselen en activiteiten in en 
voor de wijk te organiseren. 
 
Vrijdag 1 mei had de kinderraad een 
disco georganiseerd voor leeftijds-
genootjes uit de buurt. 
Van het klaarzetten van de spullen 
tot het draaien van de muziek, de 
kinderen van de kinderraad hadden 
alle taken en de voorbereiding zelf 
gedaan! 
Naast lekker “chillen” was er ook 
een heuse danswedstrijd! Het was 
echter lastig om een winnaar aan te 
wijzen aangezien iedereen zo goed 
kon dansen. Daarom kon iedereen 
die meedeed na afloop een lekker 
zakje chips uitkiezen! 

Het was een gezellige avond en 
daarom zal de kinderraad in de 
toekomst de disco’s voortzetten in 
het MFC Presikhaven! 
 
Een maand voorafgaand aan de 
disco had de kinderraad een actie 
georganiseerd “Kinderraad tegen 
Zwerfvuil”, waarmee de raad 
aandacht wilde vragen voor de 
vervuiling in Presikhaaf. 
Deze actie zal binnenkort herhaald 
worden en tot die tijd willen wij u 
vragen om zelf alvast uw steentje bij 
te dragen door uw afval in de 
prullenbak te doen! 
Bedankt!

advertentie
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Vakanties 2009  
Soort jaar Vakantieperiode  Regio   Onderwijstype*
    
Zomer 2009 04-07-09 t/m 16-08-09  noord   bo
Zomer 2009 04-07-09 t/m 23-08-09  noord   vo
Zomer 2009 11-07-09  t/m 23-08-09  midden   bo
Zomer 2009 11-07-09  t/m 30-08-09  midden   vo
Zomer 2009 25-07-09 t/m 06-09-09  zuid   bo
Zomer 2009 18-07-09 t/m 06-09-09  zuid   vo
    
Bouw  2009 20-07-09 t/m 07-08-09 noord   week 30 t/m 32
Bouw  2009 27-07-09 t/m 14-08-09  midden   week 31 t/m 33
Bouw  2008 03-08-09 t/m 21-08-09  zuid   week 32 t/m 34
    

Vakanties 2009-2010  
Herfst 2009 17-10-09  t/m 25-10-09  noord/midden  bo + vo
Herfst 2009 24-10-09 t/m 01-11-09  zuid   bo + vo
    
Kerst 2009 19-12-09 t/m 03-01-10  noord/midden/zuid bo + vo
    
Voorjaar2010 20-02-10 t/m 28-02-10  noord/midden/zuid bo + vo
    
Mei 2010 30-04-10 t/m 09-05-10  noord/midden/zuid bo + vo
    
Zomer 2010 10-07-10 t/m 22-08-10  noord   bo
Zomer 2010 10-07-10 t/m 29-08-10  noord   vo
Zomer 2010 03-07-10 t/m 15-08-10  midden   bo
Zomer 2010 03-07-10 t/m 22-08-10  midden   vo
Zomer 2010 24-07-10 t/m 05-09-10  zuid   bo
Zomer 2010 17-07-10 t/m 05-09-10  zuid   vo
    
Bouw 2010 26-07-10 t/m 12-08-10  noord   week 31 t/m 33
Bouw 2010 19-07-10 t/m 06-08-10  midden   week 30 t/m 32
Bouw 2010 02-08-10 t/m 20-08-10  zuid   week 32 t/m 34
    

*bo = basisonderwijs/speciaal onderwijs - vo = voortgezet onderwijs

De redactie wenst 
u allen een 

zonnige vakantie toe

De volgende wijkkrant komt uit in week 30
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DOE MEE MET DE SCHOUWGROEP IN PARK PRESIKHAAF
De afgelopen jaren  hebben 
gemeente en bewoners van de 
klankbordgroep gewerkt aan plan-
nen voor de herinrichting van park 
Presikhaaf. De werkzaamheden zelf 
hebben ook een aantal jaren 
geduurd, maar zijn nu achter de rug. 
Het beheer en onderhoud gaat nu 
gedaan worden door de Dienst 
Stadsbeheer van de gemeente 
Arnhem. De beheerder van het park 
is Jeroen Glissenaar en hij wil er 
voor zorgen dat het park er in de 
toekomst goed blijft uitzien.

Dat kan hij echter niet zonder hulp 
van de bewoners. Hij wil graag met 

een groep bewoners 2 à 3 keer per 
jaar een schouw houden in. De 
schouw wordt gehouden in het 
park en al wandelend worden de 
knelpunten besproken.  En wordt 
samen bekeken hoe die opgelost 
kunnen worden. 
Maar ook worden 
de plannen 
besproken, die de 
gemeente heeft 
voor het beheer.

Bent u een regel-
matige bezoeker 
van het park en 
voelt u zich 

betrokken bij het park doe dan 
mee aan de schouwgroep. U kunt 
zich opgeven bij de wijkpost 
Presikhaaf, Grevelingenstraat 18, 
telefoon 026 – 3628447 of 
via w.petersen@rijnstad.nl 

Rachid Larouz, bekend als de slager 
van Raymann is laat, presenteert…….

Parkmanifestatie 2009 

Op vrijdag 10 en zaterdag 11 juli vindt voor de vierde 
maal de parkmanifestatie plaats in het park Presikhaaf. 
Bewoners en beroepskrachten uit de wijk slaan de 
handen ineen en zijn druk bezig met de voorbereidin-
gen van dit tweedaagse evenement.

“Eigenlijk is het meer een parkfeest” vertelt Marjon 
Bussink, participatiemedewerker van Rijnstad en nauw 
betrokken bij de organisatie. “Omdat het evenement 
bekend is geworden onder de naam parkmanifestatie 
gebruiken we die term. Maar de bedoeling is dat men-
sen uit Presikhaaf elkaar ontmoeten in een leuke en 
ontspannen sfeer.”

Bianca Aarts, buurtbewoonster, zit in de programma-
groep voor volwassenen en vult aan: “Dat blijkt al uit 
het programma. Op zaterdag komen er maar liefst vier 
bands; van wereldmuziek tot covers uit de sixties en 
seventies. We hebben om 15.00 uur een roofvogelshow 
en tal van workshops. Jong en oud kunnen zich de hele 
middag en avond vermaken.”
De workshops zijn gevarieerd. Naast het maken van 

koude hapjes kan de bezoeker ook pizza bakken, 
sieraden maken of meedoen aan linedance. Voor de 
kinderen zijn er ook tal van activiteiten zoals sport en 
spel, circus Poehaa, een luchtkussen, poffertjes etc.

“Het is een hele klus”, vertelt Bianca. Je wilt natuurlijk 
een leuk en gevarieerd programma neerzetten. 

Zo wilden we ook graag dat de brandweer een demon-
stratie zou geven. Maar die waren al volgeboekt”, zegt 
ze lachend.  “Gelukkig hebben we wel een geweldige 
ceremoniemeester kunnen boeken. Rachid Larouz, 
voor sommigen beter bekend als de slager van 
Raymann is laat, praat het hele programma aan elkaar”, 
vertelt ze trots.

Spetterende DJ
Op vrijdag is er een programma speciaal voor jongeren. 
Adem Karaciftci, jongerenwerker van Push, kan het 
programma nog niet verklappen: “Maar er zijn 
bekende bands en dansers en een spetterende dj”, 
verzekert hij. “Daarnaast zijn er workshops en een 
debat met zowel politici als de politie over een actueel 
vraagstuk.”

De parkmanifestatie wordt vrijdag 10 juli om 16.00 
uur geopend door wethouder Roeland Kreeft en een 
Braziliaanse drumband. 
Op zaterdag is het parkfeest van 13.00- tot 22.00 uur.

Fo
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Computercursussen bij

Seniorweb Leercentrum - de Overkant
Bethaniënstraat 242 Arnhem

Wij willen iedereen leren met een computer om te gaan. Het bezit 
ervan is geen must, maar is handig om thuis te oefenen.

De cursussen die wij u aanbieden 
zijn voor de besturingssystemen:

Windows XP en Windows VISTA.
We geven beginnerscursussen, 
internet-, e-mail- en een 
vervolg cursus.
Tevens geven we cursussen digitale 
fotobewerking, deel 1 en deel 2.

Bij voldoende belangstelling bieden 
we diverse workshops aan.

De cursussen bestaan uit tien lessen 
voor € 50,00, inclusief tien gratis 
huiswerkbegeleidingsuren, exclusief 
cursusboek en usb-stick. 
Arnhem Card-houders krijgen 
korting.

Inloop/huiswerkbegeleiding: 
dinsdag t/m donderdag van 9.30 tot 
11.30 uur.

PC-help voor cursisten en 
oud-cursisten: 
maandag van 13.00 – 15.00 uur.

Informatie en opgeven cursussen 
kunt u bij: 
Gerrie van Toor, 
telefoon 026-3610587. 

Zeven zondagen 
in park Presikhaaf

Na het Tijdelijke Theehuis in 2007 
staat er vanaf eind mei een grote 
Tijdelijke Theetafel in het park. De 
tafel wordt helemaal belegd met 
mozaïek. 
Daaromheen worden verschillende 
programma’s georganiseerd op 
zeven middagen van 14.00 tot 16.00 
uur met wereldmuziek, dans, sport 
en spel, workshops, rondleidingen 
en verhalen.

Let op de folder met het pro-
gramma van de zondagen vanaf 31 
mei tot en met 12 juli. Kom naar de 
gezellige middagen in het park en 
neem je picknickmand mee. Er is 
voor iedereen iets leuks te beleven. 

Door Anna Bouyeure

Agenda werkgroepen 
Presikhaaf Oost
juni
22-06 Buurtpreventie Ulenpas      19.30 uur    de Oosthof
23-06 Wijkplatform Presikhaaf Oost        19.30 uur    de Oosthof

Agenda werkgroepen 
Presikhaaf West

juni
04-06   Inter Culturele Werkgroep (ICW)  09.30 uur  de Overkant
09-06   WWP1                                        20.00 uur de Snuffelpaal
16-06   Wijkplatform Presikhaaf West        20.00 uur de Overkant
18-06   Inter Culturele Werkgroep (ICW)   09.30 uur de Overkant
23-06   WWP3           19.30 uur de Overkant

juli
02-07 Inter Culturele Werkgroep (ICW)   09.30 uur  de Overkant
06-07   WWP2            19.30 uur   ???
16-07 Inter Culturele Werkgroep (ICW)   09.30 uur   de Overkant
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Aanvraagformulier bewonersbudget
Krachtwijk Presikhaaf

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

naam

adres

postcode, plaats

telefoon

email

omschrijving

idee

voor wie?

waar?

wanneer?

hoe worden de 

inwoners erbij 

betrokken?

globale kosten?
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Heeft u een goed idee voor een activiteit? 
Vul het aanvraagformulier in en stuur dit naar de wijkwinkel.

Spelregels
u Alleen personen of groepen uit de wijk kunnen een aanvraag indienen.
u Aanvragen moeten schriftelijk worden gedaan. 
u Zowel bewoners uit Presikhaaf Oost als West kunnen aanvragen indienen. Presikhaaf Oost
 heeft weliswaar een kleiner bewonersbudget, maar kan meeliften op het ruime budget van
 Presikhaaf West - zolang het niet te gek wordt.
u De wijkplatforms beslissen over een aanvraag. 
u De wijkplatforms komen vier keer per jaar bij elkaar om de budgetten te beoordelen.
 In mei gebeurt dat voor de eerste keer in 2009.
u Sommige aanvragen moeten voor beoordeling misschien worden getoetst aan gemeentelijk
 beleid. Dat kost dus tijd.!

sport/cultuur

achter de
voordeur

DOE  MEE . .
MET EEN IDEE

VOOR PRESIKHAAF

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

werken integreren veiligheidleren en opgroeien

wonen

BEWONERS
BUDGET

Veel bewoners 
willen meedoen 
met PRESIKHAAF
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Presikhaaf Krachtwijk, mei 2009 Presikhaaf Krachtwijk, mei 2009

Wethouder: "Geweldige kans met 
geld van Vogelaar"

“Minister Vogelaar heeft veel geld aan de wijk ge-
geven”, zei de eveneens aanwezige wijkwethou-
der Roeland Kreeft. “Dat biedt een geweldige kans. 
Zeker omdat bewoners zelf kunnen meedoen.”

“Jullie kunnen samen bepalen waar je geld aan wilt 
besteden. Dus aan wat jullie belangrijk vinden. Ook 
worden jullie betrokken bij het maken van plannen 
door de gemeente. Niet pas achteraf maar vanaf 
het begin. Je maakt de plannen samen. Maar maak 
ook zelf plannen. Ga zelf aan de slag en roep ons 
als je ons nodig hebt. Daarom zeg ik: doe mee. Het 
zou zonde zijn als aan het eind van 2009 geld over-
bleef. Ik daag u uit!”

Bewoners nemen het voortouw
“Jarenlang hebben bewoners alleen maar mogen 
reageren op plannen van de gemeente en woning-
corporaties”, zei opbouwwerker Wim Petersen. 
“Maar tegenwoordig nemen ze het voortouw. In 
een krachtwijk bedenken zij hoe je de zaken moet 
aanpakken of wat anders moet. Gemeente en cor-
poraties zorgen vervolgens dat het voor elkaar 
komt, in overleg met bewoners. Voor frisse ideeën 
is het belangrijk dat daar ook jongeren bij zijn.”

Inzet vrijwilligers leidt tot resultaat
De inzet van bewoners wordt beloond, laten ver-
schillende voorbeelden zien. Zo is het nieuwe 
Arentheem op de IJsselllaan gebouwd onder voor-
waarden van bewoners, bijvoorbeeld dat het niet 
mocht uitbreiden in het park. En tegen de wil van 
Portaal zorgden bewoners dat het basketbalveldje 
werd gehandhaafd - waar nu een Cruyffcourt komt. 
“En tijdens de sloop hebben we mensen kunnen 
helpen die problemen hadden”, zegt Marike van de 
werkgroep Sociale Bouwstenen.

Vrijwilliger? Goed voor je cv
Onderhandelen, luisteren, standpunten bepalen, 
zoeken naar oplossingen, rekening houden met 
anderen. Zulk soort vaardigheden leer je als vrijwil-
liger. Werkgevers zijn daar blij mee, dus zet gerust 
op je cv als je vrijwilliger bent (geweest).

Bewonersbudget
Eerste aanvragen gehonoreerd

"We hebben 900 
euro gekregen 
voor Street Circus 
voor kinderen. 
Na de zomerva-
kantie komen we 
in drie buurten 
elk twee keer 
met Circus Poeha.  
Street circus is uitermate geschikt voor kinderen 
om te leren samenwerken en naar een doel toe 
te werken. Alle kinderen mogen meedoen. Na 
deze zes keer bekijken we of we kunnen door-
gaan.” Nanda Soppe

"Op 30 mei orga-
niseren we een 
groot buurtfeest 
in wijkcentrum 
de Oosthof. Daar 
hebben we 2650 
euro voor gekre-
gen. Er zijn hier 
weinig buurtacti-
viteiten en op zo’n feest kom je mensen tegen 
waar je normaal niet mee praat, ook van ver-
schillende culturen. Dat leidt tot meer begrip 
voor elkaar. We hebben volksdansen, halal hap-
jes, allerlei soorten muziek, een kindervoorstel-
ling, sport en spel.” Ingeborg en Floris-Jan 

"Eind augustus 
houden we een 
grote straat-
barbecue in de 
Aldenhaagstraat, 
dankzij 750 euro 
uit het bewo-
nersbudget. Dat 
is niet alleen eten 
maar ook een discootje, een springkussen en er 
speelt een band uit de straat. We willen zo de 
band tussen bewoners versterken. Hebben we 
vorig jaar ook gedaan. Werkte perfect. Het is 
meer één straat geworden. Misschien doen we 
het volgend jaar wel voor het hele blok.” Mitzi 
Driever, hij organiseert de barbecue met vrien-
den Sanne en Dennis.

Hester Macrander ondervraagt deelnemers

Doe en denk mee in Presikhaaf

U woont in Presikhaaf. Een fijne wijk. Maar het 
kan er nóg fijner worden. Daar denkt u vast wel 
eens over na. En u heeft daar vast ook ideeën 
over. En hoe dat zou kunnen. Bijvoorbeeld over 
veiligheid, overlast, een schonere wijk, kansen 
voor kinderen, betrekken van ouderen, noem 
maar op.
Doe daar iets mee! Er liggen gouden kansen om 
uw wensen, ideeën en dromen waar te maken 
nu Presikhaaf een krachtwijk is geworden. Daar-
voor is veel geld beschikbaar in het Bewoners-
budget en het Uitvoeringsplan 2009.
Doe mee met Presikhaaf!
U kunt ook een stapje verder gaan en meedenken 
in Bewonersgroepen. U maakt samen met andere 
wijkbewoners nieuwe plannen, zet activiteiten op 
touw, help mee de wijk verder te ontwikkelen. Dat 
doet u dan samen met de gemeente en instanties 
als woningcorporaties.

Krachtwijk méér dan hondenpoep en 
losse stoeptegels

De eerste aanzet om meedenkende Presikhaaf-be-
woners bij elkaar te brengen was op 22 april in het 
gloednieuwe ROC Rijn IJssel aan de Middachten-
singel. Buurtbewoners Greet, Marike, José en Cory 
hadden de avond perfect georganiseerd.Een kleine 
zeventig wijkbewoners meldden zich in het restau-
rant met uitzicht op Presikhaaf. Een mooi aantal! 
Ze kwamen uit elk deel van de wijk. En niet ‘zoals 
gewoonlijk alleen oudere mannen’, zoals gespreks-
leider Hester Macrander zei, maar ook jongeren, 
niet-westerse bewoners en veel vrouwen. 
Hester Macrander is onder andere columnist bij De

Gelderlander. "Bij een krachtwijk gaat het over 
méér dan hondenpoep, een losse stoeptegel of 
gebouwen”,zei ze tegen de aanwezigen.“Het gaat 
vooral ook om sociaal. Sociaal betekent: gezellig, 
levendig. En leven doe je met elkaar. Dus leer el-
kaar kennen en begrijpen. Als je je buren niet kent 
is dat erg, want dat leidt alleen maar tot onbegrip 
en ruzie.” Algemeen gezegd: als krachtwijk werk 
je aan het verbeteren van de leefbaarheid van je 
wijk. De aanwezigen noemen daarbij zaken als: 
het weghalen van spanningen, veiligheid, zorgen 
voor voldoende voorzieningen voor jong en oud, 
maken van sport- en spelplannen, veilig spelen, 

gezinnen uit de problemen helpen, handhaven van 
wat is afgesproken, aan waarden en normen, het 
doorbreken van isolement, concerten, markten en 
andere activiteiten in de wijk, et cetera.
Mooie woorden en plannen. Maar werkt het ook? 
“Ja, dat werkt”, zei Hester Macrander. Als bewijs 
toont ze de wijkkrant van het Arnhemse Broek, dat 
al twee jaar een soort krachtwijk is. Daarin staat: 
“Er zijn flinke stappen vooruit gezet tussen 2006 
en 2008. Op zulke resultaten mogen we trots zijn.” 
Waarom zou dat niet mogelijk zijn in Presikhaaf? 

Wat bewoners bijvoorbeeld graag zouden willen: 
1.“Een nieuw zwembad. Daar zouden heel veel  
 mensen blij mee zijn”
2.“Meer pin-automaten in de wijk; die zijn er  
 veel te weinig”
3 .“Een hele grote speeltuin, zoals Onder de  
 Linden in Klarendal, 
 en dan met sauna en Turks bad”
4.“Een mooi, gezellig theehuis in het park, 
 net zoals in het Vondelpark in Amsterdam”

“Mensen eisen altijd een heleboel 
maar willen zich er niet voor inzet-

ten. Daar word ik wat ziek van.”

“Als het over de wijk gaat, kunt u een 
beroep op mij doen. 

Daarvoor ben ik wijkwethouder.”

Wijkwethouder Roeland Kreeft
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Aanvraagformulier bewonersbudget
Krachtwijk Presikhaaf

Inlichtingen/opsturen naar:
Wijkplatform Presikhaaf t.a.v. Wim Petersen 
p/a Wijkwinkel Presikhaaf
Grevelingenstraat 18, 6826 EH Arnhem 026 362 84 47
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Heeft u een goed idee voor een activiteit? 
Vul het aanvraagformulier in en stuur dit naar de wijkwinkel.

Spelregels
u Alleen personen of groepen uit de wijk kunnen een aanvraag indienen.
u Aanvragen moeten schriftelijk worden gedaan. 
u Zowel bewoners uit Presikhaaf Oost als West kunnen aanvragen indienen. Presikhaaf Oost
 heeft weliswaar een kleiner bewonersbudget, maar kan meeliften op het ruime budget van
 Presikhaaf West - zolang het niet te gek wordt.
u De wijkplatforms beslissen over een aanvraag. 
u De wijkplatforms komen vier keer per jaar bij elkaar om de budgetten te beoordelen.
 In mei gebeurt dat voor de eerste keer in 2009.
u Sommige aanvragen moeten voor beoordeling misschien worden getoetst aan gemeentelijk
 beleid. Dat kost dus tijd.!

sport/cultuur

achter de
voordeur

DOE  MEE . .
MET EEN IDEE

VOOR PRESIKHAAF

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

werken integreren veiligheidleren en opgroeien

wonen

BEWONERS
BUDGET

Veel bewoners 
willen meedoen 
met PRESIKHAAF
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ALLES OP ZIJN TIJD
Onze Molukse medelanders 
ontdekten na die kwestie met 
Nederlands Indië ons land. 
Eeuwenlang had hun volk een 
zeer nederige status ten opzichte 
van het zich superieur wanende 
blanke ras. Zij en vooral hun 
kinderen trachtten zich hier 
geforceerd aan die houding te 
ontworstelen. Zo’n prachtig kind 
met zijn pikzwarte kraaloogjes 
deed dat als volgt: 

“Ome Piet, houdt u van bana-
nen?” “Natuurlijk kindje.” 

“Dat dacht ik al. De meester op 
school zei, dat wat er aan de 
evolutietheorie nog ontbrak de 
‘missing link’ was, de overgangs-
soort tussen mens en aap. Ik zal 
hem zeggen dat ik hem heb 
gevonden”. 

Een andere grappenmaakster, het 
dochtertje van een geloofsgenoot 
nog wel, vroeg met een onschul-
dig smoeltje: “Ome Piet, weet u 
het verschil tussen Tarzan en u?”. 
Het is natuurlijk stom om nee te 
zeggen, maar je wilt ze de lol niet 
misgunnen. “Nou, ome Piet, 
Tarzan is een mens tussen de 
apen en u bent een ...”

Hebben we daarvoor nou hon-
derden jaren zending in Indië 
bedreven? Nu is het daar het 
grootste Moslimland ter wereld. 
Tijden en omstandigheden 
veranderen. De wijze Salomo zei 
reeds duizenden jaren geleden: 

“Er is een tijd om te zaaien en een 
tijd om te oogsten”. Nu moppe-
ren wij over de ongepaste vrij-
moedigheid van jonge Turkjes en 

Marokkaantjes die een plaatsje in 
ons midden trachten te verove-
ren. Heden leven we in de staat 
van de prostaat, van de baas over 
de blaas met twee liter water per 
dag, hard lopen om te ontstres-
sen en af te slanken, mediteren 
binnen om te bezinnen. Wordt 
geprobeerd een hondenleven te 
voorkomen door honden aan te 
schaffen, die je een lamme arm 
bezorgen van het weggooien van 
ballen die ze steeds weer 
terugbrengen.

Ik heb de tijd van de bof, rood-
vonk, de mazelen, waterpokken 
en de tbc meegemaakt. Vanwege 
die laatste kwaal mocht ik met de 
oud internationaal Bep Bakhuis 
in het paleis van koningin Emma 
aan de maaltijd deelnemen.

Toen de jongens met kogels naar 
Indië moesten, meldden gewe-
tensbezwaarden als ik zich aan 
om daar een pokkenepidemie te 
bestrijden. Wij toonden dat 
Nederlanders ook zonder kracht 
en geweld de vrede wilden 
dienen. Koningin Juliana kreeg 
tijdens haar zwangerschap de 
ziekte rode hond, waardoor 
Marijke, die zich later Christina 
noemde, een beperking aan een 
oog kreeg. Juliana deed haar 
kinderen bij de pacifist Kees 
Boeke op de “Vrije School”, de 
werkplaats genoemd. 

Mijn kampgenoot Robbie den 
Bouter was daar als werkmeester 
mede-opvoeder. De “dienstweige-
raars” gaven zich op om als 
proefkonijn te dienen bij het 

vinden van een serum dat rode 
hond uitbande.Dat allemaal vlak 
voor de omzetting van het 
befaamde Broekse buitengoed 
Presikhaaf tot de Vinexwijk van 
nu. De oprukkende industrie en 
het toenemende verkeer warmen 
met hun giftige verstening en 
uitstoot de aarde catastrofaal op. 
Het verzieken van het milieu en 
klimaat ging onze wijk niet 
voorbij. 

De economie zou ons inkomen 
en welvaart bezorgen. Daarvoor 
moest meer en meer de ecologie, 
het verband tussen natuur en 
mens, worden geofferd. Tot we 
beseften dat daarmee een aanslag 
op onze gezondheid werd 
gepleegd. De kranten schrijven 
elke dag over de bezorgdheid van 
de regering betreffende deze 
verstoring. Weer zijn er vrijwil-
ligers, ook in Presikhaaf, die hun 
tijd, geld, kennis en kunde geven. 
Die willen helpen het evenwicht 
te herstellen. 

Hebben we in het Westen 
bepaalde ziekten van de mens 
overwonnen, dienen welvaarts-
kwalen zich aan? Is de vernieling 
van de natuur onomkeerbaar? 
Wat het antwoord ook zal zijn, 
de plicht is om bij jezelf en in en 
om je wijk te beginnen. 

De oprukkende industrie moet 
een halt worden toegeroepen om 
de natuur een ruimere plaats te 
geven. Besturen en regeren is 
vooruitzien. 

Alles heeft zijn tijd en plaats.

Door Piet Schreuder
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2e Pinksterdag
Zaal open 12.00 uur. 
Einde ongeveer 15.30 uur. 
Een gezellige voorjaarsmarkt met 
diverse hobbyartikelen en 
voorjaarsplantjes.  
Toegang is gratis.  Tegen zeer billijke 
prijzen kunt u genieten van zelfge-
maakte groentesoep met stok-
brood, salade en/of een ijsje. 

Vrijdag 12 juni
“Herinneringen aan Nederlands Indië” 
Zaal open 14.00 uur. Aanvang 14.30 uur.
Het wordt een zeer bijzondere middag 
in een senang sfeertje. We hebben twee 
gidsen van Bronbeek bereid gevonden 
ieder op hun eigen wijze de tijd van 

“toen” in onze herinnering terug te 
roepen.
De entree is € 3,50 incl. lekkere hapjes.  
Inschrijven vanaf maandag 25 mei.
 
Weer ruimte bij open eettafel 
Komt u ook gezellig mee-eten bij het 
steunpunt de Weldam?
Er zijn weer plaatsen aan de open 
eettafel beschikbaar.
Iedere doordeweekse dag kunt u bij 
SWOA de Weldam terecht voor een 
maaltijd, die niet alleen voedzaam is, 
maar ook nog eens gezellig. 

Door Hedy, Mirjam en Shirley

De maaltijden bestaan uit een soepje, 
een hoofdgerecht en uiteraard een 
toetje. De tafels zijn iedere dag rond 
12.00 uur voor u gedekt. De kosten 
voor de maaltijd zijn afhankelijk van 
uw inkomen.
Het adres is: Middachtensingel 39 te 
Arnhem. 

Voor informatie of opgave kunt u 
terecht op telefoonnummer 
026-3611741 van Mirjam Bloemhoff 
(dinsdag en donderdag), ouderenwer-
ker SWOA.

Expositie in de Weldam 
Vanaf half mei tot 
half augustus exposeren Yvonne 
Koolwijk en Marga Teunissen hun 
werk in de Weldam.

Yvonne laat heel verschil-
lend werk zien. Zo 
schildert zij bloemen, 
landschappen en maakt 
zij ook wat surrealistisch werk.

Marga schildert meer dorpjes en 
stillevens. Al met al is er genoeg te zien 
en te beleven in de Weldam.

40 jarig bestaan SWOA
Vanaf september worden op elk 
steunpunt van de SWOA elke week 
activiteiten georganiseerd in verband 
met het 40 jarig bestaan. 

Bij steunpunt de Bakermat is de start 
en steunpunt de Weldam sluit af in 
november 2009. 
Meer hierover in het volgende Presik-
haaf Wijknieuws.

Onderzoek naar het imago 
van de politie in Presikhaaf
Geachte bewoners van Presikhaaf,
Bij deze zal ik me eerst even voorstel-
len. Ik ben Martine Hese, 23 jaar en 
woonachtig in Arnhem. 
Sinds september jl. studeer ik Integrale 
Veiligheidskunde aan de Hoge school 

het imago van de politie in Presikhaaf. 
Middels een enquête onder het winke-
lend publiek van winkelcentrum 
Presikhaaf, wil ik een duidelijk beeld 
krijgen hoe men tegen de politie in 
Presikhaaf aankijkt. 
In week 21 (18 tot en met 23 mei) sta ik 
samen met een medestudent, enkele 
dagen in winkelcentrum Presikhaaf 
om hier enquêtes af te nemen onder 
de bewoners van Presikhaaf!  

Via deze oproep wil ik u vragen om 
deze week langs te komen in 
winkelcentrum Presikhaaf en uw 
mening te geven!

Met vriendelijke groet,
Martine Hese

te Utrecht. Voor deze 
opleiding volg ik een 
stage bij het politiekorps 
Gelderland-Midden. 
Als stageopdracht moet ik 
onderzoek verrichten naar 

ACTIVITEITEN IN SWOA STEUNPUNT  DE WELDAM
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Geen woorden, maar daden
In memoriam 

Gerrit Mescher
Op 16 april 2009 overleed 

na een kort ziekbed de 
actieve wijkbewoner 

Gerrit Mescher.  

Als voorzitter van het bewonersoverleg van Cannenburglaan 
tot Ulenpaslaan was hij zeer begaan met “zijn” werkgebied, 

waar hij dikwijls  met pen en papier op straat  te zien was om 
de situatie te schouwen. 

 
Afkomstig uit de bouwwereld en gewend zelf actie te onder-
nemen melde Gerrit zaken aan het wijkplatform, of liever nog 

bij de diensten van de gemeente Arnhem. Dit heeft in veel 
gevallen tot een snelle oplossing geleid, hij kende tenslotte de 
weg,  maar hij kon zich geweldig opwinden als het wat langer 

ging duren. 

Gerrit was een man van “Geen woorden, maar daden”. 
Vooral zijn inzet is Gerrit beloond met een spekcheck. De 

laatste tijd wilde Gerrit iets meer tijd vrij maken voor ander 
zaken in het leven en stootte een aantal taken af. Helaas 

heeft het voor hem en zijn omgeving niet lang mogen duren.

De wijkplatforms Presikhaaf en de diverse werkgroepen 
verliezen in Gerrit Mescher een markant persoon, maar dit 

valt weg in het verlies voor de nabestaanden. 
Wij wensen hen alle sterkte toe.

Namens alle actieve bewoners van Presikhaaf
Hans van Dulkenraad

Leerlingen van de Lourdesschool 
en Annie M.G. Schmidtschool 
maken kennis met elkaar

Begin juli 2009 gaan de Lourdes-
school en de Annie M.G. Schmidt-
school verhuizen naar het nieuwe 
multifunctionele centrum Presik-
haven. De kinderen van de beide 
scholen gaan daar gebruik maken 
van één gezamenlijk schoolplein. 

Daarom hebben de scholen al een 
aantal groepen met elkaar laten 
kennismaken. Dinsdag 21 april jl.
hebben de leerlingen van de groe-
pen 6 gezamenlijk torens gebouwd 
van bamboestokken. Op het 
schoolplein verrezen eerst aparte 
torens en later zijn deze naast 
elkaar gezet en met elkaar 
verbonden.

In het begin was het even wennen: 
hoe kun je een stevige toren maken 
en hoe gaan we de taken verdelen? 
Maar al heel gauw verrezen er 
verschillende torens en ontstonden 
er nieuwe contacten. 
Er is menig e-mailadres uitgewis-
seld en de kinderen willen straks 
graag in de pauzes samen spelen. 

“Samenscholing” 

Een geslaagde middag voor de 
kinderen. Een groep van twaalf 
kinderen uit de groepen 6 gaan na 
de meivakantie verder in een 
verlengde schooldag activiteit, 
waarin ze gaan werken met nieuwe 
media: animatiefilmpjes maken 
over het thema ‘de verhuisdoos’.

Gea Mulder, 
Coördinator brede school 
Presikhaven.
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Activiteiten in Woonzorgcentrum Waalstaete

Progamma mei en juni 2009
Woensdag 20 mei Markt
Diverse kraampjes met voor elk wat 
wils. Voor cliënten binnen en 
buiten Waalstaete.        
Entree is gratis. 
Van 9.30 - 12.00 uur.

Zaterdag 23 mei
Pinkster Grand Café
Accordeonist Monsi-
eur René voert u mee 
op vrolijke klanken 
van licht klassiek, jazz en 
volksmuziek. Zing en 
dans mee onder het genot 
van een kopje koffie of thee 

met een hapje. Voor cliënten 
binnen en buiten Waalstaete. 

Entreeprijs externe bezoeker € 2,00. 
Van 14.30 - 16.00 uur.

Donderdag 4 juni
Snelle Snack Maaltijd

Voor cliënten binnen en 
buiten Waalstaete. 

Inschrijving via 
aanmeldstrook, 
verkrijgbaar bij de 

receptie. Entreeprijs 
externe bezoeker € 5,50. 

Van 12.30 - 14.00 uur.

Donderdag 18 juni
Bingo + verloting
Er worden diverse bingorondes 
gespeeld met leuke prijzen en 
tussendoor is er een verloting. 
Voor cliënten binnen en buiten 
Waalstaete. 
Entreeprijs externe bezoeker € 2,00 
(inclusief  kaart). Prijs per lot 
€ 0,25. Van 14.30 - 16.00 uur.

Woensdag 24 juni Markt 
Diverse kraampjes met voor elk wat 
wils. Voor cliënten binnen en 
buiten Waalstaete.  Entree gratis. 
Van 9.30 - 12.00 uur.

Straathoekwerkers
Wij zijn Peter Delwig en Daniel 
Hoogenboom, werkzaam bij 
Pactum Rijn-Side als straathoek-
werker.

Onze  doelgroep zijn jongeren van 
12 t/m 25 jaar. Wij werken out-
reachend en vindplaatsgericht. Dat 
wil zeggen dat wij veel op straat te 
zien zijn en op jongeren afstappen 
die bijvoorbeeld rondhangen. 
Hierdoor komen wij snel in contact 
met jongeren en horen en zien wij 
wat er in de wijk gebeurt. 

Als jongeren ons op straat tegen 
komen, kunnen zij ons natuurlijk 
ook benaderen als zij willen praten 
of advies willen over bijvoorbeeld:

Problemen op school, geen werk 
kunnen vinden, ruzie thuis, 
teveel blowen, niet echt gezond 
leven, soms zich een wandelende 
bom voelen, een paar keer opge-
pakt zijn door de politie.
Wanneer het nodig is, kunnen wij 
de jongeren verwijzen naar de 
hulpverleners die bij Pactum 
Rijn-Side werkzaam zijn en een 

hulpverleningstraject met hen 
aangaan.

Je kunt ons ook telefonisch 
bereiken op nummer 026-3705036.
Peter Delwig
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Activiteiten 

in de wijk
27 mei en 24 juni
Computeravond 
HCC Arnhem in 

Betlehemkerk
Honigkamp 25 in Arnhem, 

wijk Presikhaaf. 
De toegang is gratis.

30 mei
Twee concerten van het 

Gelders Orkest  in 
Waalstaete en  De Weldam. 

Entree € 4,-. 

31 mei
Dag van het Park en 

Circus Avenue
In park Presikhaaf is die dag 

vanaf 13.00 uur 
van alles te beleven. 

1 juni 
Circus Avenue

Alledrie de circussen zijn ook 
op 1 juni nog in 
Park Presikhaaf. 

Hooggeëerd Publiek: 
Komt dat zien!

7 juni
Pannenkoeken toernooi
Budocentrum Presikhaaf
Meer info 026-3637602

27 juni
Dag van de Architectuur
Dit jaar staat Presikhaaf 

centraal tijdens de Dag van de 
Architectuur. 

Met een wandeling door de 
wijk en voor wie slecht ter been 
is: er rijdt ook een (gratis) bus.

Voor meer informatie zie 
www.presikhaafnet.nl

150 MUZIKANTEN 

UIT PRESIKHAAF 

HEBBEN SAMEN 

EEN CD 

GEMAAKT!

OPTREDENS VAN:
• Koninklijk Zigeunerorkest ROMA MIRANDO 

• OSAMIRR (Urban/Hiphop) • Operettekoor DIE FLEDERMAUS
DE RUIS VAN PRESIKHAAF door kinderen van de W. Dreesschool 

• Armin Crnkic SERGANA (R&B/pop Nederlandstalig) 
• NIFZ (hiphop)  • TURKSE MUZIEKSCHOOL EL-ELE

• PRESENTATOR VAN DE DAG : WIM KOENS (Bunny Bonanza’s)
BUTTONS MAKEN met drukman • REUZENBELLEN BLAZEN 

• IN DE BEATBUS: BOOMRUSH & SPOKEN WORD 
WORKSHOP! • MUZIEKINSTALLATIE door 

Interculturele Werkgroep • LIFESTYLE WORKSHOPS 
door SAMRA olv Rozanna (New Arts) • HAPJES & DRANKJES 

• en….. HET RAD VAN FORTUIN! SLA JE SLAG!

DE UNIEKE CD PresikHARMONIE! 
ZAL DEZE DAG VOOR SLECHTS € 6,- 

TE KOOP ZIJN

ZATERDAG 23 MEI

VAN 15.00 TOT 21.00

GRATIS

ENTREE

Nicolaaskerk
Bethanïenstraat 3 Presikhaaf
Kijk voor meer info op www.presikharmonie.nl
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Honigkamp 74
 6826 PR  Arnhem

Telefoon 026-3610284

SLAGERIJ
GREVEN

Honigkamp 52 - 6826 PR Arnhem
Telefoon 026-3621996

Advertentie Advertentie

barbecue pakket
1 worstje, 1 hamburger,

1 speklap, 2 saté’s,
1 shashlick, 1 karbonade

samen
€ 4,98

Dat is lekker voordelig

Oplossing kruiswoordraadsel
Horizontaal: mindere; 7.kookwas. 
13. ezuu; 14. ijskap; 16 reep; 17. 
misgaan; 19. bar; 20. ek; 22. nts; 23. 
Almelo; 25.nlub ; 27. Otterlo; 30. 
lit; 31.dictee; 32.agenda; 33. adl; 
34.eerbied; 36. sar; 38.gejank; 40. 
hik; 42. no; 43. ARD; 44. spiegel; 
47.vorm; 49. zesde; 50. noga; 52. 
ertegen; 53.alstoen.

Verticaal: merel; 2.iz; 3. num; 4.
duin; 5.rijgsteek; 6. esa; 7.kan; 8. 
op; 9. kram; 10. werelds; 11. ae; 12. 
sprot; 15. kade; 18.stotend; 19.
bloedig; 21. kudde; 23. algeheel; 24. 
liaan; 26. biljart; 28. ter; 29. RAI; 33. 
agave; 35.bips; 37. rotan; 39.arme. 
41.Kent; 44. sen; 45. Ida; 46. loo; 48. 
or; 49. ze; 51. ge.

Eendenbordjes geplaatst
De gemeente Arnhem heeft bij de vijvers aan de Middach-
tensingel en de Hakfortlaan eendenbordjes geplaatst om 
aandacht te vragen voor de negatieve gevolgen van het 
overmatig voeren van eenden. 
Te veel brood is slecht voor de kwaliteit van de vijver.
Eendjes voeren is leuk en dat moet zeker zo blijven. Wij 
vragen u echter wel om niet te veel brood te voeren aan de 
eendjes. Hierdoor raakt het water namelijk vuil en troebel 
en kan algengroei ontstaan. Zo kan het gebeuren dat een 
vijver na een tijdje verandert in een groene waterplas vol 
algen waar weinig soorten waterplanten of vissen kunnen 
leven. Daarnaast kan brood, dat in het water blijft liggen, 
ongedierte aantrekken.

Help mee!
Wij vragen u daarom om mee te helpen de vijver leefbaar te 
houden. U helpt ons al door het voeren van de eenden te 
beperken tot één sneetje brood. De rest van uw oude brood 
kunt u het beste in uw gft-container doen. Van dat gft-afval 
wordt compost gemaakt. Op deze manier wordt het weer 
gebruikt voor de bemesting van planten en bomen. 

Informatie
Meer informatie kunt u vinden op onze website www.water-
servicepuntarnhem.nl. Mocht u toch nog vragen of opmer-
kingen hebben, dan kunt u bij voorkeur contact opnemen 
met het Waterservicepunt via de mail: 

waterservicepunt@arnhem.nl. Spreekt u liever 
persoonlijk met een van de medewerkers van het 
Waterservicepunt, dan kunt u bellen 
met 026-4456959. 

De bloemenwinkel 
bij u in de buurt 

met de leukste kado’s 
en sieraden 

voor een betaalbare prijs.

Nu te koop 
volop perkgoed

Tegen inlevering 
van deze advertentie 

10% korting 
op alle éénjarige planten
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31 mei Dag van het Park
Komt dat zien in Presikhaaf 

Maar liefst drie verschillende tenten van Circus Zanzarra, Circus 
Fantasia en Circus Pompom vormen samen de CircusAvenue in park 
Presikhaaf. Tussen de tenten in is een terras met catering. En er staat 
een zweefmolen om lekker in uit te waaien. Dus je dag kan niet meer 
stuk in park Presikhaaf!

De voorstellingen van Zanzarra en 
Fantasia worden afwisselend ieder 
heel uur gespeeld. De voorstellin-
gen van Pompom zijn ieder half 
uur.

Zanzarra 
zondag 13.00/15.00/19.00 uur
maandag 13.00/15.00 uur

Fantasia 
zondag    14.00/16.00/20.00 uur
maandag 14.00/16.00 uur 

Pompom
Zondag    14.30/15.30/16.30/17.30/
                 18.30 uur
Maandag 13.30/14.30/15.30/16.30/
    17.30 uur
Entree
Fatasia en Zanzarra 
volwassenen € 6,00/ kind € 4,00
Pompom 
volwassenen € 4,50/ kind € 2,50
Drie voorstellingen (passe-partout): 
€ 14,00 / kind € 9,00

Een bijzondere 
Theetafel
Park Presikhaaf krijgt deze zomer 
een Theetafel. De tafel is te gebrui-
ken als picknicktafel en elke zon-
dag vindt tot en met augustus een 
activiteit plaats. 
Dat is zeven zondagen lang! En 
het zijn activiteiten voor alle Pre-
sikhafers. Op 31 mei wordt de tafel 
geplaatst. De tafel krijgt dan een 

tafelblad van mozaïek. 
Lijkt het je leuk om te helpen de 
tafel verder af te maken, dan kun je 
meedoen aan een workshop moza-
iek maken (vanaf 14.00 – 16.00 
uur). Of kom gewoon lekker kijken. 

Natuurlijk kun je ook lekker op een 
eigen kleedje, snoepend uit je eigen 
picknickmand genieten van alles en 
iedereen die zich in het park 
beweegt. De slagwerkgroep Monte 
Reno loopt rond door het park en 
zorgt voor gezelligheid.

Bezoek de stads-
boerderij en de 
prachtige Heemtuin
Laat u verrassen en loop eens mee 
met een van de rondleidingen. 
U gaat genieten van de jonge dieren 
op boerderij en de fraaie bloemen 
en prachtige planten in de heem-
tuin. Vanaf de stadboerderij ver-
trekt een huiskar die een aantal 
verschillende parken verbindt. Ook 
het park Bronbeek is in de route 
opgenomen. 

Buurtpicknick
Presikhafers kennen het adres wel. 
DHR. JANSSEN van de buurt-
bank aan de Laan van Presikhaaf 1 
nodigt iedereen uit voor de buurt-
picknick om 13.00 uur.  Met spel-
letjes, muziek en gezelligheid.
De mogelijkheid om nieuwe, 

andere bewoners van Presikhaaf te 
leren kennen en samen een
leuke middag te hebben.  
Als je wilt neem je wat lekkers mee 
voor jezelf en andere buurtbewoners.  

Dag van het Park
De Dag van het Park is een lande-
lijk evenement (initiatief van de 
ANWB) waar de gemeente Arnhem 
met zeven parken aan mee doet, 
want de Arnhemse parken zijn voor 
de Arnhemmers en de Dag van het 
Park nodigt omwonenden uit om 
het park in te trekken. 

Arnhem is vorig jaar in de lande-
lijke groencompetitie uitgeroepen 
tot Groenste stad van Nederland. 
Met haar 48 parken biedt de stad 
volop de gelegenheid om te genie-
ten van dat groen. De Dag van het 
Park onderstreept dat nog eens. 

Nieuwsgierig naar het hele Arn-
hemse programma voor de Dag van 
het Park? Kijk dan op 
www.arnhemgroenstestad.nl

Financiële bijdragen 
De wijkplatforms Presikhaaf 
Oost en West hebben budget 
toegekend aan de volgende  
activiteiten/groepen: Kinder 
Zomer Festival, een ploegje 
in Ome Joops Tour, aankomst 
Sinterklaas in Presikhaaf West, 
reünie Snuffelpaal, Jeugdland 
Holiday Kick off en Koninginne-
feest Over het Lange Water. 

Als u denkt om met uw activi-
teit in aanmerking te komen 
voor een financiële bijdrage, 
dan kunt u voor informatie 
terecht bij de wijkwinkel, 
telefoon 3622664.
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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, adres 
en telefoonnummer  vóór 29 juni 2009 naar 

Redactie Presikhaaf Wijknieuws, 
Grevelingenstraat 18, 
6826 EH Arnhem. 

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

KRUISWOORDRAADSELVoor de oplossing zie pag. 15

HERKEN

JE W
IJK 

Oplossing 
,, Herken je wijk”
De afbeelding ,,oefendoel”

in het wijknieuws nr. 2
staat op het speelveld van 

buurcentrum de Overkant.

Ook deze keer waren er 
meer goede
inzendingen. 

De winnaar is
Seijda Kayis

van Speijkstraat

Namens de redactie 
van harte gefeliciteerd

De waardebon van € 20,00
is te besteden bij
Slagerij Greven

Horizontaal: lagere in rang; 7. vuil goed. 13. zoon van Isaak; 14. poolbedekking; 
16. lekkernij; 17. tegenlopen; 19. erg; 20. maanstand; 22. Nederlandse Televisie-
stichting; 23. plaats in Overijssel; 25. plooisel; 27. plaats in Gelderland; 
30. literair; 31. taaloefening; 32. afsprakenboekje; 33. algemene dagelijkse levens-
verrichtingen; 34. respect; 36. plaaggeest; 38. dierengeluid; 40. samentrekking van 
het middenrif; 42. Engelse ontkenning; 43. Duitse  omroep; 44. toiletartikel; 
47. mal; 49. rangtelwoord; 50. lekkernij; 52. gekant; 53. destijds.

Verticaal: zangvogel; 2. in zake; 3. aardoliemaatschappij; 4. zandheuvel; 5. voor-
lopige steek; 6. Europees ruimtevaartinstituut; 7. vaatwerk; 8. boven; 9. bevesti-
gingsmiddel; 10. aards; 11. astronomische eenheid; 12. haringachtig visje; 
15. aanlegplaats; 18. stuitend; 19. gewelddadig; 21. groep dieren; 23. compleet; 
24. slingerplant; 26. sport; 28. voorzetsel; 29. evenementencomplex; 33. tropische 
verplant; 35. achterste; 37. rietsoort; 39. behoeftige. 41. Engels graafschap; 
44. Japanse munt; 45. berg op Kreta; 46. bos; 48. ouderraad; 49. persoonlijk 
voornaamwoord; 51. persoonlijk voornaamwoord.



23

WIJKNIEUWS

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

BELANGRIJKE  
TELEFOONNUMMERS

Presikhaaf 
op YouTube 
Met de sloop van een groot deel 
van Presikhaaf 2 verdwijnen ook 
tastbare herinneringen aan P2. 

Om die tijd, waarvan velen hebben 
genoten, levend te houden, heb ik 
wat filmpjes op YouTube gezet. 
Zo kan men genieten van filmpjes 
over de Samsam-kinderspelen, 
Playbackshow van de Dr. Lely-
school en de eerste Parkmanifesta-
tie in 2000. Zelfs het Presikhaafse 
deel uit de oudejaarsconference van 
Jan Jaap van der Walle is te zien en 
nog meer filmpjes over onze wijk. 

Ze zijn te vinden op www.youtube.
com. Vervolgens type je bij zoeken:  
Presikhaaf P2 in en een lijst met 
filmpjes wordt zichtbaar. 

Na het openen van het gekozen 
filmpje zie je rechts Oliepitje staan 
met daarbij ‘meer info’ waar dus 
meer achtergrond informatie te 
vinden is. 
Typ je ‘Oliepitje’ in dan zie je alle 
filmpjes die ik op YouTube heb 
gezet.

Veel plezier met de filmpjes.
Reacties mag je op YouTube zelf 
plaatsen of gewoon naar mij 
mailen: hurmet@hurmet.nl 

Willem Wildschut
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projectmanager BGB
Stand van zaken fase 1, Moorstraat e.o.
De bewoners van fase 1 hebben in maart een be-
wonersbrief ontvangen waarin wordt uitgelegd dat er 
vertraging is opgelopen in de werkzaamheden. 
Er moest meer riolering vervangen en hersteld 
worden dan was verwacht. Nu zijn we volop bezig 
met de werkzaamheden en we verwachten dat een 
groot gedeelte van de werkzaamheden voor de 
bouwvakvakantie klaar is. In ieder geval zijn dan wel 
alle plussen, die u als buurt heeft gekozen (speeltoe-
stellen, hondenspeelplaats en bloembakken), voor de 
bouwvakvakantie gerealiseerd. 

Stand van zaken fase 2, Spuistraat, Doeffstraat, 
van Kampenstraat e.o.
In december 2008 hebben de bewoners tijdens de 
inloopavond de plussen gekozen. Op dit moment 
zijn we bezig met de voorbereidingen en we willen de 
plussen realiseren vooruitlopend op de BGB werk-
zaamheden (bestrating en riolering). De verwachting 
is dat wij in september met de werkzaamheden gaan 
beginnen. 

Algemene planning BGB
De werkzaamheden voor BGB Presikhaaf worden in 
fases uitgevoerd. Met fase 1 en 2 zijn we inmiddels 
gestart. In de planning heeft een verandering plaats-
gevonden. Er is een fase bijgevoegd. 
Vrij Nederlandstraat e.o. stond eerst ingepland in 
fase 4 en is nu een aparte fase geworden.

Lange Wal
In mei 2009 zullen een aantal nutsbedrijven werk-
zaamheden uitvoeren op de Lange Wal, dit zal ca. 
drie maanden duren.

Opleveringen P1 
Vivare zet het tempo er flink in op P1! Op de Blauwe 
Weide werd afgelopen 21 maart de start verkoop van 
de appartementen type Bosanemoon gevierd. 

Onder het motto ‘Kopen voor 1 mei 2009, is geen 
bouwrente betalen!’ waren belangstellenden welkom 
op de bouwlocatie. Dat scheelt al snel duizenden 

euro’s. Wie stiekem begon te dromen van de mooie 
en financieel aantrekkelijke woningen, kwam de 
Open Huizen Route op 28 maart goed uit. Klaar zijn 
de appartementgebouwen Boterbloem en Bos-
anemoon nog niet; de opleveringen staan gepland 
voor het derde en vierde kwartaal van 2009. Toch is 
er al veel te zien. Ook de eerste straat in de Blauwe 
Weide is inmiddels woonrijp gemaakt, het ziet er 
schitterend uit! Bijgevoegde foto geeft een mooi 
beeld van de wijk en het Podium. 

De stadswoningen in Blauwe Weide worden vanaf 
6 mei a.s. opgeleverd. Er zijn nog twee woningen te 
koop. Ook het Podium wordt opgeleverd vanaf week 
25 (let op: nog onder voorbehoud). De studenten-
woningen worden net voor het nieuwe studiejaar 
opgeleverd (augustus). 
Studenten kunnen het nieuwe jaar fris beginnen 
vanuit hun nieuwe studentenwoning. 

Gebouw Presikhaven 
Instellingen verhuizen binnenkort
Nu wordt er nog hard gewerkt aan het multifunctio-
nele centrum (MFC) Presikhaven om alles op tijd af 
te krijgen voor de oplevering in mei. In de maanden 
juni, juli en augustus verhuizen de instellingen, die er 
gaan samenwerken, naar de nieuwe locatie. 
De officiële opening zal plaatsvinden in het najaar. 

De voorbereidingen hiervoor zijn inmiddels in volle 
gang. In de maand juni verhuizen de peuterspeelzaal, 
de Snuffelpaal, Kinderopvang SKAR met de dag-
opvang en de buitenschoolse opvang, en de biblio-
theek. Vervolgens nemen in juli en augustus de 
O.L.V Lourdesschool, Annie M.G. Schmidtschool, 
de wijkpost, de politiepost, jongerencentrum Push 
en Sportbedrijf Arnhem hun intrek in het multi-
functionele centrum. Het Centrum voor Jeugd en 
Gezin (CJG), Wmo Startpunt en consultatiebureau 
komen in het najaar in het MFC.

Alle instellingen zullen hun eigen doel- en klant-
groepen inlichten over de verhuisdatum, wat de 
verhuizing eventueel voor de dienstverlening 
betekent en wanneer ze weer geopend zijn.


