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Wethouder Roeland Kreeft heeft op vrijdag 26 juni 2009 de sloophandeling 
verricht met het bedienen van een gigantische sloopmachine met een 
verpletterende bek. Hij molesteerde een balkon op de derde verdieping van een 
portiekflat op de hoek van de Haringvlietstraat en Braakmanstraat. 
Het is een ieders jongensdroom (zeker die van mij, als het maar groot is) om 
zo’n beest te mogen bedienen.

Fototgrafie & tekst: René Vriezen
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Advertentie

Op een nieuwe fiets kun je het leren!
Op zaterdag 16 mei is een grote 
wens van Budo Sport Arnhem in 
vervulling gegaan: fietslessen voor 
allochtone vrouwen.
Opstappen, afstappen, rechtuit, 
bocht om, remmen, een hand aan 
het stuur en je hand uitsteken. 
Allemaal heel normaal voor de 
fietsers in de Arnhemse wijk 
Presikhaaf. Maar dit geldt niet voor 
iedereen! 

Veel allochtone vrouwen durven 
niet goed op de fiets te stappen, ze 
moeten het nog leren. 
Daarom is Budo Sport Arnhem 
gestart met fietslessen voor 
allochtone vrouwen. Deze fietsles-

sen zijn mogelijk gemaakt doordat 
drie organisaties de handen inéén 
sloegen; Woningcorporatie Portaal 
schonk tien fietsen, waarop 
geoefend kan worden. 

Daarnaast schonk het wijkplatform 
Presikhaaf Oost en West een fiet-
senstalling. Sportbedrijf Arnhem 
maakte de fundering voor de 
stalling en stelde bovendien een 
fietsdocente ter beschikking.

De officiële start kreeg een feestelijk 
tintje. Wijkwethouder Roeland 
Kreeft fietste een rondje met 

vrouwen die een fietscursus in het 
buurthuis hadden afgerond. 
Circus Poeha gaf een demonstratie 
op éénwielers. Alwin Nieuwen-
stein, manager van Portaal, over-
handigde de nieuwe fietsen aan 
Marian Wensink van Budo Sport 
Arnhem. Ook waren ROC de 
Pasvorm, de landelijke fietsersbond 
en de Stichting fietsvriendinnen 
aanwezig.

Vrouwen die zich willen aanmelden 
voor fietslessen kunnen terecht bij:

Budo Sport Arnhem, 
via 026-3646657 of 
info@budosportarnhem.nl
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Rijn IJssel werkt voor jou!

 www.rijnijssel.nl

Eindelijk is het dan zover, de Annie M.G. Schmidt-
school is verhuisd!
Na jaren lang op twee locaties gehuisvest te zijn, 
zitten we nu samen in één gebouw.

Vanaf 29 juni 2009 
hebben de kinderen 
aan het project verhuizen 
gewerkt. 

Er is een verhuizer 
met verhuiswagen 
op school gekomen 
om de leerlingen te 
vertellen wat er bij een verhuizing van een school 
allemaal komt kijken en op dinsdag 7 juli hebben zij 
afscheid genomen van het oude gebouw. 

De feestelijke opening van de nieuwe school heeft op 
maandag 13 juli plaatsgevonden.

Verhuisd naar MFC Presikhaven

advertentie

Buur helpt buur 
Helpen buren elkaar? 
Hierover spraken 23 bewoners van ‘Over het lange water’, uitgenodigd 
door een werkgroep van vijf wijkbewoners en een medewerker van de 
SWOA in de Weldam. De werkgroep gaat na of er in de wijk onder-
linge hulp is en of wijkbewoners elkaar willen helpen. 

Er werden drie interessante eenma-
lige (panel)gesprekken gevoerd. 
Hieruit kwam naar voren dat 
burenhulp incidenteel al gebeurt en 
dat men bereid is elkaar te willen 
helpen. Bijvoorbeeld met vervoer, 
een boodschapje, een klusje of iets 
anders. 

Een voorwaarde om hulp te vragen 
of aan te bieden is  dat het belang-
rijk is  dat “men” elkaar min of 
meer kent. 
Voor onderlinge hulp moet men 
wel voor elkaar openstaan en ook 

door buurtgenoten geholpen willen 
worden.

Contact  kan op allerlei manieren 
ontstaan: met een praatje over het 
tuinhek, bij een hobbyactiviteit of 
een bijeenkomst in buurt, straat of 
woonblok, bij het uitlaten van de 
hond of tijdens een barbecue en in 
de supermarkt. 

Nu mensen langer zelfstandig en 
alleen blijven wonen, komt er 

steeds meer 
behoefte aan 
onderlinge hulp. 
Of dat in ‘Over 
het lange water’ 
apart georgani-
seerd moet 
worden, is een 
vraag waarmee 
de werkgroep 
zich bezig houdt. 

Duidelijk is dat onderling contact 
en hulp het beste spontaan kan 
ontstaan en zo kleinschalig moge-
lijk is. Intussen is met de paneldeel-
nemers een nagesprek georgani-
seerd en in september a.s. wordt 
opnieuw met het wijkplatform 
gesproken. 

Bent u geïnteresseerd dan kunt u 
mij bellen (telefoon 361 57 06) of 
mailen naar h.folkeringa@planet.nl

Door Henk Folkeringa
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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

De bloemen en kadoshop 
bij u in de buurt

opruiming
glas-
werk

Groot deel kado artikelen
25% korting boeddhamassai

Tegen 
inlevering van 

deze bon 
10% extra korting

 op de 
 afgeprijsde 
 artikelen
Je raakt er niet uitgekeken!
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Gezondheidsspreekuur door 
de wijkverpleegkundige
Moet ik met dit wondje naar de huisarts? Hoe vraag ik aanpassingen 
aan? Hoe verzorg ik mijn dementerende partner? Gebruik ik de medi-
cijnen zoals het moet? Met deze en andere vragen kunnen ouderen 
terecht op het Gezondheidsspreekuur van de Stichting Thuiszorg 
Midden-Gelderland (STMG) 

Op onderstaande locaties heeft de 
Stichting Thuiszorg Midden-
Gelderland een Gezondheids-
spreekuur. Ouderen met vragen op 
het gebied van gezondheid, welzijn, 

Er zijn geen kosten aan verbonden 
en een afspraak maken is niet 
nodig.

Het spreekuur in Arnhem is:
•	 elke dinsdag van 11.00 tot 12.00 

uur in Serviceflat Elderveld, 
Gorinchemstraat 50 in samen-
werking met Stichting Welzijn 
Ouderen Arnhem

•	 elke woensdag van 11.00 tot 
12.00 uur in ‘Steunpunt ’t 
Altevelt’, Lisztstraat 11.

•	 elke donderdag van 11.00 tot 
12.00 uur in woonvoorziening 
‘Aerenheem’, G.A. van Nispen-
straat 100

•	 In het Turks: elke woensdag van 
13.00 tot 16.00 uur in de  
Turkiyem Moskee, Maaslaan 7.  
Dit is tevens een voedings- 
spreekuur.

Voor meer informatie kunt u 
contact opnemen met Stichting 
Thuiszorg Midden-Gelderland, 
telefoon: (026) 376 22 22

ziekte en zorgverlening kunnen 
hier terecht.

De wijkverpleegkundige geeft 
antwoord op vragen over 
gezondheid in het algemeen, 
ziektes, slaapproblemen, voe-
ding, incontinentie, verschil-
lende hulpmiddelen, verzor-
ging van partner en over zorgvoor- 
zieningen. 
Indien nodig kan worden 
doorverwezen naar de huisarts. 

Uit ervaringen met bezoekers blijkt 
dat zij tevreden zijn en veel baat 
hebben bij de adviezen en instruc-
ties van de wijkverpleegkundige. 

Horizontaal
1 Voetbalveld; 8 Ge; 9 AI; 10 Ra; 
12 Ps; 14 Sr; 15 Cl; 16 Essen; 
18 Miami; 20 Plumeau; 21 Na; 
22 Fa; 23 Nevelen; 27 Aarde; 
29 Etude; 31 Mr; 32 Er; 33 Ns; 
34 Os; 35 Al; 37 Eb; 
39 Nederlandse

Verticaal
1 vereenzamen; 2 Eg; 3 Tepel; 
4 At; 5 Varia; 6 Ei; 7 Delicatesse; 
11 As; 13 Snuiver; 14 Smeulen; 
15 CM; 17 Sp; 19 Au; 23 Nr; 
24 Edele; 25 Stansen; 26 Nu; 
28 Ar; 30 Do; 35 Ad; 36 El; 
38 Bd;
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Ontmoet elkaar op www.arnheminkaart.nl
Gemeente creëert digitaal hart van de wijk
Benieuwd wat er in uw wijk te doen is? Welke voorzieningen er zijn en 
waar u ze kunt vinden? Of bent u misschien op zoek naar medebewo-
ners om een jeu-de-boulesclub op willen richten, naar nieuwe leden 
voor het koor of jongeren die zin hebben in een straatvoetbaltoernooi? 
Voor al deze en nog veel meer zaken is er binnenkort per wijk een 
digitaal informatiepunt, luisterend naar de naam “Arnhem in kaart”. 
Zeg maar een digitaal hart van de wijk. 

De gemeente vindt het belangrijk, 
dat haar inwoners zo veel mogelijk 
deelnemen aan het dagelijkse leven 
in hun eigen buurt of wijk. 
Dat bevordert de onderlinge 
samenhang en komt de leefbaar-
heid van de eigen woonomgeving 
ten goede. 

Om te kunnen deelnemen, is het 
wel noodzakelijk dat iedereen weet 
wat er in de eigen wijk te doen is. 
Welke organisaties, instellingen én 
bewoners zijn er actief? Welke 
voorzieningen zijn er? Welke 
activiteiten worden waar en wan-
neer aangeboden? En waar kan 
men terecht voor hulp en onder-
steuning of juist ontspanning en 
vertier. 

Alles in kaart
Dat is precies wat de gemeente met 
‘Arnhem in kaart’ wil bieden: een 
compleet overzicht van alles wat er 
in de wijk te vinden en te doen is 
op het gebied van wonen, onder-
wijs, opvoeding en opleidingen, 
zorg en welzijn, kunst en cultuur, 
sport en recreatie en nog veel meer. 
Ook de activiteiten van de wijkver-
enigingen zijn te vinden. Via 

“Arnhem in kaart” is het ook moge-
lijk om stadsbreed alle activiteiten 
te bekijken, zodat wie bijvoorbeeld 
geen computercursus in de eigen 
buurt vindt, kan zoeken wat het 
dichtstbijzijnde alternatief is. 

Prikbord
Maar “Arnhem in kaart” doet meer. 
Het biedt ook een digitaal prik-
bord: een plek waar 
wijkbewoners 
een oproep 
kunnen plaatsen 
voor een activi-
teit of om in 
contact te komen met andere 
wijkbewoners. Zo lang het maar 
niet commercieel is. 

Website
Puur technisch gezien is “Arnhem 
in kaart” een website. “Arnhem in 
kaart” heeft een eigen website 
(www.arnheminkaart.nl) maar is 
direct toegankelijk via de wijk- 
websites. 

“Alles in kaart” bestaat inmiddels 
voor de wijken Malburgen en 
Elderveld. Nog voor de zomerva-

kantie zijn ook de digitale informa-
tiepunten voor Holthuizen, 
Vredenburg, Kronenburg, Rijkers- 
woerd (HVKR), de Burgemeesters-
wijk en Schaarsbergen in de lucht. 
Daarna volgen de andere wijken. 
Te zijner tijd meer informatie over 
onze wijk.

Meedoen
“Arnhem in kaart” is weliswaar een 
initiatief van de gemeente Arnhem, 
maar de eindredactie en het onder-
houd van www.arnheminkaart.nl 
komen in handen van de redacties 
van de wijkwebsites. Maar…de 
website, het digitale hart van de 
wijk, werkt pas echt goed wanneer 
ook wijkbewoners en (wijk)organi-
saties meedoen. Meedoen wil 
zeggen dat gegevens, activiteiten en 
nieuws zelf op de site worden gezet 
én ververst. Dit is heel eenvoudig 
en de redactie van uw wijkwebsite 
helpt u hierin op weg. 

Wilt u meer weten of informatie 
aanbieden via “Arnhem in kaart”, 
neemt u dan contact op met de 
redactie van uw wijkwebsite of kijk 
op www.arnheminkaart.nl. 
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Activiteiten in Woonzorgcentrum Waalstaete

Progamma 
augustus en september

Donderdag 13 Augustus
Bingo + verloting
Er worden diverse bingorondes 
gespeeld met leuke prijzen en 
tussendoor verloting. Voor cliënten 
van binnen en buiten Waalstaete.         
Entreeprijs externe bezoeker € 2,00 
(inclusief kaart). Prijs per lot € 0,25.         
Van 14.30-16.00 uur
 
Donderdag 10 september
Optreden koor “De Late Stem”.          
Dit seniorenkoor kent een veelzij-

dig en gevarieerd repertoire.          
Voor cliënten van binnen en buiten 
Waalstaete. 
Entreeprijs externe bezoeker € 2,00. 
Van 14.30-16.00 uur.

Zaterdag 12 september
Grand Café. Een sfeervol samenzijn 
met muzikale ondersteuning van 
Ank Meijer (gitaar). Kopje koffie/
thee met iets lekkers. Voor cliënten 
van binnen en buiten Waalstaete.          
Entreeprijs externe bezoeker € 2,00 
(inclusief ). Van 14.30-16.00 uur
                      
Donderdag 17 september 
Bingo + verloting. Er worden 
diverse bingorondes gespeeld met 
leuke prijzen en tussendoor ver-

loting. Voor cliënten van binnen en 
buiten Waalstaete. Entreeprijs 
externe bezoeker € 2,00 (inclusief 
kaart). Prijs per lot € 0,25.          
Van 14.30-16.00 uur.

Woernsdag 23 september  
Markt. Diverse kraampjes met voor 
ieder wat wils. Voor cliënten van 
binnen en buiten Waalstaete.         
Entree gratis. Van 09.30-12.00 uur
 
Donderdag 24 september  
Modeshow Gemma Mode.          
Modeshow van bovenkleding en 
aansluitend verkoop. Voor cliënten 
van binnen en buiten Waalstaete.          
Entree gratis. Van 14.30-16.00 uur.

Activiteiten in de wijk
8, 15, 22 en 29 augustus 
Openluchtbioscoop in park Presikhaaf

26 augustus en 23 september 
Computeravond HCC Arnhem in Betlehemkerk
Honigkamp 25 in Arnhem, wijk Presikhaaf
De toegang is gratis

1 oktober
Officiële opening MFC PresikhavenLaan van 
Presikhaaf 7 

Agenda werkgroepen 
Presikhaaf West
September
14-09 WWP1  20.00 uur MFC
15-09 WWP3  19.30 uur de Overkant
17-09 InterCulturele Werkgroep  09.30 uur de Overkant
22-09 Wijkplatform Presikhaaf West 20.00 uur de Overkant
28-09 WWP2  19.30 uur MFC

Oktober
01-10 InterCulturele Werkgroep  09.30 uur de Overkant
15-10 InterCulturele Werkgroep  09.30 uur de Overkant
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Brief aan mijn Haagse vriend
Beste J.P.

Wat ga je doen dit jaar 
met vakantie ? 
Of blijf je, i.v.m. wat 
minder financiële midde-
len, in Nederland.  
Want ja, jij zult het ook 
wel zwaar hebben in deze 
tijd ! Of zit je met je sala-
ris boven de Balkenende 
norm. 

De meeste bewoners hier 
in Presikhaaf zitten eron-
der en de meeste bestuur-
ders, die bepalen hoe 
Presikhaaf er uit gaat zien, 
zitten er weer boven. 
En dat heft elkaar dan 
weer een beetje op.  Alleen 
dit jaar moeten die met 
z’n allen, vanwege te 
weinig geld, in Nederland 
op vakantie. Komen we 
elkaar misschien wel 
tegen op de camping. 

Zie je het al voor je Johnny 
en Anita Jansen, naast 
Mark-Jan en Mirelle  
Wisse-Smit (om maar even 
2 namen te verzinnen) in 
een caravan. Zal Mark-Jan 
dan meegaan met Johnny, 
vissen ? ….Of begint Mark-
Jan ook daar aan een 
nieuwbouwproject, zand-
kastelen ? En mogen Joh-
nny en Anita daarna een 
naam voor het kasteel 
verzinnen? 
Maar eerst slopen die boel, 
denkt Mark-Jan. 
 Al die oude stacara 
 vans op zo’n cam-

ping, dat is maar niks en 
hij plaatst dan een groot 
bord aan het begin van 
zijn project met een mooie 
leus erop om dat aan te 
kondigen.  

“Stads leven en groen 
wonen“ , bijvoorbeeld, en 
daarachter staat dan alles 
wat gesloopt moet worden. 
Schitterend gezicht, denkt 
Mark-Jan. 

Eerst moet Johnny dan 
van zijn oude plek weg. 
Want ja daar moet een 
nieuwe chalet gebouwd 
worden. Eentje met uit-
zicht over het water en 
vlak daar in de buurt een 
mooie nieuw speeltuin. 
Dus word Johnny zijn 
bbq-plek, die hij zelf 
gebouwd heeft, met de 
grond gelijk gemaakt. 
Daarna moet het schuur-
tje, waar Johnny een 
mooie regenwaterafvoer 
aan gemaakt had, er aan 
geloven.  
 
En als laatste verdwijnt de 
stacaravan, waar Anita 
haar ouders 25 jaar 
gelukkig waren, tegen de 
grond……

Of verzin ik nu een raar 
verhaal en gaan Mark-Jan 
en Mirelle toch gewoon 
samen met Johnny en 
Anita BBQ-en en daarna 
karaoke in de kantine. 
Maar ja karaoke met een 
aantal kakkers ?... Want 

word het dan Mireille 
Mathieu of Fransje Bauer.  

Heb je wel eens een rode 
broek met casual polo 
André Hazes zien zingen ? 
Maar het gaat wel gebeu-
ren, althans hier in 
Presikhaaf. 
Want Presikhaaf word een 
mengelmoes van notaris-
sen en vuilnismannen, van 
advocaten en concierges. 
Alleen is presikhaaf dan 
nog van de presikhavers?  

Of gaan we dan mozaïk-
tafels plaatsen in het park? 
Waar iedereen dan aan 
work-shop mozaïek leggen 
mee mag doen. Wat een 
work-shop is? Net zoiets 
als kaarten maken in de 
snuffelpaal maar dan met 
een geruite broek aan. 
En dat mozaïeken is dan 
zo mooi geworden dat er 
nu hekken om heen moe-
ten blijven staan anders 
word hij vuil,…..ofzo?

En de beloofde BBQ-plek-
ken? Die moeten nog aan-
gelegd worden. En daar 
had Johnny nu net zo op 
gehoopt, omdat hij van-
wege de crisis thuis moet 
blijven van de camping. 
Hij kan namelijk de 
nieuwe chalet op de cam-
ping niet betalen………… 
Tot na de vakantie of 
op de camping.  
En tot de volgende brief.

Henk Woering
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Door Hedy, Mirjam en ShirleyVrijdag 11 september 
Indische middag
Zaal open: 14.30 uur, start 15.00 uur
De wel bekende Indo band de 
Randies zorgt voor de muzikale 
sfeer. Natuurlijk kan er gedanst 
worden. Rond 16.00 uur wordt er 
een heerlijke Indische maaltijd 
geserveerd en dat allemaal voor 
maar € 5,00.
Schrijft u tijdig in want vol = vol 
(max. 60 personen).

Zaterdag 26 september 
Modeshow firma H&A uit 
Abcoude. Zaal open 10.00 uur
Modeshow onder genot kopje 
koffie met cake. Zoals u gewend 
bent, is de toegang gratis.

Vrijdag 9 oktober 
Dansbingo
Zaal open 14.00 uur, start 14.30 uur
De beentjes kunnen weer van de 
vloer en aan mooie bingocadeaus 
ontbreekt het zeker niet. 
Prijs bingoplankje € 3,50. Natuur-
lijk worden de hapjes niet vergeten.

Van half mei tot half augustus 
Expositie werk Yvonne Koolwijk en 
Marga Teunissen
Yvonne Koolwijk schildert bloemen, 
landschappen en maakt ook surrea-
listisch werk. Marga Teunissen 
schildert dorpjes en stillevens.

Cursus boetseren 
Medio september beginnen de 
cursussen boetseren. De groepen 
bestaan uit maximaal acht deelne-
mers. De begeleiding door de 
docent is individueel, zodat ieder 
op zijn eigen niveau zijn talent kan 
ontwikkelen en naar zijn idee kan 
verwezenlijken. Zelfs mensen die 
nog nooit met klei gewerkt hebben, 
zullen zichzelf versteld doen staan. 
Bovendien staat gezelligheid voorop 
in de cursus. 
Momenteel is er nog plaats voor 
enkele cursisten (vanaf 50 jaar). 

Bent u geïnteresseerd en wilt u 
meer informatie, dan kunt u 
contact opnemen met Tina Lintvelt, 
telefoon 3258777 of de Weldam 
bellen, telefoon 3611744.

Weer ruimte aan de open eettafel 
Er zijn weer plaatsen aan de open 
eettafel beschikbaar. Iedere doorde-
weekse dag kunt u terecht voor een 
maaltijd. De maaltijden bestaan uit 
een soepje, een hoofdgerecht en 
uiteraard een toetje. 
De tafels worden iedere dag rond 
12.00 uur voor u gedekt. De kosten 

SWOA 40 jaar

voor de maaltijden zijn 
afhankelijk van uw 
inkomen.
Voor informatie of opgave kunt u 
bellen met Mirjam Bloemhoff, 
telefoon 3611741 (op dinsdag en 
donderdag).

In december van dit jaar bestaat 
de SWOA officieel 40 jaar. 
Het hele jaar door zal op verschil-
lende momenten bij dit jubileum 
worden stil gestaan.

In de periode 7 september tot en 
met 27 november 2009 zijn op een 
aantal steunpunten activiteiten. 
Twaalf weken lang wordt iedere 
week op een dagdeel en op steeds 
wisselende steunpunten een activi-
teit georganiseerd gekoppeld aan 
een thema.

De aftrap zal gedaan worden door 
“de Bakermat“ op 9 september a.s. 
Het wordt een feestje met het 
thema “generaties”. 
Op die dag zijn kinderen, klein-
kinderen, neefjes, nichtjes, buur-
kinderen enz. ook welkom!!!

Op 18 september is het thema 
“meedoen” (Petersborg) en op 8 
oktober “kleurrijk” (Eilandstaete).
Op 27 nvember worden de activi-
teiten afgesloten in steunpunt 
De Weldam.
Er is muziek en er kan gedanst 
worden.

ActIvItEItEN IN SWOA StEUNPUNt  dE WEldAm
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m i n d e r  h o n d e n p o e p,
    w e l  z o  f r i s !

Veel Arnhemmers ergeren zich aan hondenpoep op plekken waar dat 
niet hoort te liggen. Begrijpelijk, want het geeft veel overlast. Voor het 
uitlaten van een hond zijn in alle Arnhemse wijken hondenuitlaat-
plaatsen aangelegd. De gemeente onderhoudt deze uitlaatplaatsen. 
Ook zijn er verschillende losloopgebieden waar de hond zijn gang kan 
gaan. Hieronder meer over een aanpassing van de Algemene Plaatse-
lijke Verordening (APV) die voor een hondenbezitter belangrijk is. Per 
1 juli controleert de gemeente ook op het bezit van een opruimmiddel 
voor hondenpoep! Als u geen geschikt middel kunt laten zien, dan 
krijgt u een boete van € 60,-

Nieuws 
voor 
hondenbezitters

In de APV staan regels waar een 
hond wel of niet los mag lopen, 
waar de hond zijn behoefte mag 
doen en wat de eigenaar van de 
hond moet doen om de honden-
poep op te ruimen. Zo moet een 
hond op straat aangelijnd zijn en 
‘herkenbaar’ door een halsband of 
ander identicificatiemerk. 
En kinderspeelplaatsen, zandbak-
ken en speelweides zijn verboden 
voor honden.

Opruimmiddel verplicht
Binnen de gemeente Arnhem geldt 
al de regel dat hondenpoep moet 
worden opgeruimd. Maar dat is 
lastig te controleren en geeft soms 
aanleiding tot discussie. Daarom 
heeft de gemeenteraad in februari 
besloten de APV op dit punt aan te 
passen. Iedereen die een hond 
uitlaat, moet altijd een opruimmid-
del bij zich hebben. 

Dat kan zijn een (waterdicht) zakje, 
een schepje of een speciaal zakje 
van de dierenwinkel, als het maar 
geschikt is om de hondenpoep 
direct en goed op te ruimen. 
Deze regel moet ervoor zorgen dat 
hondenpoep in Arnhem vaker 
wordt opgeruimd en de controle 
daarop eenvoudiger is. 
De gemeente controleert dus 

voortaan ook op het bezit van zo’n 
opruimmiddel.

Uitlaatplaatsen en losloopgebieden
In heel Arnhem zijn hondenuitlaat-
plaatsen waar de hond zijn behoefte 
kan doen. Hier geldt geen opruim-
plicht, behalve op voetpaden. 
De gemeente onderhoudt deze 
plaatsen en maakt ze regelmatig 
schoon. 
In de verschillende hondenlosloop-
gebieden kan de hond zijn gang 
gaan. Dit zijn meestal (delen) van 
parken en bossen. 

Ook hier geldt geen opruimplicht, 
behalve op voetpaden. Maar let op: 
in alle gevallen geldt wel dat u een 
opruimmiddel moet kunnen laten 
zien als een controleur daarom 
vraagt. Zowel uitlaatplaatsen als 
losloopgebieden zijn met bordjes 
aangegeven.

Verbaliseren per 1 juli 2009
De aangepaste APV is in februari jl. 
in werking getreden en per 1 juli 

2009 wordt er daadwerkelijk gever-
baliseerd (een boete van € 60,00 als 
u geen opruimmiddel kunt laten 
zien). 

Uitzondering
De enige uitzondering op de 
nieuwe regel is dat de verplichting 
niet geldt voor mensen die vanwege 
een handicap zijn aangewezen op 
een geleidehond.

Nog even op een rijtje:
Aanlijnplicht: overal, behalve in 
losloopgebieden.
Opruimplicht: overal waar ook 
voetgangers mogen komen.
Opruimmiddel: altijd meenemen 
(liefst meerdere) zakjes of andere 
geschikte middelen als u de hond 
uitlaat om te kunnen laten zien als 
een controleur daarom vraagt.
losloopgebied.

Helpt u ook mee om 
Arnhem schoon te houden?

Deze palen staan al een hele tijd in 
het park langs de A12. Ieder keer als 

ik er langs loop zetten ze me aan 
het denken.

Wat is nu eigenlijk de bedoeling 
van de tekst op de palen???

Volgens mij had de tekst moeten 
zijn,

TOT HIER 
OPRUIM PLICHT!!!!!

Jammer van de gemiste kans op 
minder hondenpoep op de stroken 

langs de paden.
Carla van Mens
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Nieuwsbrief Werkgroep Arnhem Geen Asfaltcentrale
Gemeenteraad Arnhem is akkoord gegaan met TNO-rapport
In de stemverhouding coalitie voor, oppositie tegen heeft de Arnhemse 
gemeenteraad 25 mei jl. ‘ja’ gezegd tegen het Onafhankelijk Milieu Advies 
(OMA) van TNO. Volgens de coalitiepartijen PvdA, CDA en Groen 
Links is dat rapport ‘een adequate toetsing van de randvoorwaarden van 
de gemeenteraad uit 2006’. De oppositiepartijen SP, VVD, D66, Christen 
Unie en Zuid Centraal wijzen het TNO-rapport af en blijven tegen de 
komst van Bruil. Deze standpunten liggen al jaren vast. Redelijke 
argumenten of onderzoeksfeiten spelen geen rol bij de besluitvorming. 
‘Zo krijgt het jarenlange dispuut iets van een rituele dans’, schreef de 
Gelderlander 20 mei jl. ‘De tijd schrijdt voort, maar de standpunten 
veranderen niet, wat er ook gebeurt’.
Voor een weloverwogen oordeel zullen de inwoners van Westervoort, 
Stadseiland en Presikhaaf zich buiten het Arnhemse moeten begeven en de 
gang naar de Raad van State moeten maken. Treurig, maar waar!
De volgende stap is de wijziging van het bestemmingsplan. Met de 
krachtsverhoudingen in de Arnhemse raad in het achterhoofd staat bij 
voorbaat vast dat die wijziging geen probleem zal zijn. 
Wat dan echter evenzeer vaststaat, is dat de tegenstanders van Bruil in 
Presikhaaf, Stadseiland en Westervoort gaan procederen tegen het nieuwe 
bestemmingsplan. Pas dan wordt het spannend. Want de Raad van State is 
niet de Arnhemse raad.

Twee bewoners uit Westervoort helpen de gemeente Westervoort
Ad Bleumink, initiatiefnemer van het burgerinitiatief “Realisatie van een 
goed leefmilieu aan weerszijden van de Pleij”, en Wil ten Berge zullen de 
gemeente Westervoort adviseren in hun strijd om een zodanige vergun-
ning voor Bruil te krijgen, dat er voor Westervoort geen hinder ontstaat. 
Wethouder Wobma van Westervoort heeft hiermee ingestemd.

Bleumink en Ten Berge hebben zich uitermate verdiept in de kwestie. 
Samen met de gemeente proberen ze te bereiken ‘dat je de fabriek niet hoort, 
niet ruikt en niet ziet’.

Behandeling van het 
bestemmingsplan na de 

zomervakantie

De gemeenteraad van Arnhem 
zal het bestemmingsplan Kleefse 

Waard / Koningspley-Noord, 
waarin de asfaltcentrale is 
opgenomen, in september 

behandelen. 

Na de zomervakantie dus. 
Oorspronkelijk stond de 

besluitvorming in de gemeente-
raad gepland voor 13 juli. 

In verband met een zorgvuldige 
voorbereiding is de planning 

van het bestemmings-
plan aangepast.

Daarna moet de provincie 
Gelderland het bestemmingsplan 

nog goedkeuren.
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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 en opgroeien

wonen
BEWONERS

BUDGET
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Aanvraagformulier bewonersbudget
Krachtwijk Presikhaaf

      Inlichtingen/opsturen naar:
Wijkplatform Presikhaaf t.a.v. Wim Petersen,  
p/a MFC Presikhaven, Laan van Presikhaaf 7 

6826 HA Arnhem     tel. 026 362 84 47

naam

adres

postcode, plaats

telefoon

email

omschrijving

idee

voor wie?

waar?

wanneer?

hoe worden de 

inwoners erbij 

betrokken?

globale kosten?

Te
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en
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os
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an
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ee

k,
 V

or
m

ge
vi

ng
: 

Ba
s 

Lo
ev
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-o
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w
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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.!
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mFc Presikhaven wordt 
in gebruik genomen
I n s t e l l i n g e n  z i j n  v e r h u i s d
Het multifunctionele centrum 
Presikhaven aan de Laan van 
Presikhaaf is klaar. 
In de maanden juni, juli en 
augustus is het nieuwe centrum in 
gebruik genomen. De échte, 
feestelijke opening vindt plaats op 
donderdag 1 oktober.

Sinds september 2007 is er 
gebouwd aan Presikhaven, ontwor-
pen door architectuurstudio 
Herman Hertzberger. Met de bouw 
van dit centrum is een lang gekoes-
terde wens in vervulling gegaan van 
veel wijkbewoners, de betrokken 
instellingen en de gemeente. 

Presikhaven is een centrum waar 
alle belangrijke voorzieningen voor 
onderwijs, welzijn en zorg voor de 
jeugd en hun ouders onder één dak 
te vinden zijn. 
De in Presikhaven gevestigde 
instellingen en organisaties werken 
inhoudelijk en organisatorisch 
samen om vooral de kinderen in de 

wijk de kans te geven zich zo goed 
mogelijk te ontwikkelen. 

Het is bedoeling dat de instellingen 
elkaar versterken door het activitei-
tenaanbod op elkaar af te stemmen 
en gezamenlijk nieuwe activiteiten 
aan te bieden. Niet alleen voor 
kinderen maar voor alle leeftijds-
groepen in de wijk.

De gezamenlijkheid en centrale 
functie in de wijk komen in het 
ontwerp heel goed tot z’n recht. 
Over de hele lengte van het 
gebouw loopt een verbindende 
straat. Vanuit de centrale hal zijn 
alle instellingen te bereiken en de 
vloeren verspringen in hoogte zodat 
je zicht hebt op andere verdiepin-
gen in het gebouw. 

Dit geeft het gebouw een open 
karakter, dat versterkt wordt door 

de grote hoeveelheid daglicht dat 
binnenvalt.

In juni zijn de 
peuterspeelzaal, 
de Snuffelpaal, 

de dagopvang en de buiten-
schoolse opvang van 
Kinderopvang SKAR 

en de bibliotheek verhuisd, 
in juli en augustus 

de O.L.V. Lourdesschool, 
Annie M.G. Schmidtschool, 
de wijkwinkel, de politiepost, 

jongerencentrum Push en 
Sportbedrijf Arnhem. 

Het Centrum voor Jeugd en 
Gezin (CJG), 

Wmo Startpunt en 
consultatiebureau 

volgen in het najaar.

Alle instellingen hebben hun 
eigen doel- en klantgroepen 
over de verhuizing ingelicht 

en wat dit eventueel 
voor de dienstverlening 

betekent.

Fotografie: Architectuurstudio 
Herman Hertzberger
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Afdeling Presikhaaf van de Zonnebloem bestaat 20 jaar
De Zonnebloem staat dit jaar 
volop in de belangstelling. 
Op de TV zingt Danny de Munk 
de Zonnebloem toe vanwege haar 
60 jarig jubileum. 
Maar de afdeling Presikhaaf heeft 
ook wat te vieren. 20 jaar geleden 
heeft een aantal ziekenbezoekers 
vanuit de katholieke en prote-
stantse kerken in Presikhaaf de 
handen ineen geslagen, waarmee 
de afdeling Presikhaaf van de 
Zonnebloem een feit was. 

Presikhaaf Wijknieuws stelde Harry 
van de Ven, voorzitter van het 
bestuur van de afdeling Presikhaaf, 
een aantal vragen. 

bezoeken zij mensen die graag het 
blad van de Zonnebloem ontvan-
gen. Dat wordt dan vier keer per 
jaar bij de mensen bezorgd.”

Welke activiteiten worden verder 
voor de gasten georganiseerd?

“Dat zijn er nogal wat: zitting 
carnavalsvereniging De Onganse in 
het Arentheem, carnaval in de 
Oosthof en op 18 december is daar 
een bingo. Onlangs kon men daar 
genieten van een zangkoor. 
Ook het eten van een pannenkoek 
in een pannenkoekenrestaurant 
staat op de agenda en niet te 
vergeten de dagboottocht voor de 
regio en de regiovakantie in 
Westelbeers (Brabant).“

Hoe wordt dit allemaal 
mogelijk gemaakt?

“De afdeling krijgt uit het landelijk 
potje inkomsten, afhankelijk van 
het aantal donateurs (372). 
Daarnaast levert de verkoop van 
artikelen ook geld op. Diverse 
dames (ook vrijwilligers) breien dat 
het een lust is. Kortom, onze 
vrijwilligers zijn heel belangrijk.”

Worden de vrijwilligers wel eens 
in het zonnetje gezet?

“Leuk dat je dat vraagt. In mei zijn 
vier dames in het zonnetje gezet. 
Ans Groot Antink, Coby Hansen 
en Roos Dijkers zetten zich al tien 
jaar als vrijwilliger (èn bestuurslid) 
voor de Zonnebloem in. 

Tijdens een etentje bij “de Chinees” 
ontvingen zij uit handen van onze 
regiovoorzitter het “zilveren 
Zonnebloem-speldje”. 
Een extra grote bos bloemen was er 
voor Wil Heidema, vanaf het begin, 

dus al twintig jaar (!) vrijwilliger 
van de Zonnebloem.”

Je vertelt een bijzondere band te 
hebben met het ROC. Hoe zit dat?

“Sinds dit jaar vergadert het bestuur 
in het nieuwe pand aan de Mid-
dachtensingel. Prima in orde, voor 
koffie en een koekje wordt gezorgd. 
Wat zo leuk is, is dat twee studen-
ten van de secretaresseopleiding de 
administratie van onze afdeling 
verzorgen. Daarbij hoort ook het 
notuleren van onze vergaderingen. 
Het mes snijdt dus aan twee kanten. 
Wij worden geholpen en zij leren 
ervan. Bovendien is er eind 
oktober/november weer een ver-
wenmiddag voor onze gasten. De 
studenten die leren voor schoon-
heidsspecialiste en pedicure maken 
dat mogelijk. Heel bijzonder.”

Kunnen jullie vrijwilligers 
gebruiken?

“Zeker, zowel voor het bezoekwerk 
als voor het bestuur. We kunnen in 
het bestuur heel goed een hoofd 
Activiteiten en een hoofd Bezoek-
werk gebruiken. Ben jij die persoon 
of wil je wat betekenen voor je 
medemens, bel dan naar mij (Harry 
van de Ven), telefoon 026-3612365. 

De afdeling Presikhaaf van de 
Zonnebloem heeft je hard nodig.”

Door Rick Matelis

Roos Dijkers, Ans GrootAntink,
Wil Heidema en Coby Hansen

Ans GrootAntink “geridded”

Hoe zit de Zonnebloem 
organisatorisch in elkaar?

“De afdeling Presikhaaf van de 
Zonnebloem (Arnhem heeft er zes)  
is onderdeel van regio Rijnstroom 
(Arnhem, Angeren, Oosterbeek, 
Huissen, Doorwerth). De regio’s 
zijn weer vertegenwoordigd in de 
provinciale besturen.”

Hoeveel vrijwilligers zijn er en 
wat doen zij?

“De ongeveer 26 vrijwilligers van 
onze afdeling bezoeken regelmatig 
29 gasten (mensen met een licha-
melijke beperking). Vaak zijn het 
ouderen, die het bezoek van een 
vrijwilliger reuze op prijs stellen. 
Ook zijn er “bladcontacten”. Dan 
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GEZOcHt
Dit is geen verkapte 
advertentie. Alhoe-
wel ik hoop dat hij 
tiendubbel krachti-
ger is. Mocht u een 
opvallend mooie 

helderblauwe fiets zien met extra 
boven het stuur uitstekende 
stalen hand-grepen die getuigen 
van de zeer sportieve instelling 
van de vorige bezitter, meld u 
dan. 

Want hij is zonder mijn toestem-
ming verdwenen uit de tuin aan de 
Krammerstraat waar ik aanwezig 
was op moederdag. Hoewel ik zeer 
sterk ben in het doen van beloften 
zal ik de huidige bezitter als ik hem 
ontmoet, een tamelijk milde 
behandeling geven. 

Ik ken op dat moment mijn eigen 
krachten niet en zal mij met moeite 
beheersen om van geweld af te zien. 
Dat getuigt van wilskracht. Ik geef 
het je te doen. Behoudens dat ik 
hem (ik ga er van uit dat het een 
jonge man is) een spaak in het wiel 
zal steken, zal ik hem met krachtige 
taal toespreken, zoiets van: “Hela, 
wat doe je daar op mijn fiets?” 

Mij is verzekerd door de politie dat 
hij kan antwoorden: “Uw fiets 
mijnheer? Ik ben de trotse bezitter!” 
Waarop ik snedig denk te antwoor-
den: “Dat was ik ook, u bent in 
overtreding, geef gauw hier of ik 
pak hem en jou erbij!“. Hij weer: 

“Mijnheer, u haalt ouwe koeien uit 
de sloot”. (Hij bedoelt een tamelijk 
nieuwe fiets). 

“Dat was verleden tijd. Als u mij 
pakt en mijn huidige bezit, dan 
bent u dubbel in overtreding en 
wacht u niet alleen een bekeuring 

maar tevens een aanhouding 
wegens het uitlokken van een 
geweldsconflict”. 
Op verzoek van wijkagent Jan 
begon ik met het invullen van een 
aangifteformulier op internet. 
Naam en toenaam en dergelijke 
ingevuld als het begin van acht 
kantjes. Steeds trouw op “verder” 
geklikt tot ik eraan toe was het 
gewraakte artikel en de situatie ten 
tijde van de verdwijning in te 
vullen, totdat ondanks krachtig 
klikken de volgende pagina niet in 
zicht kwam. 

Na anderhalf uur kon ik melden 
dat ik er niet in was geslaagd, 
waarop ik het advies kreeg naar de 
politiepost in de wijk te gaan of 
naar het hoofdbureau aan de 
Beekstraat waar ik zeker zou slagen. 
Om het formulier in te vullen, 
natuurlijk niet om de fiets 
terug te krijgen, want 
hebt u ooit gehoord 
dat de dader en de 
fiets werden gevon-
den? Nee, aangifte 
doen is heel belang-
rijk om vast te stellen 
of de dief rond hon-
derd meter van het delict zich 
aldaar zou kunnen bevinden. Die 
zit daar dan te wachten tot/of de 
politie komt. 

Dan moet die agent nog even 
vaststellen dat het object inderdaad 
bij Piet hoorde. Dat is de volgende 
moeilijkheid, want ik hoorde dat 
het artikel middels drie andere 
fietsen wordt gestript, wat betekent 
dat slechts een derde van mijn fiets 
op de daaruit ontstane tweede-
handse herkenbaar is. 
Deze wordt u dan voor het vrien-
denprijsje van vijfentwintig tot 

vijftig euro aangeboden, wat neer-
komt op een uurloon van vijf euro 
voor het versleutelen. Dat is op 
zichzelf een schandelijke discrimi-
natie van deskundig vakwerk. 
Och, och, mijn fiets was een 
levende reclame voor de senioren 
Triatlon, waaraan ik woensdag 20 
mei deelnam en de senioren fiets-
tochten die wij 27 mei vanuit de 
burgerzaal van het stadhuis hopen 
te starten. Aankondigingen beogen 
altijd de toekomst. Helaas blijken 
die in een maandblad vaak in het 
verleden te liggen. Maar iedereen 
weet dat ik een trouwe deelnemer 
ben van die evenementen. 

De oudste deelnemer aan de Triat-
lon was iemand van drie-en-tachtig 
jaar. Nee, geachte lezer, dat was ik 
niet, ik ben geen drie-en-tachtig. 
Mijn taak is een half jaar vergade-
ren en op de dag van het gebeuren 

de mensen op te vangen, te 
zeggen waar zij de fietsen 
kunnen plaatsen en welke 

kant ze straks uit moeten. 

En dat is niet alleen 
geweldig belangrijk 
maar ook vermoeiend, 
want tien personen 
gaan gewoonlijk achter 

een voorganger aan. 

En dan maar hopen dat die volgens 
de routebeschrijving fietst. 
Het is vermakelijk en gezond. Als u 
elke morgen uw medicijnen met 
wat supplementen tot u neemt, 
zien wij uw komst en toekomst met 
vertrouwen tegemoet. 

Ik verwacht niet mijn fiets aan te 
treffen onder dat gedeelte van uw 
rug waar hij ophoudt rug te heten. 
Je zult zien dat het fietsvlaggetje 
met “sr  fietstochten” er ook af is.

Door Piet Schreuder
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vvE een lust of een last voor appartementeigenaren?
Omdat projectontwikkelaars en 
corporaties hun bezit aan het 
verkopen zijn, loopt u de kans in 
een V.v.E. terecht te komen. 

Een goede buur is beter dan een 
verre vriend luidt het spreekwoord. 
De praktijk wijst echter uit dat het 
lang niet altijd koek en ei is tussen 
buren. Zeker wanneer het apparte-
menthouders zijn. 
Lekkende daken of riolering, 
geluidsoverlast en een niet goed 
functionerende vereniging zijn voer 
voor discussies en ruzie.

Het aantal appartementen is de 
laatste jaren stormachtig toegeno-
men waardoor een overschot dreigt, 
maar wil iedereen wonen dan 
kunnen we niet anders. Projectont-
wikkelaars en corporaties realiseren 
op grote schaal nieuwbouwcom-
plexen in de grote steden. 
De koper van zijn appartement 
(etagewoning) is juridisch lid van 
de Vereniging van Eigenaren. 
Grosso modo kan worden gesteld 
dat iedereen die onder-/bovenburen 

heeft geconfronteerd wordt met een 
dergelijk verenigingsconstructie.
Het lidmaatschap verplicht iemand 
tot het meebetalen in de kosten van 
het complex. 
Wat onder de gemeenschappelijke 
kosten valt, hangt af van het split-
singsreglement. Grosso modo kan 
men zeggen alles wat niet binnen 
de muren van het appartement 
vallen, kortom het casco.

De bijdragen in de kosten kunnen 
op diverse manieren verrekend 
worden, bijvoorbeeld de woonop-
pervlakte. In deze bijdragen zitten 
kosten zoals, verzekeringen, service-
kosten (schoonmaak), reserveringen 
voor onderhoudskosten e.d. 
Vele VvE’s bestaan uit twee of drie 

woningen (vooral in de Randstad). 
Het gros van deze woningen betreft 
enkele portiek- en etagewoningen. 
Een VvE is heel vaak slecht georga-
niseerd en wanneer er problemen 
zijn dan komt zij ook in de proble-
men. Dit komt hoofdzakelijk 
doordat men niet weet hoe een 
appartement in elkaar steekt, de 
koper geen woning maar een 
aandeel in het onroerendgoed (het 
gebouw) met al zijn verplichtingen 
heeft. Het gros van de conflicten 
ontstaat door onwetendheid en het 
leiden van een slapend (geen fonds) 
bestaan. 

Indien je geen onderzoekt doet 
tijdens de aankoop van een appar-
tement over de VvE (wel- of niet 
goed functioneren), dan kan je 
daarna voor vervelende verrassin-
gen komen te staan. Wil je dit niet, 
raadpleeg dan altijd een onafhanke-
lijke deskundige.

B.W. Penninks, VvE-adviseur
IJssellaan 5, 6826 DD Arnhem
telefoon 3640508 of 06-45138473.

Agenda 
werkgroepen 
Presikhaaf 
Oost

17 september 
Bewonersoverleg Elsweide  
28 september 
Bewonersoverleg 
Cannenburg/Ulenpas 
29 september 
Wijkplatform Presikhaaf Oost 

De vergaderingen beginnen 
om 19.30 uur en vinden plaats 
in buurtcentrum De Oosthof 

wenst u 
een prettige en 

zonnige vakantie

De redactie van Presikhaaf wijknieuws
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Asfaltproductie van Bruil 
naar doetinchem 
ARNHEM - De asfaltproductie van Bruil in Wageningen wordt ver-
plaatst naar de Asfaltcentrale Doetinchem. De bouw van een asfalt-
fabriek op bedrijventerrein Koningspleij in Arnhem is van de baan. 
Bruil verwacht de fabriek in Wageningen eind dit jaar te kunnen 
sluiten. Dat is eerder dan gepland.

De provincie Gelderland wilde dat 
de asfaltfabriek naar Arnhem zou 
verhuizen om een einde te maken 
aan de jarenlange overlast van de 
centrale in het centrum van 
Wageningen. De asfaltproductie 
kan nu naar Doetinchem omdat de 
Asfaltcentrale Doetinchem aan de 
Oude IJssel binnen de bestaande 
capaciteit de komende jaren ruimte 
heeft voor de productie van Bruil.

De asfaltcentrale in Doetinchem 
wordt geëxploiteerd door de Ver-
hoeve Groep Infra uit Hummelo. 

Dat bedrijf komt in handen van 
KWS Infra uit Vianen, sinds vorig 
jaar de nieuwe eigenaar van Bruil 
Wageningen. Het bedrijf produ-
ceert nu maximaal 2.500 ton asfalt 
per dag.

De Gelderse gedeputeerde van 
Milieu Co Verdaas zegt dat Arnhem 
nu met de Koningspleij kan doen 
wat ze wil. “Ik ben blij dat ik van 
dit hoofdpijndossier af ben.” 
Het provinciaal bestuur van 
Gelderland zocht stad en land af 
naar een geschikte locatie voor de 
asfaltfabriek. 

Bedrijventerrein Kellen in Tiel en 
bedrijventerrein Middelwaard in 
Lienden waren onder meer in beeld, 
maar steeds stuitte de komst van de 
asfaltfabriek op milieubezwaren. 

Arnhem beschikt met Koningspleij 
over een terrein waar zware milieu-
belastende bedrijven zijn 
toegestaan. 

De provincie bood Arnhem in ruil 
voor de vestiging van Bruil een 
miljoen euro aan als tegemoetko-
ming in de kosten en voor de 

mogelijke ‘imagoschade’ die 
Koningspleij zou lijden door de 
komst van de asfaltfabriek. 

Toekomstige omwonenden van de 
asfaltcentrale in Arnhem en Wester-
voort kwamen, net als elders, mas-
saal in opstand tegen de komst van 
de asfaltfabriek. 

door Francien van Zetten 

“We hebben meegewerkt om een 
probleem in Wageningen op te 
lossen”, zegt Roeland Kreeft, wet-
houder van Ruimtelijke Ordening 
in Arnhem. 

“Maar we zijn nooit ontzettend 
gelukkig geweest met de komst van 
Bruil. We willen van Koningspleij 
een terrein specifiek voor bedrijven 
in de energie- en milieutechnolo-
giesector maken. 

Dan ligt het niet erg voor de hand 
er een asfaltfabriek te bouwen.”
Adjunct-directeur Alphons van 

Woensel van Bruil Wageningen ziet 
de verplaatsing van de asfaltproduc-
tie naar Doetinchem als oplossing 
voor de korte termijn. Hij sluit niet 
uit dat op de lange termijn toch 
een nieuwe asfaltfabriek moet 
worden gebouwd.

Het terrein van Bruil in Wageningen. 
foto Do Visser/De Gelderlander

Bron: de Gelderlander, 7 juli 2009
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B U U R t W E R K  P R E S I K H A A F
buurtcentrum de Snuffelpaal buurtcentrum de Overkant buurtcentrum de Oosthof

Zomeractiviteiten 
In de zomervakantie kun je bij buurtcentrum de Overkant meedoen 
aan leuke, gezellige, spannende, sportieve en actieve activiteiten. In de 
eerste, vijfde en zesde week van de zomervakantie zijn er activiteiten. 
Voor sommige activiteiten moet je je opgeven, voor andere hoeft dat 
niet. We sluiten de vakantieactiviteiten af met een groot feest op 
vrijdag 4 september bij MFC Presikhaven!!!

Zomerbingo
Wanneer  maandag 27 juli
Tijd  13.30 - 15.00 uur
Leeftijd  7 t/m 12 jaar
Kosten  € 1,50

Sport- en spelmiddag
Wanneer  dinsdag 28 juli 
Tijd  13.30 - 15.30 uur
Leeftijd  4 t/m 12 jaar
Kosten  € 0,60

Zwemmen
Wanneer  woensdag 29 juli 
Tijd  13.00 - 17.30 uur
Leeftijd  4 t/m 12 jaar
Kosten  € 1,00
Opgeven verplicht. Kinderen uit 
Presikhaaf hebben voorrang. 
Ouders moeten zich samen met 
maximaal 3 kinderen opgeven. Er 
kunnen maximaal 40 personen mee 
naar het zwembad.

Knutselen
Wanneer  donderdag 30 juli 
Tijd  13.30 - 15.00 uur
Leeftijd  4 t/m 12 jaar
Kosten  € 0,60

Playbackshow en disco
Wanneer vrijdag 31 juli 
Tijd 19.00 - 21.00 uur
Leeftijd  4 t/m 12 jaar
Kosten € 1,00
Er worden snoep, chips en blikjes  
drinken verkocht.

Knutselen
Wanneer  maandag 24 augustus
Tijd 13.30 - 15.00 uur
Leeftijd 4 t/m 12 jaar
Kosten € 0,60

Koekjes bakken en buiten spelen
Wanneer  dinsdag 25 augustus
Tijd 13.30 - 15.30 uur
Leeftijd 7 t/m 12 jaar
Kosten € 0,60
Er kunnen maximaal 20 kinderen 
deel nemen.

Bosdag
Wanneer  woensdag 26 augustus 
Tijd 13.30 - 17.30 uur
Leeftijd 4 t/m 12 jaar
Kosten € 1,00
Opgeven verplicht. Kinderen uit 
Presikhaaf hebben voorrang.

Figuurzagen en buiten spelen
Wanneer  donderdag 27 augustus
Tijd 13.30 - 15.30 uur
Leeftijd 7 t/m 12 jaar
Kosten € 0,60

Soldatentraining
Wanneer  vrijdag 28 augustus
Tijd 13.30 - 17.00 uur
Leeftijd 8 t/m 13 jaar
Kosten € 1,00
Opgeven verplicht. Kinderen uit 
Presikhaaf  hebben voorrang.

Zomerbingo
Wanneer  maandag 31 augustus
Tijd 13.30 - 15.00 uur
Leeftijd 7 t/m 12 jaar
Kosten € 1,50

Waterskiën
Wanneer  dinsdag 1 september 
Tijd  10.00 uur vertrek met  
 de bus, ongeveer 15.00  
 uur terug 
Leeftijd  9 t/m 13 jaar  
Kosten  € 2,50
Je moet zwemdiploma A hebben. 
Neem je eigen lunchpakket,   
zwemkleding en een handdoek mee. 
Opgeven verplicht en kinderen uit 
Presikhaaf hebben voorrang.
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Kinderpretpark/Binnenpret
Wanneer  dinsdag 1 september 
Tijd 10.00 uur vertrek met  
 de bus, ongeveer 17.00  
 uur terug 
Leeftijd  4 t/m 9 jaar  
Kosten  € 2,50
Opgeven verplicht en kinderen uit 
Presikhaaf hebben voorrang.

Sport- en spelmiddag
Wanneer  woensdag 2 september 
Tijd 13.30-15.00 uur
Leeftijd  4 t/m 12 jaar  
Kosten  € 0,60

Kanoën en pannenkoeken eten
Wanneer donderdag 3 september
Tijd 13.30-18.00 uur
Leeftijd 9 t/m 13 jaar
Kosten € 2,50
Je moet zwemdiploma A hebben en 
neem je zwemkleding en een   
handdoek mee. 
Opgeven verplicht en kinderen uit 
Presikhaaf hebben voorrang.

Kinder Zomer Festival
Locatie:  MFC Presikhaven
Wanneer vrijdag 2 september
Tijd 14.00-18.00 uur
Leeftijd  alle leeftijden
Kosten Voor sommige activi- 
 teiten moet je betalen.
Kinderrommelmarkt, draaimolen, 
spelletjes, haarvlechten, henna. 
Diverse live optredens. Er rijdt die 
dag een huifkar rond door 
Presikhaaf.

Opgeven en informatie bij Jantiena 
van der Goot, kinder- en tienerwer-
ker buurtcentrum de Overkant, 
telefoon 026-3614457. Meer info op 
www.kinderclubs.nl

Idols voor Ezels op weg naar een 
nieuw millennium
In mei hebben kinderen van de 
groepen 6 en 7 van 20 Arnhemse 
Basisscholen een gipsen ezel 
opgepimpt. Ze maakten het 
gipsen ezeltje zó mooi dat het een 
idool werd waarop iedereen kon 
stemmen, net als bij Idols of 
Xfactor. 

Om hun gepimpte ezel populair te 
maken, gingen de kinderen ermee 
op stap. De ezel werd (inclusief 
code) in een clubhuis, winkel of 
waar dan ook neergezet met een 
kaartje erbij “Stem op mij”. Van 
elke op de ezel uitgebrachte stem 
ging drie euro naar de Stichting 
waar de kinderen zich voor inzetten 
om één van de acht Millennium-
doelen te realiseren 
(zie www.eennieuwmillennium.nl).

line dance in Wijkcentrum 
de Overkant

Wij geven al negen jaar line dance-les in wijk-
centrum de Overkant.
Op elke vrijdagmiddag wordt van 12.00 tot 15.30 uur les gegeven en 
gedanst op country- en top 40-muziek.
Ook op zondagavond wordt van 19.30 tot 22.30 uur les gegeven.

Financiële bijdragen door de wijkplatforms Presikhaaf

De wijkplatforms Presikhaaf Oost en West hebben budget toegekend 
aan Step by Step Millenniumloop op 20 september en Knibbel 
Knabbel Snoephuisje (sprookjesfestival op Presikhaaf ).
Daarnaast heeft Oost nog budget toegekend aan de Stichting Initia-
tiefgroep Kinderkamp voor een kinderbingo en het paasfeest.

Als u denkt om met uw activiteit in aanmerking te komen voor een 
financiële bijdrage, dan kunt u voor informatie terecht bij de 
wijkwinkel, telefoon 3771507.

Kom gerust een keer kijken en maak een proefles mee.
Je hebt geen speciale kleding nodig, alleen wel goede schoenen.
Graag tot ziens op een van onze lessen.                           
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voetballen in Presikhaaf?  
Eendracht Arnhem natuurlijk!
Voetbalvereniging Eendracht Arnhem uit Presikhaaf heeft aankomend 
seizoen bij elk jeugdelftal minimaal één gediplomeerde trainer. Het 
afgelopen voetbalseizoen hebben maar liefst twaalf jeugdtrainers (zie 
foto) van de voetbalclub het felbegeerde erkende diploma JVT (jeugd-
voetbaltrainer) behaald. 

 De cursussen zijn gegeven door 
Gerard Brussen, lid van de KNVB, 
ondersteund door onze eigen 
technisch jeugdcoördinator Vincent 
Courbois. Drie van de geslaagden 
gaan aankomend seizoen o.l.v. 
Wim Arendsen (oefenmeester 2) op 

de woensdagmiddag aan de slag 
met de voetbalschool. 

Vanaf woensdag 9 september geven 
zij van 14.00 - 16.00 uur een trai-
ning. Gestart wordt met de f-pupil-
len, dus in de leeftijdscategorie van 
5 t/m 8 jaar. Veelal wordt de 
bekende Wiel Corver-methodiek 
op deze middag doorgevoerd.  
 
Heb je nog vragen, of wil je 
gewoon een keertje gratis meetrai-
nen? Neem dan contact op met 
Armand Rood (organisatorisch 
coördinator jeugdafdeling 
Eendracht), mail naar: 
a.rood7@upcmail.nl of 

kijk op onze website: 
www.eendrachtarnhem.nl

De G-voetballers van Eendracht en 
Eldenia kregen een cheque van 
€ 1000,- aangeboden van de AV 
Cranevelt. De voorzitter van 
Eendracht, Lex Peijer, en de voor-
zitter van Eldenia, Erik Awater 
ontvingen onder toezicht van de 
G-voetballers de cheque van Karel 
van Ingen, oud bestuurslid van 
AV Cranevelt.

Ook workshops bij 

Seniorweb leercentrum - de Overkant
Bethanaiënstraat 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 aanbieden zijn 
voor het besturingssysteem:
Windows XP en Windows VISTA. 
We geven beginnerscursussen, inter-
net en e-mail, en digitale fotobewer-
king deel 1 en deel 2.

De cursussen bestaan uit tien lessen 
van twee uur voor € 50.00, incl. tien 
gratis uren huiswerkbegeleidings, 
excl. cursusboek en een USB-stick.

Bij voldoende aanmelding geven we 
korte cursussen van maximaal
drie lessen (workshops) voor Word, 
Internetbankieren(Postbank, Rabo-
bank, Fortisbank), Cd’s branden.  

De kosten van deze korte cursussen 
bedragen € 15,00 plus de kosten
voor lesmateriaal. 

In de workshops Word (zowel 2003 
als 2007) worden de basishandelin-
gen, het werken met afbeeldingen, 
de spellingscontrole, het gebruik van 
enkele macro’s en sjablonen en het 
maken van etiketten behandeld.

In de workshop Internetbankieren 
worden alle basishandelingen geleerd. 
In de workshop Cd’s branden leert u 
hoe u uw gegevens (foto’s , muziek 
ed.) op Cd’s kunt zetten. Arnhem- 
Card-houders krijgen korting.

Inloop/huiswerkbegeleiding: 
dinsdag en donderdag van 9.30 tot 
11.30 uur.
PC-help voor oud- en cursisten: 
maandag van 13.00 – 15.00 uur.

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



21

WIJKNIEUWS

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 21 sept. 2009 naar 

Redactie Presikhaaf Wijknieuws, 
Laan van Presikhaaf 7, 

6826 AH Arnhem. 

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

KRUISWOORDRAADSEL Voor de oplossing zie pag. 4

HERKEN
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Oplossing 
,, Herken je wijk”

De afbeelding ,,gemaal”
in het wijknieuws nr. 3

staat aan de Driepoortenweg.

Ook deze keer waren er 
meer goede
inzendingen. 

De winnaar is
Mevr. F. Zaanan

Karel Doormanstraat

Namens de redactie 
van harte gefeliciteerd

De waardebon van € 20,00
is te besteden bij

‘t Sfeerhoekje
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Horizontaal
1 Sportterrein; 8 U; 9 Ad Interim; 10 Zonnegod; 12 Naschrift; 14 Senior; 
15 Inhoudsmaat; 16 Stad in Duitsland; 18 Stand in Florida; 20 Stoffer met 
veren; 21 Voorzetsel; 22 Muzieknoot; 23 Misten; 27 Grond; 29 Oefenstuk 
(muz); 31 Titel; 32 Op de aangewezen plaats; 33 Vervoersbedrijf; 34 Rund; 
35 Reeds; 37 Laagtij; 39 Europese vrouw. 

Verticaal
1 Steeds meer alleen zijn;   Landbouwwerktuig; 3 Deel v/d borst; 4 Apen-
staartje; 5 Diversen; 6 Kippenproduct; 7 Lekkernij; 11 Verbrandingsrest; 
13 Ademhalingsapparaat; 14 Branden zonder vlam; 15 Lengtemaat; 
17 Politieke partij; 19 Uitroep van pijn; 23 Nummer;  24 Adellijk persoon;  
25 Op een koperen plaat een figuur aanbrengen door inbijting v/e zuur; 
26 Thans; 28 Argon; 30 Muzieknoot;  35 Ten bedrage van; 36 Oude lengte-
maat; 38 Buiten dienst.
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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    088-005 8888
Ziekenhuis Velp    088-005 8886
Zonnebloem afd. Presikhaaf       06-53797279

BElANGRIJKE  
tElEFOONNUmmERSvrijwilligers en 

mantelzorgers vanaf 
1 juli 2009 auto-
matisch verzekerd

Vrijwilligers en mantelzorgers zijn 
onnoemelijk belangrijk voor 
Arnhem. Om het al die mensen 
- zo’n dertig procent van alle 
Arnhemmers - wat eenvoudiger te 
maken om hun waardevolle werk te 
verrichten heeft de gemeente 
Arnhem bij AON Risk Services een 
speciale vrijwilligersverzekering 
afgesloten. De gemeente hoopt 
daarmee tevens de drempel voor 
andere Arnhemmers te verlagen om 
ook vrijwilliger te worden.

Met deze verzekering, die op 1 juli 
2009 in gaat, zijn vrijwilligers en 
mantelzorgers voortaan verzekerd 
voor ondermeer schade en ongeval-
len opgelopen tijdens dat werk. Dat 
is automatisch het geval, u hoeft 
daarvoor dus niets te doen. Behalve 
in het geval van schade. 

De verzekering heeft zoals gezegd 
alleen betrekking op ongevallen of 
schade opgelopen tijdens het werk 
als vrijwilliger of mantelzorger en 
vervangt daarmee niet volledig de 
eigen aansprakelijkheids- of onge-
vallenverzekering. Zeg die dus niet 
op! 

Voor Arnhemse vrijwilligersorgani-
saties kan het interessant zijn om 
een eventuele eigen vrijwilligersver-
zekering te vergelijken met de 
collectieve verzekering die de 
gemeente nu heeft afgesloten. 

Voor meer informatie op 
www.arnhem.nl

Jozé van den Hurk
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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

Laan van Presikhaaf 7
6826 HA  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 21 september 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 
12 oktober 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
MFC Presikhaven

Laan van Presikhaaf 7
6826 HA Arnhem

telefoon 026 - 377 15 07

Openingstijden:
maandag, dinsdag en donderdag

 van 09.00-16.30 uur
woensdag van 09.00-12.30 uur

Gesloten i.v.m. vakantie van 
maandag 3 juli tot 31 augustus
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Een theehuis in park Presikhaaf 
Vanwege het Project Sporen in Arnhem waarbij 
ondermeer het station Arnhem wordt uitgebreid 
met een vierde perron aan de Noordzijde 
(Sonsbeekzijde) is het noodzakelijk om het 
bestaande entreegebouw (koepelgebouw) te 
verwijderen. Vanwege de cultuurhistorische 
waarde van het gebouw en de lokaalhistorische 
betekenis wil het college van burgemeester en 
wethouders het koepelgebouw voor de gemeente 
Arnhem behouden. Daarom is gezocht naar een 
locatie waar dit waardevolle gebouw tot zijn 
recht kan komen. 

Door het koepelgebouw te verplaatsen naar Park 
Presikhaaf, blijft het gebouw behouden voor 
Arnhem, krijgt het een nieuwe functie als thee-
huis en versterkt het de kwaliteit van het park. 
Het krijgt bovendien een sociale functie doordat 
er mensen met een verstandelijke beperking 
gaan werken. De buurt staat positief tegenover 
de komst van het bijzondere theehuis. De 
precieze locatie van het theehuis met terras 
wordt in overleg met de bewoners bepaald. 

vivare biedt kopers zekerheid 
met koopgarant
Donderdag 4 juni hield woningcorporatie Vivare 
in het informatiecentrum Presikhaaf (in het 
winkelcentrum) een verkoopmanifestatie voor 
de Blauwe Weide. Tijdens de woonmanifestatie 
was de start verkoop van 52 appartementen, 
vanaf ca. € 143.000 tot € 195.000 v.o.n., met 
koopgarant. Vorig jaar bracht Vivare ook appar-
tementen met koopgarant aan in de Bethaan. 
Dat was een groot succes. De woonmanifestatie 
Blauwe Weide trok 80 bezoekers: dit resulteerde 
in maar liefst 20 opties. 

Blauwe Weide is een prachtig nieuwbouw-
project tegenover Park Presikhaaf in de groene 
Arnhemse wijk Presikhaaf. In de Blauwe 
Weide worden ruim vierhonderd nieuwbouw-
woningen gerealiseerd, heerlijke woningen 
voor wie thuis wil komen in een levendige 
groene omgeving vol ontwikkelingen! 
Koopgarant betekent kopen met korting en 
terugkoopgarantie: het is een mogelijkheid 
om een woning te kopen met een korting op 
de marktprijs. Op het moment dat wordt 
besloten de woning weer te verkopen, koopt 
Vivare deze gegarandeerd weer terug. 

Honderden bezoekers 
dag van de Architectuur 
Negen locaties waren te bezoeken op 27 juni: 
de Dag van de Architectuur die dit jaar in 
Presikhaaf plaatsvond. Van de nieuwbouw van 
het Rijn IJssel, het gebouw van Engineering 
van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen en 
het Multifunctioneel Centrum Presikhaven 
tot de woningbouw in de Blauwe Weide en 
het Podium. 

Vooral Presikhaven trok veel belangstellenden: 
ruim 300 mensen lieten zich meer vertellen 
over het bijzondere ontwerp door de architec-
ten van architectuurstudio Herman 
Hertzberger. 

Veel bezoekers kenden Presikhaaf al omdat ze 
ooit in de wijk hebben gewoond of er op 
school hebben gezeten. ‘Presikhaaf wordt echt 
mooi!’ was een veelgehoorde reactie. 
De architecten die de Dag van de Architec-
tuur ieder jaar in Arnhem organiseren, spre-
ken van een groot succes: ‘Zoveel bezoekers 
hebben we nog niet eerder gehad!’ 


