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  Aanvraagformulier Veiligheid Presikhaaf
!

opsturen naar: Wijkwinkel Presikhaaf, p/a MFC Presikhaven,
Laan van Presikhaaf 7, 6826 HA Arnhem        wijkwinkel-presikhaaf@arnhem.nl 

Inlichtingen: Opbouwwerk Presikhaaf, Wim Petersen tel. 06 21297106

naam

adres

postcode, plaats

telefoon

email

omschrijving

idee

(maak een schets 

of plaats een 

foto)

De veiligheid in Presikhaaf moet worden vergroot. Daarom heeft de gemeente Arnhem 110 duizend euro beschikbaar gesteld voor 
maatregelen. Maar u, als bewoner van Presikhaaf, weet het best waar zich onveilige plekken of situaties in de wijk bevinden. 
Daarom kunt u deze knelpunten zelf aangeven én vertellen hoe ze opgelost kunnen worden.

Waar kunt u aan denken?
u Extra verlichting op enge plekken 
u Extra maatregelen om de verkeersveiligheid te vergroten
u Voorlichting over drugs of drank op scholen
u Achterpaden veiliger maken door verlichting of afsluithekken
u Inbraakpreventie in woningen

Geef op onderstaand formulier uw knelpunt en oplossing aan. Let op: het gaat alleen om maatregelen die de veiligheid vergroten.

Hoe verder?
De wijk beslist welke ideeën uitgevoerd gaan worden. Begin 2010 komt er een bijeenkomst waarvoor alle bewoners van Presikhaaf 
worden uitgenodigd. Aanvragers kunnen hier hun idee toelichten en de aanwezige bewoners kunnen op de ideeën stemmen. 
Echter, 110 duizend euro is misschien niet voldoende om alle ideeën uit te voeren.  Daarom moet ook duidelijk zijn hoeveel een idee 
kost. Hoeveel ideeën uiteindelijk worden uitgevoerd, hangt dus mede af van de prijs. 
     

Spelregels: 
1. Alleen personen en groepen uit Presikhaaf kunnen een aanvraag indienen
2. Aanvragen schriftelijk indienen voor 1 november 2009 
3. Geen aanvragen met uitsluitend een privé-belang 
4. Bewoners op de wijkbijeenkomst bepalen welke ideeën uitgevoerd worden.
5. Het idee moet draagvlak hebben in de buurt.
6. Aanvragen worden mogelijk getoetst: kan een idee binnen 1 jaar uitgevoerd worden en past het binnen 
het gemeentelijke beleid.

Maak Presikhaaf veilig
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G E Z O C H T
BEZORGERS VOOR DE WIJKKRANT

Voor meer informatie:
per e-mail: k.veldkamp@rijnstad.nl

presikhaafnieuws@telfort.nl
per telefoon: 026-362 84 47

 géén bezorgers 
géén wijkkrant!!!!!!

Dit geldt voor de volgende straten

F l o r i s z s t r a a t  ( 9 0  e x . )

S t e l l i n g w e r f s t r a a t ( 9 1  e x . )

B o n t e k o e s t r a a t  ( 1 5 0  e x . )

PRESIKHAAF

 wijknieuws

De Vrijwillige 
Hulpdienst Arnhem

De Vrijwillige Hulpdienst 
Arnhem (VHA) heeft in de 
afgelopen periode een succesvolle 
bestuurlijke reorganisatie 
doorgemaakt. 

Verspreid over heel Arnhem helpen 
60 vrijwilligers op de een of andere 
wijze stadsgenoten. Het kan bij-
voorbeeld gaan om klusjes in en om 
het huis, een boodschap doen of 
vervoer en begeleiding naar het 
ziekenhuis. 

De hulp wordt geboden aan men-
sen met een krappe beurs die door 
ouderdom of een handicap zelf niet 
meer in staat zijn de klus te klaren. 
Als dan bovendien hun sociale 
netwerk te beperkt is (geworden) 
kan, vaak met succes, een beroep 
gedaan worden op de Vrijwillige 
Hulpdienst. 

Een telefoontje naar 026 -3703540 
is voldoende: op werkdagen tussen 
9.00 en 12.00 uur neemt een 
medewerker van het Meldpunt 
Vrijwillige Thuishulp de hulpvraag 
aan, op andere tijdstippen kan de 
boodschap ingesproken worden. 
Bovendien zijn er inloopspreekuren 
op dinsdag- en donderdagmorgen.

Meer informatie is te vinden op 
www.vrijwilligehulpdienstarnhem.nl. 
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Arnhem gaat plastic afval apart inzamelen
Gemeente Arnhem start vanaf september 
met het inzamelen van plastic verpakkings-
materiaal. Voortaan kunt u lege plastic 
verpakkingen zoals drankenflesjes, 
shampoo- en wasmiddelenflacons, plastic 

zakken en bakjes scheiden van het restafval en 
apart aanbieden.

Informatiefolder
Eind augustus krijgen alle huishoudens in Arnhem een 
envelop in de bus met daarin een brief, een informa-
tiefolder en 12 plastic zakken. In de folder wordt uitleg 
gegeven waarom en hoe gemeente Arnhem plastic 
verpakkingsafval apart gaat inzamelen. Het afval mag 
ongewassen, met dop, in de speciaal daarvoor 
bestemde afvalzak. SITA zamelt de zakken op een vaste 
dag in uw straat één keer per maand in. In de brief 
staat vermeld op welke dag het plastic afval bij u in de 
straat wordt opgehaald. Het is de bedoeling dat u de 
volle afvalzak op de inzameldag vóór half 8 ’s morgens 
op de gebruikelijke verzamelplaats aanbiedt. 

Speciale plastic 
zakken
Ieder huishouden 
krijgt in het begin 12 
plastic zakken 
waarin het plastic 
verpakkingsafval kan 
worden bewaard 
totdat het wordt 
opgehaald. 
De zakken kunnen 
op de betreffende 
ophaaldag aan de 
straat worden 
aangeboden. 

Plastic wordt hergebruik
Het doel van de gescheiden inzameling van plastic 
verpakkingsafval is het verminderen van de hoeveel-
heid plastic in de verbrandingsovens en daarmee de 
uitstoot van CO2. Ingezameld plastic wordt niet 
verbrand maar verwerkt tot grondstof voor nieuwe 
producten zoals nieuw verpakkingsmateriaal, auto-
dashboards, mobiele telefoons, tennisballen, toetsen-
borden, fleecetruien en nog veel meer. 
Hierdoor wordt bovendien aardolie bespaard. 
Gooi plastic dus niet meer bij het restafval, zo werken 
we samen aan een beter milieu!

Advertentie

Ophaalschema plastic 
verpakkingsmateriaal

1e donderdag van de maand
Elsweide, IJsseloord I, 
Over het Lange Water

1e vrijdag van de maand
Winkelcentrum Presikhaaf, Presikhaaf 1,

Presikhaaf 2 en Presikhaaf 3

zakken op?
Nieuwe zakken zijn voor iedereen gratis te krijgen 

bij beide afvalbrengstations of via 
www.zakkenbestellen.nl
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Advertentie Advertentie

Autovrije zondag in de Ulenpaslaan
’s Morgens werd de straat versierd 
met slingers en ballonnen. Spon-
taan meldde zich ook de 9-jarige 
Rivaro uit de Verwoldelaan om 
met zijn apparatuur plaatjes te 
draaien en zo was het feest voor-
zien van een echte DJ. 

Om een uur of half drie kwamen 
de mensen naar buiten met hun 
eigen tafels en stoelen en kon men 
aan allerlei spelletjes meedoen. Zo 
was er een levend ganzenbord 
neergelegd, waar men opdrachten 

voor moest uitvoeren en vragen 
beantwoorden. Er was een werpspel 
met stokken, er was een spel, waar-
bij je met kleine kussentjes houten 
koppen om kon gooien, je kon er 
voetballen en sjoelen. 
Na vijven werden er enkele barbe-
cues aangestoken en liet men zich 
het eten goed smaken. Er werden 
voor de kinderen pannenkoeken 
gebakken en tot slot kregen de 
kinderen nog een ijsje. 

Door Marian van Voorst

Maar klap op de vuurpijl was toch 
wel het touwtrekken. Eerst door de 
mensen met een huisnummer tot 
23 tegen de mensen met een huis-
nummer van 23 en hoger. Daarna 
de even nummers tegen de oneven 
nummers. 

Om acht uur begon het schemerig 
te worden en ging het opruimen 
weer heel snel. Het was een leuke 
happening, waar ongeveer 70 
mensen aan meededen en dat 
misschien wel een traditie kan 
worden.

Honigkamp 74
 6826 PR  Arnhem

Telefoon 026-3610284

SLAGERIJ
GREVEN

Honigkamp 52 - 6826 PR Arnhem
Telefoon 026-3621996

3 rookworsten
4de GRATIS
uit eigen keuken

€ 4,98
Dat is lekker voordelig

De betaalbare bloemenwinkel 
bij u in de buurt

Aktie
2 bosjes 

gemengde 
roosjes € 5,-

(aktie geldig t/m 21 oktober)

Tevens het adres voor de 
leukste kado artikelen 

en sieraden

Kadobonnen verkrijgbaar

Oplossing puzzel

Horizontaal
1.storend, 7. Isaak, 11. stolp, 12. Eris, 
14. Sara, 16. loom, 17. lkamer, 19. nuf, 
20. arm, 21.dop, 22. fris, 24. ls, 25. be, 
26. Turijn, 28. ever, 30. anker, 32. Nijl, 
34. Akela, 36. alfa, 38. debat, 40. eu, 
41. kr, 43. gade, 45. tal, 46. btw, 
47. eer, 49. liefst, 51. saté, 52. nies, 
54. gnoe, 55. Assen, 56. nipje, 
57. kleuter

Vertikaal
1. storen, 2. toom, 3. olm, 4. rp, 
5. nekpijn, 6. dra, 7. Isere, 8. as, 
9. aan, 10. krul, 11. slabakken, 13. IMF, 
15. afsnauwen, 17. lor, 18. rivaal, 
21. durfal, 23. sekt, 26. telg, 27. nijd, 
29. re, 31. ka, 33. letsel, 35. letter, 
37. Adige, 39. bat, 42. rein, 44. een, 
46. base, 48. rei, 50. fok,  51. sst, 53. SP, 
55. au
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Door Shirley BeerDinsdag 3 november Beautydag
Het ROC, Uiterlijke Verzorging, 
verzorgt wederom een beautydag. 
De bijdrage in de kosten bedraagt 
€ 2,50. De dag begint om 10.00 uur. 
Inschrijven is noodzakelijk.

Zaterdag 28 november 
Wintermarkt
Een gezellige wintermarkt waar u 
cadeautjes voor 5 december
kunt kopen. De toegang is gratis. 
De markt start om 12.00 uur.

Tegen een kleine vergoeding kunt u 
genieten van een lekker hapje of 
kopje soep.

Vrijdag 11 december Kerststukjes 
maken
Bijdrage materiaalkosten is € 5,00. 
U dient zich tijdig in te schrijven.
Minimale deelname is 12 personen.

Woensdag 16 december 
Kerstdiner
Als vanouds kunt u weer genieten 
van een heerlijk kerstdiner. 
Een kaartje kost € 7,00.
Gezien de grote belangstelling 

graag tijdig inschrijven. 
Sluitingsdatum is dinsdag 11 
december.

Zaterdag 26 december 
(2e Kerstdag) Kerstinstuif
Naast het middagprogramma kunt 
u genieten van een eenvoudige 
maaltijd.

Schrijf u tijdig in. Sluitingsdatum 
is dinsdag 22 december. 
De middag start om 15.00 uur.
Een kaartje kost € 3,50. 

Cinema
Binnenkort gaat de Weldam ook 
met nostalgische films beginnen. 
Grote beeldprojectie met bioscoop-
geluid. Let op de affiches de 
komende weken. Kosten € 1,00 per 
keer. U bent van harte welkom.

Bijeenkomsten 
VIM-vrouwengroep
Woensdag 28 oktober a.s. 
huiskamerbijeenkomst met 
het thema Stress.
Woensdagmiddag 25 nov. a.s.: 
thema Sinterklaasbingo.
Aanvang 13.30 uur. 
Einde 16.00 uur

Deze bijeenkomsten zijn 
mogelijk gemaakt door een 
bijdrage uit het bewoners-
budget Presikhaaf.

Schilderijen 
expositie
Tiny van Rooij exposeert nog tot 
half december haar schilderijen met 
als uitgangspunt ‘de waarneming’ 
Zij probeert daar een eigen beeld en 
interpretatie van te maken.
Daardoor wordt er een eigen stijl 
gecreëerd die herkenbaar is. 
De worsteling die vooraf gaat aan 
het creatieve proces om precies de 
juiste mengkleuren te krijgen, is 
spannend en moeilijk, maar geeft 
wel een heel eigen sfeer. ‘Het is een 
soort gevecht met mezelf om een 
zo’n goed mogelijk resultaat op het 
doek neer te zetten’.
Tiny heeft veel getekend, maar is 
overgegaan op schilderen, eerst 
aquarel en daarna olieverf. 
Ook heeft ze deelgenomen aan een 
creatieve werkgroep in Arnhem  
om samen met andere mensen 
ideeën uit te wisselen over het 
creatieve proces om tot een schilde-
rij te komen. 
Nieuwsgierig geworden? 
Kom dan kijken in de Weldam!

ACtIVItEItEN IN SWOA StEUNPUNt  DE WElDAM
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Presikhaaf is een zelfstandig ondernemer rijker
Trots staat Haci Eroglu in de deuropening van zijn winkel. Iedere 
klant wordt hartelijk verwelkomd. Een student koopt wat fruit, een 
oudere dame een zak aardappels en een vader  met zijn zoontje komen 
voor de baklava. Het ziet eruit alsof het al jaren zo gaat, toch is Sevgi 
Market pas twee weken open. Hiermee is na 11 jaar het einde van 
Haci’s bijstandsuitkering een feit. 

Sevgi Market aan de Honingkamp 
verkoopt groente, fruit en levens-
middelen. Veel Turkse producten, 
maar de winkel is in korte tijd al 
door buurtbewoners van alle 
nationaliteiten bezocht. Het was 
echter niet makkelijk om zover te 
komen. Een jaar geleden zou Haci 
niet gedacht hebben dat hij nu 
ondernemer zou zijn. Zijn zoek-
tocht naar werk liep vaak stuk op 
zijn Nederlands. Via zijn casemana-
ger werd Haci eind vorig jaar in 
contact gebracht met een participa-
tiecoach, Marcel Roelofs. 

De afgelopen negen maanden werd 
Haci door Marcel begeleid. Marcel: 
‘In Haci’s geval werd er steeds 
gekeken naar wat er níet kon. 
Iedereen staarde zich blind op zijn 
taalniveau, maar niemand keek 
naar wat er allemaal wél kon. Bij 

onze manier 
van werken 
draait het 
juist om 
iemands 
kracht en 
kwaliteiten. 

In onze 
coachings-
gesprekken 
speelde de 
vragen ‘wat 
wil jij nou 
zelf ’ en 
‘waar ben je 
goed in’ een 

belangrijke rol. Dankzij die benade-
ring had Haci binnen de kortste 
keren een plan: een eigen groente-
zaak beginnen.’

Samen brachten ze in kaart wat er 
allemaal komt kijken bij zelfstandig 
ondernemerschap en waar je 
informatie kunt halen. Marcel 
bracht Haci in contact met Bureau 
Zelfstandigen en daarna ging het 
snel. Haci volgde de orientatietrai-
ning voor aankomend 
ondernemers. 

Daarnaast werd hij begeleid door 
consulent zelfstandigen Monique 
Verstraten. 
‘Tijdens de training viel Haci op 
door zijn gedrevenheid, serieuze 
houding en gevoel voor cijfers. Al 
snel zagen we een echte onderne-
mer in hem.’ 

Zowel Marcel als Haci zijn heel 
enthousiast over Bureau Zelfstan-
digen. ‘Bij de overname van de 
winkel ging er nog van alles mis, 
maar ze hadden veel geduld en 
bleven meedenken en oplossingen 
aandragen. Dat is precies wat je 
nodig hebt in de opstartfase.’ 
Marcel vult aan: ‘Het is belangrijk 
om in iemand te blijven geloven, 
want alleen zo gaat die ook in 
zichzelf geloven.’

Het hele gezin maakt lange dagen 
in de winkel, maar het is het waard. 
‘Mijn vrouw en dochters helpen in 
de zaak. Het is hard werken, maar 
dat maakt niet uit. Ik ben gewoon 
blij dat we niet meer afhankelijk 
zijn van de uitkering. Nu bouwen 
we iets op voor de toekomst.’ 

Wil je weten wat een 
participatiecoach voor 
jou kan betekenen?

Neem contact op met:
Marcel Roelofs, 
telefoon 06 507 400 91, 
marcel.roelofs@arnhem.nl
Anouk van Strien, 
telefoon 06 52 51 35 96, 
anouk.van.strien@arnhem.nl
Sam van der Mark, 
telefoon 06 507 400 93, 
sam.van.der.mark@arnhem.nl

Of kijk op www.arnhem.nl/
participatieprojecten

Voor meer informatie over Bureau 
Zelfstandigen kun je bellen naar 
0900 -1809 en vragen naar 
Bureau Zelfstandigen. 

Zij zijn op werkdagen bereikbaar 
tussen 9:00 en 16:00 uur.
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Kinderactiviteiten bij 
buurtcentrum de Overkant
Kinderclub
Elke woensdagmiddag is er van 
13.30-15.30 uur kinderclub voor 
kinderen van 4 t/m 12 jaar. De 
kinderen gaan knutselen en sporten. 
Soms gaan we koekjes bakken en 
spelletjes spelen. Kosten € 0,60 per 
kind. Kinderen hoeven zich niet op 
te geven.

Kookclub
Bij buurtcentrum 
de Overkant is 
er op dinsdag 
de kookclub. 
Acht kinderen 
van 9-12 jaar kunnen zich opgeven 
voor deze club. De kookclub is op 
dinsdagmiddag van 15.45-17.45 uur 
en is dit seizoen gratis!! We gaan 
drie keer koken met elkaar en de 
vierde keer gaan we voor ouders, 
broertjes en zusjes koken. Je mag 

schoenen mee te nemen. 
Opgeven verplicht.

Voor meer informatie of opgave 
kun je contact opnemen met 
Jantiena v.d. Goot,
buurtcentrum de Overkant, 
Bethaniënstraat 242 telefoon 
(026) 361 44 57 / 362 09 00.

Computerclub
De computerclub is op 
donderdagmiddag van 
16.00-17.00 uur en is 
voor kinderen van 
7 t/m 12 jaar. 
Kinderen kunnen 
spelletjes spelen, 
e-mailen en chatten. 
De computerclub kost € 0,60. 
Kinderen hoeven zich niet op te 
geven. 

drie mensen uitnodigen. Zij 
moeten een kaartje kopen en 
mogen proeven wat jullie gekookt 
of gebakken hebben. Opgeven 
verplicht.

Taekwondo
Op vrijdagmiddag 16 oktober start 
taekwondo voor kinderen van 10-14 
jaar. Taekwondo is een sport waar-
bij je zelfverdediging leert. Bij 
taekwondo ligt het accent op de 
ontwikkeling van traptechnieken, 
beweeglijkheid en aaneenschakeling 
van diverse technieken. Je ontwik-
kelt zelfvertrouwen, discipline, 
lichamelijke gezondheid, coördina-
tie en zelfverdediging.

Taekwondo is op vrijdagmiddag 
van 15.45-16.30 uur. Taekwondo 
kost € 4,00 voor negen lessen. 
Trek sportkleding aan, je hoeft geen 

Activiteiten herfstvakantie 
Bij buurtcentrum de Overkant 
zijn  in de herfstvakantie allerlei 
leuke activiteiten te doen. 
Je moet je opgeven als je 
mee wilt naar pretpark 
Binnenpret, voor de 
andere activiteiten hoef 
je je niet op te geven.

Woensdag 28 oktober
Filmvoorstelling van 
13.30 - 15.30 uur voor 
kinderen van 4-12 jaar.
Kosten  € 1,00. Er wordt 
Nederlands gesproken in 
de film.

Donderdag 29 oktober
Pretpark Binnenpret van 
10.00 - 17.00 uur. 

Verzamelen bij de Overkant om 
10.00 uur.

Voor kinderen van 4 t/m 10 jaar
Kosten € 4,00.
Opgeven is verplicht. 

Geef je snel op bij Jantiena van 
der Goot. Er kunnen 
maximaal 30 kinderen mee. 
Kinderen uit Presikhaaf hebben 
voorrang.

Vrijdag 30 oktober 
Kinderdisco van 19.00 - 20.30 

uur voor kinderen van 4 - 12 
jaar. 

Kosten € 1,00. Snoep, 
chips en drinken kun-
nen worden gekocht.

Snuffelmarkt
Zaterdag 31 okt. a.s. 

van 11.00 uur t/m  16.00 uur

Tafels te huur € 7,50 
(1.80 m bij 0.70 m)

Reserveer Snel bij Yvonne Degen
telefoon 026–361 44 57

Vol is vol 

Kindersnuffelmarkt is gratis, 
alleen speelgoed, kinderboeken en 
knuffels

OOK HIER GELDT  
VOL = VOL

Buurtcentrum de Overkant
Bethaniënstraat 242
6826 TJ  Arnhem
Telefoon 026–361 44 57
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De eerste schoolweek

Door Sander PietersenDe Lourdesschool startte begin 
september het schooljaar in het 
nieuwe MFC gebouw de 
Presikhaven. 
De eerste week stond natuurlijk in 
het teken van opstarten voor de 
kinderen. Een nieuwe groep, een 
nieuwe juf of meester, het is altijd 
even wennen. 

Op de Lourdesschool worden 
kinderen actief betrokken bij het 
leren. Op vaste momenten in de 
week werken kinderen in hoeken 
aan opdrachten omtrent een onder-
werp die ze zelfstandig moeten 
bedenken en uitvoeren. Een groep 
kinderen is begonnen met 
schaaklessen. 

Het blijkt een moeilijk spelletje, 
maar oefening baart kunst. Het 
doel is om dit jaar mee te doen aan 
het Arnhemse schaaktoernooi. 
Groep 5 heeft zich verdiept in het 
waterleven in de sloten van Presik-
haaf. Met schepnetten, bakken en 
potten hebben de kinderen ‘gevist’. 

Ze troffen van alles aan. 
‘We hebben torren gevangen en een 
heleboel stekelbaarsjes!’ aldus Wail. 
Mert vond het helemaal leuk, hij 
had zelfs kevers gevangen. 
Deze ervaringen hebben de kinde-
ren vastgelegd in verhalen, maar 
ook in werkstukken. 
Als je deze wilt zien, kom dan maar 
eens langs op de Lourdesschool!

Altijd wat te doen in het MFC  Presikhaven
Op de hoek van de Lange Wal en 
de Laan van Presikhaaf staat 
MFC Presikhaven. In dit gebouw, 
waar ook de bibliotheek in zit, 
zijn er elke middag activiteiten 
voor kinderen van 4 t/m 12 jaar.

Wat voor clubs doen we allemaal? 
 In de loop van het schooljaar staan 
bijvoorbeeld op het programma: 
dans voor kleuters, kennismaken 
met muziekinstrumenten, soap 
acteren, circus, judo, koken, type-
vaardigheid, circus, timmeren, leer 
bewerken, tennis, werken op de 
boerderij, clipdance, enzovoort. 
Rond iedere vakantie komt het 
programma voor de nieuwe perio-
de in een nieuwsbrief te staan en 
deze wordt huis-aan-huis verspreid. 
Mocht je de nieuwsbrief nou niet 
ontvangen, kun je deze ook opha-
len bij het MFC. In de nieuwsbrief 
zit een opgavestrookje, dat je weer 
moet inleveren bij het MFC. 

Ook nog andere activiteiten? 
Naast deze clubs zijn er ook de 
kinderclubs in het MFC die het 
hele jaar doorgaan, zoals de com-
puterclubs, de woensdagclub en de 

sportinstuif (op woensdag middag). 
Hier mag je gewoon komen en voor 
een keertje meedoen. Voor deze 
clubs betaal je 70 cent per keer.

Nog vragen?
Zijn er nog dingen niet duidelijk, 
dan kun je (alleen of met je ouders) 
altijd bij ons langskomen en vragen 
naar Jan Meffert. Je kunt ook 
bellen naar telefoon 361 55 64 of 
kijken op de website van de kinder-
clubs (www.kinderclubs.nl).

Tussen twee schoolvakanties in 
worden allerlei clubs aangeboden. 
Iedereen kan zich hiervoor in-
schrijven en het kost geen geld. 
We vragen wel van kinderen dat ze 
die periode blijven komen.  
Deze clubs worden gegeven door 
vakmensen, die ook lesgeven bij 
andere instellingen, zoals muziek-
school, Marienburg, sportvereni-
gingen, Sportbedrijf, TechnoPlanet 
etc. De clubs beginnen altijd om 
kwart voor 4 (dan kan iedereen er 
op tijd zijn) en duren tot kwart 
voor vijf. Vooraf staat er in de 
huiskamer wat te drinken klaar 
voor de kinderen. 
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H A P P E N

Advertentie

Hij moest er zo nodig een tandje 
bij zetten. Alsof hij niet genoeg aan 
mij had verdiend. Dus moest ik 

“happen”. Dan drukt hij een paar 
minuten een homp klei tegen wat 
van je rij tanden over is en van de 
afdruk daarvan ontstaat binnen een 
maand een frame met ontbrekende 
tanden en sta je weer met de mond 
vol tanden. 

Dat heb je als je een prachtig peer 
ziet, er begerig in hapt en dan pas 
merkt dat hij te hard is. Er vlogen 
er twee tegelijk uit. Maar als ik de 
meest gevreesde behandelkamer ter 
wereld betreed, dan lachen drie 
knappe meiden mij vanaf een foto 
tegemoet. Dat vergoedt veel. Ik 
fluister de assistente toe dat zij niet 
tegen haar baas moet vertellen dat 
ik daarin een aandeel heb gehad. 

“Van de wieg tot het graf” was mijn 
reclame. Ik maakte ruim dertig jaar 
voor mensen van arm tot rijk 
kaartjes bij geboorte, verloving, 
trouw, rouw en tenslotte de 
dankbetuigingen. 

Er waren erbij die hun hele levens-
cyclus van het begin tot het einde 
bij mij doorliepen. Vooral de 

geboortekaartjes leverde ik in één 
dag. Slechts twee maal kreeg ik de 
klacht dat ik in de haast een “n” 
was vergeten in het laatste woord 
van de zin ”Met grote vreugde 
geven wij u kennis van de geboorte 
van ons zoontje”. Sommige dingen 
moet je in twee keer doen. 

Als iemand vreugde en verdriet in 
alle vormen heeft gekend, dan ben 
ik het wel. Heel wat dames die op 
het winkelcentrum Presikhaaf 
achter een kinderwagen liepen, 
fluisterden de baby toe: “Daar loopt 
jouw drukker”. 

Ik mag haast wel zeggen dat ik heel 
Presikhaaf vanaf het ontstaan per 
drukwerk heb bevolkt en me de 
eerste opbouwwerker mag noemen. 
Ondernemers drukten hun dank-
baarheid uit door bij het afrekenen 
één van hun producten erbij te 
voegen. Zo toonden  banketbakkers 
graag in de vorm van een gebakje 
wat ze ervan gebakt hadden. Welis-
waar hebben zo mijn eigen kinde-
ren mij geld gekost als ik hun 
kaartjes drukte. 

Nu zij meer verdienen dan ik ooit, 
moet ik dat hen toch eens voorhou-
den als ik jarig ben en ze op mijn 
AOW-rekening zitten te wokken. 

Ook de 
gebroeders 
Bruil hebben 
hun eerste 
bekendheid 
aan mij te 
danken. Hun 
moeder riep 
mijn hulp in 
toen zij op het laatst liep. Met een 
deel van het geld wat ik aan haar 
verdiende heb ik de komst van de 
asfaltcentrale van haar zoon op 
Koningspleij helpen bestrijden. Zij, 
de provincie en gemeente zeiden 
dat ze daardoor van een hoofdpijn-
dossier waren verlost. Ze hadden 
gehapt en stonden met de mond 
vol tanden. Alleen bijten ze niet 
meer in bedoelde zaak. 

Zou de herinnering aan moeder 
Bruil, die haar kinderen negen 
maanden droeg, door hun hoofd 
hebben gespeeld?
Jongelui, wat jullie ook gaan stude-
ren om welk vak dan ook te gaan 
uitoefenen, besef dat het één aan 
het ander hangt. Je werkt nooit 
voor jezelf alleen, altijd voor 
anderen.
En hoe een balletje kan rollen, zie 
je dan niet alleen op het voetbal-
veld. Om met mijn tandarts te 
spreken: “Laat ze maar happen”.

Door Piet Schreuder
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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?
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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
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Presikhaaf Krachtwijk, sept. 2009 Presikhaaf Krachtwijk, sept. 2009

Nieuw gebouwtje voor speeltuin 
De Regenboog

Speeltuin De Regenboog krijgt waar het recht 
op heeft: een nieuw, keurig gebouwtje voor 
de opslag van spelmateriaal. Ook kun je er 
(verwarmd) binnen zitten en is er een toilet. 
“Kunnen we eindelijk weer normaal activiteiten 
organiseren voor kinderen”, zeggen Margriet en 
John Greeve, van stichting De Regenboog. Het 
gebouwtje wordt betaald uit het extra bewo-
nersbudget. 

De metalen container die nu als gebouwtje dienst 
doet, is compleet op. “Doorgeroest, lekkages, sme-
rig”, vat Margriet samen. “En het vocht maakt al 
het spelmateriaal dat erin staat kapot. Dat mate-
riaal heeft John zelf gemaakt, zoals knikkerspelen, 
muizenmeppen, biljarten, noem maar op.” 
John: “Dat hebben we dus weggehaald en thuis 
neergezet. Maar we gaan er niet mee heen en 
weer slepen. Als het gebouwtje in het najaar klaar 
is, zetten we het terug en gaan we weer twee, 
drie keer per jaar leuke activiteiten voor kinderen 
organiseren.”

Kabelbaan 
De Regenboog gaat John en Margriet erg aan het 
hart. Al bijna twintig jaar zetten ze zich er voor 
in. In het begin vooral voor hun eigen kinderen, al 
snel voor alle kinderen in de buurt. Telkens zijn ze 
in de weer met onderhoud, uitbreiding en nieuwe 
aanwinsten. “Als laatste hebben we gezorgd voor 
een kabelbaan omdat de kinderen dat erg graag 
wilden”, zegt John. En nu dan het nieuwe gebouw-
tje. 
“We hebben eerst de woningcorporaties om steun 
gevraagd, maar die zeiden: er is geld in het kader 
van de krachtwijken. Toen hebben we een aan-
vraag ingediend bij het wijkplatform.” Dat ging 
direct akkoord. De reden: ‘De activiteiten leveren 
een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid en 
zijn een belangrijke voorziening voor kinderen.” 
John en Margriet zijn er blij mee, want: “Als de 
kinderen tevreden zijn, zijn wij dat ook.”
     
Margriet en John Greeve

Carla van Mens

Bewoonster pakt straatborders aan 

Carla van Mens vond het maar een rommel-
tje, die groene borders in de Ulenpaslaan. 
Eén grote kluit onkruid die de gemeente 
nooit schoffelt of bijhoudt. Daar moest wat 
aan gebeuren, dus vroeg ze geld aan uit het 
extra bewonersbudget. “De gemeente gaat 
de borders opknappen en ik ga ze onderhou-
den.” 

Het gaat met name om het middenstuk van 
de straat. “Het eerste stuk ziet er keurig uit”, 
zegt ze. “Dat wordt al járen onderhouden door 
Walter van der Mark. Hij schoffelt, zaait, plant 
en onderhoudt dat stuk. Dat was voor mij een 
prachtig voorbeeld om het tweede stuk op te 
knappen.” 
Maar waarom particulier? Dit is toch openbare 
ruimte. Moet de gemeente daar niet voor zor-
gen. “De borders zijn moeilijk te onderhouden”, 
weet Carla van Mens. “Het is hier kleigebied, 
de bodem is zo hard als beton, je komt er niet 
doorheen. Ik ben een keer twee uur bezig ge-
weest om een zonnebloem te planten.”  

Bovenlaag 
Die bovenlaag wordt nu aangepakt, vertelt ze.
“De gemeente haalt er dertig centimeter af, 
spit de laag eronder om, legt er nieuwe zwarte 
aarde op, zet de planten terug die nog goed zijn 
en zet er nieuwe planten bij voor het aanzicht. 
Daarna is het aan ons, de nummers 1 - 21, om 
te zorgen voor het onderhoud.”
Om straatbewoners warm te maken legde ze 
uit wat ze heeft gedaan. “Ik hoop op hulp, met 
plantjes, of het gebruik van de kraan om water 
af te tappen. En als ze niet helpen? Laat mij 
maar de hele dag met een spade staan. Heer-
lijk. En als het een succes wordt, gaan mensen 
wel meehelpen. Misschien gaat zelfs de rest van 
de straat nog om!”

Marcel Kleingeld

Kleine ondernemers Presikhaaf zoeken 
verbond 
Veel ondernemers in Presikhaaf voelen zich 
ondergesneeuwd door het Winkelcentrum.
Tien van hen organiseerden daarom op 14 juli 
een avond voor ‘Ondernemers Presikhaaf’. 
Er kwamen zo’n zestig ondernemers op af. “We 
willen ons niet laten verdringen”, zegt kapper 
en mede-initiatiefnemer Marcel Kleingeld. 

Een smakelijke barbecue was het gezellige rustpunt 
tijdens de avond in de IJsselburcht op 14 juli. De 
ondernemers schaarden in groepjes bijeen, vaak 
met het bord in de hand en een glaasje wijn of bier 
binnen bereik en omringd door een blauwe barbe-
cuewalm. De ondernemers waren het roerend met 
elkaar eens: er moet wat gebeuren, anders krijgen 
ze het zwaar.“Presikhaaf vernieuwt maar onderne-
mers profiteren daar maar weinig van”, verduide-
lijkt Marcel Kleingeld. “Men zegt wel: ondernemers 
houden hun eigen broek wel op. Nou, het is momen-
teel meer roeien met de riemen die we hebben.”

Boodschappen doen
Uit onderzoek blijkt dat er zo’n duizend onderne-
mers in Presikhaaf zitten, waarvan 360 winkeliers, 
vertelt Kleingeld. “Vroeger waren die kleine winkel-
tjes van wezenlijk belang voor bewoners. Men deed 
er z’n boodschappen en ontmoette elkaar daar. Nu 
lijden die winkels onder de aanwezigheid van 
supermarkten, en daardoor ontmoeten bewoners 
elkaar ook niet meer zoals vroeger.”
De kleine ondernemers zijn nu kleine eilandjes die 
stuk voor stuk behoefte hebben aan een pand, aan 
geld en de mogelijkheid om door te groeien, ver-
duidelijkt Kleingeld. “Maar ze moeten ook allemaal 
voor zichzelf opkomen. Daar willen we wat aan 

doen. We willen samen sterk staan en een soort 
platform oprichten dat als gesprekspartner kan die-
nen van gemeente, woningcorporaties en dergelij-
ke. Want zij investeren veel geld in Presikhaaf maar 
ondernemers doen niet mee.” Het wijkplatform 
ondersteunt het streven van de kleine onderne-
mers, en stelde 6,5 duizend euro beschikbaar uit 
het extra bewonersbudget. 

Bloeiende winkelstrips
Het verbond tussen ondernemers moet leiden tot 
bloeiende winkelstrips buiten de drukke winkel-
kern. Dat kan Presikhaaf volgens Kleingeld sterker 
kan maken. “Ondernemers kunnen niet alleen eco-
nomisch maar ook sociaal een rol van betekenis 
spelen. Mensen ontmoeten elkaar weer in de klei-
ne winkels en winkeliers zijn vaak ook sponsor 
van straatactiviteiten. Dat gebeurt echter steeds 
minder. Heel pijnlijk, want sponsoring betrekt 
ondernemers bij de wijk en de wijk bij onderne-
mers. Als winkelier kweek je als het ware saam-
horigheid.” Maar dan moet eerst wel iets 
gebeuren, aldus Kleingeld. “Anders sterven vele 
winkels een stille 
dood.” Op 14 juli 
kwamen rijen voor-
stellen, wensen, 
behoeften en advie-
zen op tafel. Ze zijn 
verzameld en zullen 
dienen als aanzet 
voor hoe het verder 
moet. Met andere 
woorden: 
wordt vervolgd.

“Presikhaaf vernieuwt maar 
ondernemers profiteren daar maar 

weinig van” 

 “Het vocht maakte al het spel-
materiaal dat erin staat kapot"

In het Vogelaarproject is er in 2009 bijna 3 ton beschikbaar als bewo-
nersbudget. Alle wijkbewoners kunnen hier gebruik van maken. 
Wie een idee heeft dat de wijk (of een deel daarvan) ten goede komt, 
kan een aanvraag indienen voor geld uit het bewonersbudget.. 
Inmiddels zijn tientallen aanvragen gehonoreerd en ligt er een aantal 
te wachten op akkoord. Maar er is nog voldoende budget voor nieuwe 
aanvragen (zie formulier volgende pagina). In deze bijdrage enkele 
voorbeelden waaraan het bewonersbudget recent werd besteed.
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Presikhaaf Krachtwijk, sept. 2009 Presikhaaf Krachtwijk, sept. 2009

Nieuw gebouwtje voor speeltuin 
De Regenboog

Speeltuin De Regenboog krijgt waar het recht 
op heeft: een nieuw, keurig gebouwtje voor 
de opslag van spelmateriaal. Ook kun je er 
(verwarmd) binnen zitten en is er een toilet. 
“Kunnen we eindelijk weer normaal activiteiten 
organiseren voor kinderen”, zeggen Margriet en 
John Greeve, van stichting De Regenboog. Het 
gebouwtje wordt betaald uit het extra bewo-
nersbudget. 

De metalen container die nu als gebouwtje dienst 
doet, is compleet op. “Doorgeroest, lekkages, sme-
rig”, vat Margriet samen. “En het vocht maakt al 
het spelmateriaal dat erin staat kapot. Dat mate-
riaal heeft John zelf gemaakt, zoals knikkerspelen, 
muizenmeppen, biljarten, noem maar op.” 
John: “Dat hebben we dus weggehaald en thuis 
neergezet. Maar we gaan er niet mee heen en 
weer slepen. Als het gebouwtje in het najaar klaar 
is, zetten we het terug en gaan we weer twee, 
drie keer per jaar leuke activiteiten voor kinderen 
organiseren.”

Kabelbaan 
De Regenboog gaat John en Margriet erg aan het 
hart. Al bijna twintig jaar zetten ze zich er voor 
in. In het begin vooral voor hun eigen kinderen, al 
snel voor alle kinderen in de buurt. Telkens zijn ze 
in de weer met onderhoud, uitbreiding en nieuwe 
aanwinsten. “Als laatste hebben we gezorgd voor 
een kabelbaan omdat de kinderen dat erg graag 
wilden”, zegt John. En nu dan het nieuwe gebouw-
tje. 
“We hebben eerst de woningcorporaties om steun 
gevraagd, maar die zeiden: er is geld in het kader 
van de krachtwijken. Toen hebben we een aan-
vraag ingediend bij het wijkplatform.” Dat ging 
direct akkoord. De reden: ‘De activiteiten leveren 
een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid en 
zijn een belangrijke voorziening voor kinderen.” 
John en Margriet zijn er blij mee, want: “Als de 
kinderen tevreden zijn, zijn wij dat ook.”
     
Margriet en John Greeve

Carla van Mens

Bewoonster pakt straatborders aan 

Carla van Mens vond het maar een rommel-
tje, die groene borders in de Ulenpaslaan. 
Eén grote kluit onkruid die de gemeente 
nooit schoffelt of bijhoudt. Daar moest wat 
aan gebeuren, dus vroeg ze geld aan uit het 
extra bewonersbudget. “De gemeente gaat 
de borders opknappen en ik ga ze onderhou-
den.” 

Het gaat met name om het middenstuk van 
de straat. “Het eerste stuk ziet er keurig uit”, 
zegt ze. “Dat wordt al járen onderhouden door 
Walter van der Mark. Hij schoffelt, zaait, plant 
en onderhoudt dat stuk. Dat was voor mij een 
prachtig voorbeeld om het tweede stuk op te 
knappen.” 
Maar waarom particulier? Dit is toch openbare 
ruimte. Moet de gemeente daar niet voor zor-
gen. “De borders zijn moeilijk te onderhouden”, 
weet Carla van Mens. “Het is hier kleigebied, 
de bodem is zo hard als beton, je komt er niet 
doorheen. Ik ben een keer twee uur bezig ge-
weest om een zonnebloem te planten.”  

Bovenlaag 
Die bovenlaag wordt nu aangepakt, vertelt ze.
“De gemeente haalt er dertig centimeter af, 
spit de laag eronder om, legt er nieuwe zwarte 
aarde op, zet de planten terug die nog goed zijn 
en zet er nieuwe planten bij voor het aanzicht. 
Daarna is het aan ons, de nummers 1 - 21, om 
te zorgen voor het onderhoud.”
Om straatbewoners warm te maken legde ze 
uit wat ze heeft gedaan. “Ik hoop op hulp, met 
plantjes, of het gebruik van de kraan om water 
af te tappen. En als ze niet helpen? Laat mij 
maar de hele dag met een spade staan. Heer-
lijk. En als het een succes wordt, gaan mensen 
wel meehelpen. Misschien gaat zelfs de rest van 
de straat nog om!”

Marcel Kleingeld

Kleine ondernemers Presikhaaf zoeken 
verbond 
Veel ondernemers in Presikhaaf voelen zich 
ondergesneeuwd door het Winkelcentrum.
Tien van hen organiseerden daarom op 14 juli 
een avond voor ‘Ondernemers Presikhaaf’. 
Er kwamen zo’n zestig ondernemers op af. “We 
willen ons niet laten verdringen”, zegt kapper 
en mede-initiatiefnemer Marcel Kleingeld. 

Een smakelijke barbecue was het gezellige rustpunt 
tijdens de avond in de IJsselburcht op 14 juli. De 
ondernemers schaarden in groepjes bijeen, vaak 
met het bord in de hand en een glaasje wijn of bier 
binnen bereik en omringd door een blauwe barbe-
cuewalm. De ondernemers waren het roerend met 
elkaar eens: er moet wat gebeuren, anders krijgen 
ze het zwaar.“Presikhaaf vernieuwt maar onderne-
mers profiteren daar maar weinig van”, verduide-
lijkt Marcel Kleingeld. “Men zegt wel: ondernemers 
houden hun eigen broek wel op. Nou, het is momen-
teel meer roeien met de riemen die we hebben.”

Boodschappen doen
Uit onderzoek blijkt dat er zo’n duizend onderne-
mers in Presikhaaf zitten, waarvan 360 winkeliers, 
vertelt Kleingeld. “Vroeger waren die kleine winkel-
tjes van wezenlijk belang voor bewoners. Men deed 
er z’n boodschappen en ontmoette elkaar daar. Nu 
lijden die winkels onder de aanwezigheid van 
supermarkten, en daardoor ontmoeten bewoners 
elkaar ook niet meer zoals vroeger.”
De kleine ondernemers zijn nu kleine eilandjes die 
stuk voor stuk behoefte hebben aan een pand, aan 
geld en de mogelijkheid om door te groeien, ver-
duidelijkt Kleingeld. “Maar ze moeten ook allemaal 
voor zichzelf opkomen. Daar willen we wat aan 

doen. We willen samen sterk staan en een soort 
platform oprichten dat als gesprekspartner kan die-
nen van gemeente, woningcorporaties en dergelij-
ke. Want zij investeren veel geld in Presikhaaf maar 
ondernemers doen niet mee.” Het wijkplatform 
ondersteunt het streven van de kleine onderne-
mers, en stelde 6,5 duizend euro beschikbaar uit 
het extra bewonersbudget. 

Bloeiende winkelstrips
Het verbond tussen ondernemers moet leiden tot 
bloeiende winkelstrips buiten de drukke winkel-
kern. Dat kan Presikhaaf volgens Kleingeld sterker 
kan maken. “Ondernemers kunnen niet alleen eco-
nomisch maar ook sociaal een rol van betekenis 
spelen. Mensen ontmoeten elkaar weer in de klei-
ne winkels en winkeliers zijn vaak ook sponsor 
van straatactiviteiten. Dat gebeurt echter steeds 
minder. Heel pijnlijk, want sponsoring betrekt 
ondernemers bij de wijk en de wijk bij onderne-
mers. Als winkelier kweek je als het ware saam-
horigheid.” Maar dan moet eerst wel iets 
gebeuren, aldus Kleingeld. “Anders sterven vele 
winkels een stille 
dood.” Op 14 juli 
kwamen rijen voor-
stellen, wensen, 
behoeften en advie-
zen op tafel. Ze zijn 
verzameld en zullen 
dienen als aanzet 
voor hoe het verder 
moet. Met andere 
woorden: 
wordt vervolgd.

“Presikhaaf vernieuwt maar 
ondernemers profiteren daar maar 

weinig van” 

 “Het vocht maakte al het spel-
materiaal dat erin staat kapot"

In het Vogelaarproject is er in 2009 bijna 3 ton beschikbaar als bewo-
nersbudget. Alle wijkbewoners kunnen hier gebruik van maken. 
Wie een idee heeft dat de wijk (of een deel daarvan) ten goede komt, 
kan een aanvraag indienen voor geld uit het bewonersbudget.. 
Inmiddels zijn tientallen aanvragen gehonoreerd en ligt er een aantal 
te wachten op akkoord. Maar er is nog voldoende budget voor nieuwe 
aanvragen (zie formulier volgende pagina). In deze bijdrage enkele 
voorbeelden waaraan het bewonersbudget recent werd besteed.
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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
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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
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Asfaltproductie Bruil naar Doetinchem
Door de sluitingsdatum voor het inzenden van kopij voor het julinummer van het 
PRESIKHAAF wijknieuws konden wij u de vorige keer niet het laatste nieuws brengen. 
In juli jl. werd bekend dat de productie van Bruil wordt verplaatst naar Doetinchem. 
Inmiddels is duidelijk geworden dat met de liquidatie van de asfalt-centrale in Wageningen het 
ook niet meer mogelijk is dat Bruil nog aanspraken kan doen gelden op de gemaakte afspraken voor de locatie 
Koningspley-noord. Nu blijkt ook uit uitspraken die de wethouder ruimtelijke ordening in de pers deed, dat hij 
eigenlijk een ‘medestander’ van ons is geweest! Een van zijn reacties was: ’We hebben meegewerkt om een probleem in 
Wageningen op te lossen, maar we zijn nooit ontzettend gelukkig geweest met de komst van Bruil’. 

In de achter ons liggende periode is 
zicht gekomen op hoe vervuild het 
gebied rondom bedrijventerrein 
Arnhem-noord (waarvan de Kleefse 
Waard deel uitmaakt), het Velper-
broekcircuit, de AVR, de Koningspley 
en A12 werkelijk is. Bij vergunning-
verlening wordt tot nog toe alleen 
gekeken naar wat één bedrijf aan 
milieuvervuiling produceert. 

Er is geen enkel zicht op wat alle 
bedrijven die, waarvan uitgegaan mag 
worden dat ieder apart aan hun 
vergunning voldoen, samen produce-
ren. Want die optelsom van viezigheid 
is wat wij als omwonenden elke dag 
moeten inademen.

De provincie Gelderland heeft ons een 
Milieu Informatie Systeem (MIS) 
toegezegd op de Pleyroute. Werkgroep 
Arnhem Geen Asfaltcentrale zal er bij 
de provincie op aandringen dat er een 
meetsysteem komt, want alleen meten 

is weten. Berekeningen zijn er genoeg 
gemaakt. Interessant bij deze hele 
discussie is het artikel in de Gelderlan-
der van 18-9-2009 met als kop: ‘Ont-
wikkeling industriegrond gaat op slot’. 
Daarin wordt geschreven dat het 
aanbod van bedrijfsterrein de vraag 
daarnaar ruim overtreft. ‘Uit een 
onderzoek dat is gehouden door de 
provincie en de gemeenten blijkt dat 
in Gelderland tot 2025 nog 926 
hectare industriegrond nodig is. 

De gemeenten kunnen met alle 
plannen die nu al door gemeenteraden 
zijn aangenomen, aan die vraag 
voldoen. Daarnaast hebben de Gel-
derse gemeenten nóg allerlei terreinen 
in voorbereiding. In de hele provincie 
gaat het om 1.300 hectare, zo’n 1.900 
voetbalvelden. De meeste van de 
voorbereidingen daarvoor moeten 
gestaakt worden, zegt de Gelderse 
gedeputeerde Co Verdaas’.
Zeker nu de feiten zo duidelijk zijn en 

Nieuwsbrief Werkgroep Arnhem Geen Asfaltcentrale

de gedeputeerde zich in duidelijke 
bewoording uitspreekt, zal de Werk-
groep Arnhem Geen Asfaltcentrale zich 
inzetten om de Koningspley-noord als 
cultuurhistorisch groengebied in stand 
te houden. In het verleden was ook de 
gemeente Arnhem van mening dat 
deze locatie met de Oude IJsselstrang 
in stand moest blijven. Dit opent 
perspectieven voor de wijziging van het 
bestemmingsplan, of beter het onge-
wijzigd laten van de bestemming van 
Koningspley-noord.

Het bestemmingsplan 
Kleefse Waard – 

Koningspley-noord, 
dat speciaal voor de komst 
van de asfaltcentrale werd 

aangepast, is nog altijd 
in procedure. 

Wanneer het weer op de 
politieke agenda wordt gezet 

is op dit moment 
(18-9-2009) 

nog niet bekend.
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Vrijwilligers gezocht!!!
Het Vriendinnenproject Rijnstad is op zoek naar 
Nederlandstalige vriendinnen. 
Ook Nederlandstalige vriendinnen met kinderen zijn 
bijzonder welkom.
Nederlandstalige vrouwen die graag in contact willen 
komen met anderstalige vrouwen en minimaal een 
jaar lang activiteiten individueel en in groepsverband willen onder-
nemen met de anderstalige vriendin kunnen zich aanmelden bij het 
Vriendinnenproject Rijnstad. 
Informatie en aanmelden bij:
Ivy Americaan of Hanneke Fiesler,
Vriendinnenproject Rijnstad (VPR)
Telefoon 026 - 354 78 50 (Ivy en Hanneke) Email: vpr@rijnstad.nl

Medi@trefpunt Presikhaaf/SeniorWeb Leercentrum Presikhaaf 
zoekt enthousiaste vrijwilligers voor:

* Het geven van computercursussen als docent of   
 als assistentdocent bij de diverse computercursussen;

* het begeleiden van de inloopactiviteiten en de   
 huiswerkbegeleiding.
Locatieambassadeur en algemene informatie Senior-
Web/Leercentrum Presikhaaf, wijkcentrum De Overkant, 
Bethaniënstraat 242, 6826 TJ  Arnhem  
Barth Bremer, telefoon 026 - 363  40  68

SWOA op zoek is naar uitbreiding van de enthou-
siaste groep vrijwilligers, die minimaal een dagdeel 
per week beschikbaar zijn.
Steeds meer mensen doen bijvoorbeeld een beroep op onze diensten 
Rouwverwerking, Activerend Huisbezoek en BOS.
De vrijwilligers worden begeleid door een beroepskracht en krijgen 
voordat zij met het werk beginnen een gepaste cursus aangeboden.
U kunt zich melden bij: Lonneke van Tuil, Hoofdkantoor SWOA.
Telefoon: 026 - 327 22 66. Email: lvtuil@swoa.nl 

De oecumenische stichting Kruispunt verzorgt zes 
dagen in de week een inloop voor dak- en thuislozen 
aan de Spoorwegstraat in Arnhem. 
Voor het grootste deel wordt deze inloop verzorgd door 
vrijwilligers. De taken van vrijwilligers zijn: koffie en 
thee schenken, een luisterend oor bieden aan bezoekers, 
opruimen etc. van 15.30 tot 19.30 uur.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anton Metske, 
Telefoon: 026 - 443 30 72.

Agenda werkgroepen
Presikhaaf Oost
november
17/11 Bewonersoverleg Elsweide
20/11 Bewonersoverleg Lange Water  
 Midden
24/11 Wijkplatform Presikhaaf Oost

december
10/12 Buurtpreventie Molecate
14/12 Buurtpreventie Ulenpas
15/12 Gezamenlijk Wijkplatform   
 Oost en West

Alle vergaderingen beginnen om 19.30 
uur en vinden plaats in wijkcentrum de 
Oosthof.
De gezamenlijke vergadering van de 
wijkplatforms vindt plaats in wijkcen-
trum de Overkant en begint eveneens 
om 19.30 uur.

Opsporing verzocht 
Kent u ze ook? Die bijzondere mensen 
die zich inzetten voor medebewoners, 
hun wijk of hun stad? Van die mensen 
die dat vol overgave en vaak onzicht-
baar en belangeloos doen? 

Al sinds 1994 beloont de gemeente 
Arnhem op het jaarlijkse Vrijwilligers-
gala een aantal van die mensen met 
Spekcheques, Jeugdkanjers en Buiten 
Gewoon Beter-bonussen: geldprijzen 
variërend van € 100,- tot € 1750,-! 
Om voor die prijzen in aanmerking te 
komen, moet een vrijwilliger opgegeven 
worden. 
Op deze plek roepen wij u op deze 
mensen op te sporen en ze op te geven 
voor een van de vrijwilligers-
prijzen. 

Opsporing verzocht
De meeste vrijwilligers melden zich niet 
zelf aan. Ze moeten dus opgespoord 
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Rick Mateliss

Na zich geïnformeerd te hebben via 
onder andere de bibliotheek, ging 
Henk over tot de aanschaf van zijn 
eerste orchideeën en vol overgave 
aan de gang.

“Belangrijk voor de planten is een 
goede verzorging”, aldus Henk. Bij 
hem thuis is het dan ook elke 
maandagochtend orchideeëntijd. 
Oude bloemen worden verwijderd 
en als de plant uitgebloeid is, wordt 
deze boven het tweede oog afge-
knipt en op een rustige plaats 

“gestald”.

De planten water geven gebeurt één 
keer per week. Een weekje over-
slaan kan zeker geen kwaad. Als het 
voorkomt, is het wel raadzaam de 
planten nog een “badje” te geven, 
zodat er voldoende water opgezo-
gen kan worden. Heel essentieel 
voor de orchidee is de luchtwortel. 
Orchideeënkweker Henk adviseert: 

“Hoe meer luchtwortel, hoe sterker 
de plant!”

Naast voldoende licht moet de 
plant ook speciaal voor de plant 
gemaakte voeding krijgen. Deze 
voeding is heel belangrijk, zeker als 
de plant onderaan bij de bladeren 
gescheurd kan worden. 
De stekken gaan dan in daarvoor 
geschikte aarde èn geschikte potten, 
zodat de orchidee beter wortel kan 
schieten. Deze potten hebben aan 
de onderkant wat extra ruimte en 
daardoor kunnen de wortels niet 

“met natte voeten” komen te staan. 

“Geduld is een schone zaak, zeker 
voordat de orchidee weer een 

nieuwe stam gaat geven. Als het 
dan zo ver is, kan je in huis op-
nieuw maandenlang genieten van 
de fraaie bloemen, die de orchidee 
geeft”, aldus een trotse Henk. 

Uw verslaggever kan dat alleen 
maar volmondig beamen, want de 
planten staan in alle glorie te 
pronken.

worden en aangemeld wórden. Kent u 
iemand die in aanmerking komt voor 
zo´n prijs? Geef die persoon dan op 
via het aanmeldingsformulier. 

Geldprijzen
Er zijn verschillende categorieën 
prijzen waar u iemand voor kunt 
aanmelden: Spekcheques, Jeugdkan-
jers en Buiten Gewoon Beter-bonus-
sen. De Spekcheque is bedoeld voor 

mensen die met hun activiteit de 
leefbaarheid in hun wijk verbeteren. 
Jongeren kunnen een aparte prijs 
verdienen: de Jeugdkanjer. Speciaal 
voor mensen die zich inzetten voor het 
beheer van de openbare ruimte is er de 
Buiten Gewoon Beter-bonus. 

Aanmelden
Wilt u zichzelf of iemand anders 
nomineren voor de Spekcheque, de 

Jeugdkanjer of de BGB-bonus 
2009? 
Dat kan nog tot woensdag 21 
oktober a.s. Een aanmeldingsfor-
mulier kunt u vinden op 
www.arnhem.nl/spekcheque. 

U kunt ook contact opnemen met 
het secretariaat MO-wijkzaken, 
026 - 377 37 85 of mailen naar 
daphne.den.haan@arnhem.nl.

Toeval bestaat dus wel” zegt Henk als hij mij uitlaat na zijn 
enthousiaste verhaal over zijn orchideeën. “Op de terugweg van een 
weekend kanoën in Friesland passeerde ik de Orchideeënhoeve in de 
Noord-Oostpolder, ging een kijkje nemen en was direct verkocht.”

Goede verzorging is het halve werk…
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Brief aan mijn Haagse vriend
Beste J.P.

Hij was echt, J.P. . Hij was 
geweldig en beter dan in 
zijn oudejaarsconference 
waarin hij het had over 
Presikhaaf. En ik, ik heb 
een klein snuffelpaaltje bij 
hem gekocht. Bij wie? Bij 
JAN JAAP VAN DER WAL. 
En dat snuffelpaaltje ga ik 
in het park plaatsen, vlak-
bij de nieuwe Moscowa-
stenen, die daar zijn 
geplaatst. 

Ik denk wel dat dat staat. 
Heb je ze gezien? De 
rechte gladde stenen met 
tussen twee stenen een 
ijzeren plaat geborduurd. 
Ze zitten wel lekker. Maar 
het doet me ook ergens 
aan denken. Gepolijste 
hunebedden? Of moet ons 
park een beetje een 
Engelse tuin worden? 
En rijden er binnenkort 
ridders door de beek? 

Gelukkig ligt er nog steeds 
zwerfvuil en zit de skate-
baan nog vol met graffiti, 
anders ga je twijfelen of je 
nog wel in Presikhaaf 
loopt. Weet je wat het zijn, 
die Moscowa-stenen? Het is 
een belofte die na mijn 
laatste brief aan je door 
de gemeente is ingelost. 

Johnny denkt nog steeds 
dat ze er niet zijn, want   
 die herkent ze niet.    
       Het zijn de beroemde, 

beloofde BBQ-plaatsen. 
…….althans daar zijn ze 
voor bedoeld.  ………..  
Ik had toch iets anders in 
gedachten. Of zeg ik nu iets 
raars. Ligt dat aan mij? Is 
deze kunstzinnige (onzin-
nige) uiting van een dage-
lijks zomergebruik een uit 
de hand gelopen brain-
stormsessie van een vrij 
denkende ambtenaar bij de 
gemeente. Zullen we een 
wedstrijd doen? Ontwerp 
een BBQ-plaats? 

Ik denk dat er toch heel wat 
anders uit komt dan de nu 
geplaatste Moscowa-stenen.  
Misschien moeten ze er een 
bord bij plaatsen? Dit zijn 
BBQ-plaatsen. En 
daarna ook 
instructies 
erbij hoe 
je hem 
moet 
gebruiken. 

Want waar leg je 
je rooster neer? Of moet je 
je BBQ op één van de 
stenen plaatsen? Gelukkig 
dat ze allebei dicht bij het 
water zijn geplaatst, dan 
kun je blussen als het fout 
gaat.

Zijn de BBQ-plaatsen al 
gebruikt? Ja één keer en 
toen sprongen meteen de 
stenen kapot. Prijsvraag 
van maken? Wat is dit? Ik 
denk dat je toch heel 
andere antwoorden krijgt 

dan een BBQ-plaats. En een 
standaardrooster past ook 
niet. Geintje van de 
gemeente, denk ik. 
Een standaard rooster is 
40 centimeter en de ruimte 
tussen de stenen is 42 
centimeter. 

We zullen het ze niet 
makkelijk maken, moeten 
ze hebben gedacht. 
En iets wat door de 
gemeente verzonnen is, 
moet natuurlijk niet in één 
keer werken, dan schrik je 
je de blubber. Maar de 
Moscowa-stenen passen wel 
goed bij alle gaten die er 
worden gegraven in heel 
Presikhaaf. Menig stoep is 
weer veranderd in een 
Parijs-Dakar landschap. 

En voor je het weet, loop je 
als voetganger weer 
gevaarlijk over de rijbaan 
of zitten je schoenen weer 
vol blubber. Daar is dan 
geen creatieve ambtenaar 
voor te vinden die daar een 
oplossing voor heeft. Nee, 
bouwen zullen we en 
fietsers en voetgangers, 
ach die redden zich wel. 
Tot je word overreden, kan 
je tenminste dicht in de 
buurt worden begraven. 
Onder je eigen BBQ-plek. 
Heerlijk……. Kun je in ieder 
geval nog lang nagenieten 
van de lekkere luchten. 

Tot de volgende brief.  
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Annie M.G. Schmidtschool in Presikhaven. 

13  juli, een spannende dag, de 1ste dag in de nieuwe school. 

Alle klassen  
werken nu met 
het digitale 
schoolbord.  

Veel ruimte om 
te spelen en te 
leren. 

Op zoek naar boeken in de bibliotheek  is nu simpel. 

Buiten spelen is een uitdaging. 
Het nieuwe logo en de slogan van de school. 

elk kind bijzonder... 

 

Blij met de nieuwe  
meubels en computers! 



20

P R E S I K HA A F
Cursussen en  workshops bij 

Seniorweb leercentrum - de Overkant
Bethaniënstraat 242 Arnhem

Ook u kunt leren met een computer om te gaan!
Sterker nog: u zult wel moeten. 
Om vandaag de dag in en met de 
huidige samenleving te communi-
ceren, is een computer haast 
onontbeerlijk.

Daarom geven wij cursussen en 
workshops om u te leren met de 
computer om te gaan. U kunt zelf 
kiezen wat u precies wilt leren.
In een aangepast tempo met hoog-
uit een tiental “lotgenoten” in een 
ruime mediaruimte, waar eenzelfde 
aantal moderne computers staan 
opgesteld.

De cursussen bestaan uit 10 lessen 
van elk twee uur voor € 50,-- inclu-
sief 20 gratis uren huiswerkbegelei-

ding en exclusief het cursusboek en 
een usb-stick.

Workshops bestaan uit twee, drie of 
vijf lessen van elk twee uur en 
kosten respectievelijk € 10,--, € 15,-- 
en € 25,-- per workshop. 
Hier komen nog de kosten voor het 
leerboek bij.

Wilt u eerst een kennismakingsbij-
eenkomst? Ook dat kan. Wij laten 
u in een bijeenkomst van twee uur 
kennismaken met de computer en 
met internet. U hoeft niets van 
computers te weten. U hoeft zelfs 
niet over een computer te beschik-
ken. Uiteraard is de bijeenkomst 
geheel vrijblijvend.

De kosten zijn € 5,-- en € 5, -- voor 
een mooi en praktisch leerboek om 
thuis nog eens alles na lezen en/of 
te doen. Als u toch verder wilt gaan 
met computeren, adviseren wij u 
wat u het beste kunt doen.

Alle computerbijeenkomsten 
vinden plaats in het Medi@tref-
punt, gevestigd in het wijkcentrum 
De Overkant, Bethaniënstraat 242 
in de wijk Presikhaaf.

Voor meer informatie verwijzen wij 
u naar onze website: 
http://overkant.seniorweb.nl en/of 
naar onze cursuscoördinatrice: 
mevrouw Gerrie van Toor, 
telefoon 026 - 361 05 87.

In juli werd u al geïnformeerd over 
het bewonersproject Buur & Buur 
in Over het Lange Water. 23 bewo-
ners waren voorstander om dit 
project verder uit te werken en 
vorm te geven. Onder de nieuwe 
naam Buur & Buur en niet meer 
onder de naam Buur helpt Buur. 

De nieuwe naam sluit beter aan bij 
werken aan onderling contact, 
elkaar leren kennen en ontmoeten. 
Wel is spontaniteit een belangrijke 
voorwaarde om het project verder 
vorm te geven. Dit betekent klein-

Door Henk Folkeringa
Ook dat zij open staan voor beroep 
op elkaar. Ook gaat de werkgroep 
inventariseren welke ‘netwerken’ in 
Over het lange Water bestaan. 
Dat zijn groepen waarin bewoners 
elkaar al ontmoeten, zoals een soos, 
een dans- zang- of gymgroep. 

Verder is voorgesteld om een wel-
komstbezoek te brengen bij buren 
die nieuw in de wijk komen wonen. 
Het doel om nieuwkomers te 
informeren over de wijk, de moge-
lijkheden daarbinnen maar ook in 
groot Arnhem. De uitgebreide 
werkgroep is enthousiast, wil 
doorgaan en heeft aan het wijkplat-
form verslag uitgebracht. 
U wordt op de hoogte gehouden. 

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

schalig werken dat al kan beginnen 
met elkaar op straat groeten. Een 
lid van de werkgroep heeft spontaan 
de bovenstaande logo ontworpen 
om daarmee het project herkenbaar 
te maken. De uitgebreide werk-
groep heeft besloten om stikkers te 
maken van het logo. 

Daarmee kunnen buren elkaar laten 
weten dat ze onderling contact en 
elkaar kennen van belang vinden. 
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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 23 nov. 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. 5

HERKEN

JE W
IJK

Oplossing 
,,Herken je wijk”

Het sculptuur 
in het wijknieuws nr. 4

staat aan de 
Middachtensingel

Ook deze keer waren er 
veel goede

inzendingen. 

De winnaar is
Mevr. E. J. van de Kaa

Kamphuizenlaan

Namens de redactie 
van harte gefeliciteerd

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

Horizontaal 1. hinderlijk, 7. een van de drie aartsvaders, 11. glazen deksel, 
12. godin van de tweedracht, 14. bijbels figuur, 16. soezerig, 17. vorm van een 
vertrek, 19. ingebeeld meisje, 20. behoeftig, 21. schaal, 22. limonade, 24. briefaan-
hef, 25. dierengeluid, 26. plaats in Italie, 28. wild zwijn, 30. deel van een schip, 
32. rivier in Egypte, 34. padvindster, 36. Griekse letter, 38. redetwist, 
40. europium, 41. Zweedse munt, 43. echtgenote, 45. aantal, 46. omzetbelasting, 
47. achtervoegsel, 49. bij voorkeur, 51. Indonesisch gerecht, 52. proest, 
54. wildebeest, 55. plaats in Drenthe, 56. slokje, 57. kind

Verticaal 1.belemmeren, 2. teugel, 3. boom, 4. Reverende Pater, 5. lichamelijk 
ongemak, 6.doctoranda, 7. rivier in Frankrijk, 8.middellijn, 9. brandend, 
10. haarlok, 11. niksen, 13. Internationaal Monetair Fonds, 15. afkatten, 17. prul, 
18. concurrent, 21. branie, 23. mousserende Duitse wijn, 26. nakomeling, 
27. kwaadheid, 29. muzieknoot, 31. bazige vrouw, 33. kwetsuur, 35. schriftteken, 
37. rivier in Italie, 39. slagplankje bij tafeltennis, 42. paard, 44. lidwoord, 
46. loog, 48. rondedans, 50. zeil,  51. stil, 53. politieke partij, 55. uitroep van pijn
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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 23 november 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 
14 december 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
Agenda werkgroepen Presikhaaf West

november
02-11 WWP2   19.30 uur MFC Presikhaven
05-11 Inter Culturele 
 Werkgroep (ICW) 09.30 uur de Overkant
10-11 WWP3   19.30 uur de Overkant
17-11 Wijkplatform 
 Presikhaaf West 20.00 uur de Overkant
19-11 Inter Culturele 
 Werkgroep (ICW) 09.30 uur de Overkant
24-11 WWP1   20.00 uur MFC Presikhaven

december
03-12 Inter Culturele 
 Werkgroep (ICW) 09.30 uur de Overkant
07-12 WWP2   19.30 uur MFC Presikhaven
15-12 Gezamenlijke Wijkplat-
 forms Oost en West 19.30 uur de Overkant
17-12 Inter Culturele 
 Werkgroep (ICW) 09.30 uur de Overkant
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Cruyffcourt Presikhaaf feestelijk geopend 

Maandag 14 september werd het 
tweede Cruyffcourt van Arnhem 
aan de Bethaniënstraat feestelijk 
geopend door :

burgemeester 
 Pauline Krikke,  
Bestuursvoorzitter AkzoNobel   
 Hans Wijers, 
Directeur Cruyff Courts
KNVB Velden 
 Carole Thate, 
Vitesse trainer Theo Bos. 

Na de opening werd door de Cruyff 
Foundation, Vitesse en de 
Gemeente Arnhem een convenant 
getekend, waarin de betrokkenheid 
van Vitesse bij de huidige en toe-

komstige Cruyff Courts in Arnhem 
wordt bekrachtigd.

Voetbaltoernooi
Na de officiële opening wijdden 
twee teams het veld in. Een G-team 
van voetbalvereniging Eendracht 
speelde tegen een team van 
AGOVV/Vitesse. Na deze ope-
ningswedstrijd was er een voetbal-
toernooi voor jongeren uit de wijk.

Afscheidscadeau
AkzoNobel is nog met enkele 
honderden medewerkers actief in 
Arnhem. Het JC Court was destijds 
een afscheidscadeau aan de stad 
waar AkzoNobel een sterke band 
mee had en heeft.

Een nieuwe tandem 
voor de Korenmaat

niet. Een aanvraag van 1.550 euro 
uit het bewonersbudget van de wijk 
Presikhaaf voor de aanschaf van een 
nieuwe tandem werd snel gehono-
reerd en op 5 augustus kon de 
ontspanningscommissie de tandem 
in gebruik nemen tot 
grote vreugde van de 

“Korenmaters”. 

Namens de bewoners 
van de Korenmaat 
hartelijk dank. 
De fietstochten, geor-
ganiseerd met behulp 
van tien vrijwilligers, 
verschaffen de bewo-
ners veel plezier. 

De ontspanningscommissie van de 
Korenmaat, een gezinsvervangend 
tehuis aan de Twikkelstraat, organi-
seerde in de maanden juni, juli en 
augustus iedere dinsdagavond een 
fietstocht met de bewoners. Dit jaar 
was het de dertiende keer. 

Een aantal bewoners fietst zelf, 
anderen fietsen samen met vrijwil-
ligers op de vijf daarvoor beschik-
bare tandems. Eén van de tandems 
liep na dertien jaar op zijn laatste 
benen. Geld voor vervanging was er 

En daar is het om begonnen. Na 
afloop wordt er altijd gezamenlijk 
koffie gedronken.

Namens de commissie,
Jan van Wijlick



O
n

tw
ik

k
el

in
g

sp
la

n 
Door 

Kirsten
 van Rijen 

projectmanager

O
n

tw
ik

k
el

in
g

sp
la

n Stand van zaken 
hoofdstructuur
Het werk aan de Middachtensingel tussen het 
Lange Water en de Singravenlaan is net klaar. 
Nieuwe verkeerslichten, rijbanen en fiets- en 
voetpaden zorgen voor een betere doorstroming 
en veiligheid. 

Anders dan eerder gemeld, zal eerst de IJssellaan 
aangepakt worden en vervolgens de Lange Wal. 
De directe aanleiding van deze wijziging is het 
toch moeten vervangen van het grote en dieplig-
gende vuilwaterriool in de Lange Wal. Het riool 
blijkt slechter te zijn dan eerder werd 
geconstateerd. 

De uitvoering van de Lange Wal gaat hierdoor 
langer duren dan gedacht; in plaats van een half 
jaar, minimaal één jaar. Om te voorkomen dat 
het winkelcentrum zo lang minder goed bereik-
baar is, is besloten eerst de IJssellaan aan te 
pakken. Er worden nieuwe toegangen voor het 
winkelcentrum gemaakt. Het winkelcentrum 
blijft zowel tijdens de uitvoering van de IJssel-
laan als tijdens de uitvoering van de Lange Wal 
goed bereikbaar. 

De planning is om eind 2009 te beginnen met 
de IJssellaan (klaar vóór de bouwvakantie in 
2010). Na de bouwvakantie zal begonnen wor-
den met de uitvoering van de Lange Wal. 
Wanneer gewerkt wordt aan de IJssellaan blijft 
deze voor autoverkeer in beide richtingen toe-
gankelijk. De route van de bus wordt tijdens de 
uitvoering weer teruggebracht naar de oude 
route over de Lange Wal. 

Start ecozone
Het Waterschap heeft de plicht om, door de 
veranderingen in het klimaat en de zwaardere 
landelijke eisen, meer waterberging in Presikhaaf 
te realiseren en de gemeente wil in Presikhaaf 
een natte ecologische zone aanleggen gelegen 
langs het spoor in Presikhaaf 1 en Presikhaaf 2. 
De overeenkomst tussen het Waterschap en de 
gemeente over de aanleg van de natte ecologi-
sche zone met extra waterberging is net voor de 
zomervakantie getekend. 

Fotografie: Joost Jorritsma

Rijn IJssel West-locaties 
De afgelopen tijd is hard gewerkt aan het 
stedenbouwkundig plan voor de Rijn IJssel West- 
locaties aan de Lange Wal en de Houtmanstraat. 

Na lang overleg is het gelukt om samen met de 
klankbordgroep een mooi plan op te stellen waar 
alle partijen zich in kunnen vinden. 

Het plan gaat uit van drie torens met daarin huur-
woningen, koopwoningen en zorgeenheden. Vivare 
gaat binnenkort aan de slag met de bouwplannen.

Binnenkort zal gestart worden met het oprui-
men van de clubgebouwen van de tennisvereni-
ging en de duivensportvereniging in Presikhaaf 1.
De al eerder getoonde schetsontwerpen zullen 
verder worden uitgewerkt en vervolgens voor 
reactie en advies voorgelegd worden aan de nog 
te vormen klankbordgroep en vervolgens aan 
alle bewoners en geïnteresseerden.


