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Digitale wijkkrant
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REDACTIE

De wijkwinkel is i.v.m. de kerstvakantie gesloten van
woensdag 23 december  tot maandag 4 januari

Geachte dames en heren,

Veel bewoners en besturen van Verenigingen van Eigenaren uit de 
omliggende Arnhemse wijken hebben ons de laatste maanden geholpen 
bij het mogelijk maken van burgerinitiatieven voor de drie gemeenten 
Arnhem, Rheden, Rozendaal en de Provincie Gelderland.

Het doet ons goed te weten dat zoveel mensen onze zorgen delen voor 
wat betreft de gevolgen voor de gezondheid van ons en onze kinderen 
door de voorgenomen verbreding van de Rijksweg A12 tussen de 
knooppunten Waterberg en Velperbroek.
Wij danken iedereen die hieraan heeft bijgedragen op welke wijze dan 
ook. Mede hierdoor zullen er metingen worden verricht naar de 
geluidsoverlast en luchtkwaliteit van nu door het opstellen van een 
nulmeting waardoor in de toekomst kan worden beoordeeld of ‘het 
beter of slechter’ wordt met de ons steeds meer bedreigende 
leefomgevingsfactoren.
Helaas vindt de Provincie dat opkomen voor het het belang van ca. 
40.000 bewoners in de z.g. 600 m-zones niet tot hun taak behoort 
omdat de A12 een Rijksweg is.

Verheugend voor ons bestuur is wel dat een aantal bewoners uit onze 
wijk Over het Lange Water ons reeds bedankt heeft voor de inzet. 
Laten we eerlijk zijn: dat doet goed en dat geeft kracht om dóór te gaan.
Als medewijkbewoner vraag ik u, geheel vrijblijvend, dit voorbeeld te 
volgen en onze website te voorzien van uw mening. 

Kijk hiervoor op www.stichtingduurzamea12.nl 
U kunt uw reactie sturen naar: 
bestuur@stichtingduurzamea12.nl

In de zekerheid levend dat ‘samen sterk’ 
nog steeds een groot goed is dank ik u, 
namens ons bestuur, 
voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet, 
W. Bulte, bestuurslid 
Stichting Duurzame A12

Ingezonden brief

De weg naar een
duurzame & veilige

& leefbare omgeving

GEBIEDSAGENTEN PRESIKHAAF
Politiepost: Laan van Presikhaaf 7 - 6826 HA Arnhem

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

telefoon: 0900 - 8844



3

WIJKNIEUWS

Advertentie Advertentie

Honigkamp 74
 6826 PR  Arnhem

Telefoon 026-3610284

SLAGERIJ
GREVEN

Honigkamp 52 - 6826 PR Arnhem
Telefoon 026-3621996

De betaalbare bloemenwinkel 
bij u in de buurt.

Bedankt voor het vertrouwen
in het afgelopen jaar.

Namens ´t Sfeerhoekje
hele � jne feestdagen en een 

voorspoedig nieuwjaar.

wenst u
prettige

kerstdagem
en een

voorspoedig
2010

Primeur in 
Presikhaaf

consultatiebureau en dat is een 
mooie inloop voor het CJG.”

Vragen over slapen en pesten
Opvoeden van kinderen is voor veel 
ouders de mooiste taak van hun 
leven, maar ook vaak een moeilijke 
taak. Alle opvoeders lopen wel eens 
tegen kleine en grote vragen aan.
Esther vertelt dat de vragen heel 
divers zijn: “Ouders hebben vragen 
over slapen, pesten of vertellen dat 
ze moeilijk kunnen praten met hun 
kind. Wij geven advies.”

Het centrum is er niet alleen voor 
ouders. Ook jongeren kunnen er 
terecht. Om hen goed te bereiken, 
is er voor deze groep digitale infor-
matie via een jongerensite en een 
chatspreekuur.

Opvoeden is tegenwoordig een hot 
item en iedereen buigt zich erover. 
Wat is het verschil met andere 
organisaties vraag ik aan Esther.

“Bij ons kan iedereen gewoon 
binnenlopen en zijn vraag stellen. 
Wij werken niet met intakes en de 

anonimiteit is gewaarborgd. 
Je kunt bij ons altijd binnenlopen 
en je wordt direct geholpen.

Het CJG is geopend op maandag 
en woensdag van 13.00 tot 16.30 
uur en op dinsdag, donderdag en 
vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur. Het 
centrum is te vinden op de Laan 
van Presikhaaf 7.

Telefonisch of mailcontact is 
mogelijk via 088 3 555 000 of 
info@cjgregioarnhem.nl

Op maandag 9 november is het 
eerste Centrum voor Jeugd en 
Gezin (CJG) geopend. Het CJG is 
dé plek waar ouders en jongeren 
terecht kunnen met al hun vragen 
over opvoeden en opgroeien. Alle 
reden om eens een praatje te gaan 
maken met Esther, coördinator van 
het CJG in Noord Oost Arnhem. 

Bij aankomst in het imposante 
gebouw ‘Presikhaven’ is het wel 
even zoeken naar het CJG. Maar 
een attente medewerker wijst mij 
de weg. “Een grappige keuze voor 
de derde verdieping”, relativeert 
Esther de plek van het centrum. 

“We zitten in dezelfde ruimte als het 

Elain Kortram en Esther Wisse

Oplossing puzzel
Horizontaal: 1 Bewapenen, 
9 Madame, 10 Raket, 12 AC, 
13 Lid, 15 Eo, 16 Toe, 17 God, 
19 Ode, 20 En, 21 Bo, 22 Broer, 
24 Ee, 25 Ar, 26 Issue, 29 Af, 
30 An, 31  Aap, 32 Ven, 34 Dat, 
35 At, 37 Bok, 39 Ia, 40 Libie, 
43 Dadel, 45 Evolueren.

Verticaal: 1 Bacon, 2 Ed, 3 Wal, 
4 Amigo, 5 Er, 6 Nap, 7 Ek, 
8 Neede, 9 Materiaal, 11 Toeren-
tal, 14 Do, 18 Db, 19 Oor, 21 
Beu, 23 Raf, 24 Esp, 27 Satie, 
28 Ev, 29 Anode, 30 Aaien, 
33 Eb, 36 Rio, 38 Kar, 41 Bv, 
42 El, 44 De.

    Tegen inlevering   
          van deze advertentie
      %   korting
     op een kerststuk 
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“Werken met was en klei en 
het stoere van steen maken 
mij vrij en blij!”

Aan het woord is Jacqueline Neijenhuis (1958), alweer een aantal jaren 
woonachtig in de wijk Elsweide op Presikhaaf. 
In haar huis staan talrijke beelden in klei, kalksteen, dolomiet, 
marmer en brons. Van jongsaf aan is deze creatieve duizendpoot met 
haar handen bezig. 20 jaar geleden is ze als autodidact begonnen op 
de Vrije Academie in Nijmegen, waar ze les kreeg van Joop ter Riele, 
maker van het Arnhems Meisje.

“Mijn grote passie is het menselijk 
lichaam met al zijn kracht en 
emotie. Torso’s lopen als een rode 
draad door mijn werk. Ik houd van 
ronde vormen. Dat gaat zelfs zover 
dat ronde auto’s mijn voorkeur 
hebben. Het zoeken naar contras-
ten en spanningen blijven me 
boeien. Het werken met was en klei 
en het stoere van steen maken mij 

vrij en blij! Waar ik ook ben, ik 
loop altijd te kijken naar bekende 
en minder bekende beelden. 
In Amsterdam, waar ik veel kom, 
heeft elke brug of gebouw wel 
bijzondere ornamenten en die 
hebben mijn interesse. In Arnhem 
zijn ze ook te vinden. 
Kijk eens wat meer om je heen en 
naar boven. Ik zou het leuk vinden, 
als daarvoor interesse is, een rond-

Rick Mateliss

leiding te geven aan een groepje 
mensen om ze te laten zien dat ook 
Arnhem mooie beelden heeft. En, 
achter elk beeld zit wel een verhaal.”

In het dagelijks leven is Jacqueline 
leerkracht op een basisschool. Ook 
hier laat ze kinderen ervaren dat het 

werken met je handen 
heerlijk is. “Het resultaat 
hoeft niet mooi te zijn, 
het is meer het plezier in 
het doen en als het mooi 
is geworden, is dat extra 
fi jn.”
Het werken met was en 
klei is wat op de achter-
grond geraakt. Jacqueline 
richt zich de laatste tijd 
meer op het hakken in 
steen. “Het hakken in 

steen is ontspannend en maakt je 
hoofd heerlijk leeg.” De door 
Jacqueline gemaakte vormen in was 
of klei zijn in brons gegoten en 
vervolgens door de bronsgieter 
geciseleerd (dat is afwerken van 
onregelmatigheden). Dit is zeer 
ambachtelijk en tijdrovend werk en 
daardoor kan een sculptuur kost-
baar zijn. Uit de grote collectie van 

Jacqueline heeft uw 
verslaggever drie beelden 
gekozen van brons, steen 
en klei. Wilt u deze 
beelden en de andere 
eens bewonderen, of 
bent u geïnteresseerd in 
eerdergenoemde rondlei-
ding, neem dan contact 
op met Jacqueline 
(telefoon 36 12 431).
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B E Z O R G E R   I N  B E E L D

Corrie Koerntjes
Zo om de twee maanden haalt Corrie 
Koerntjes in het MFC de wijkkrant op. 
Met Presikhaaf Wijknieuws op haar 
rollator gaat zij dan elke keer, vol goede 
moed, rondom haar woning in 
Presikhaaf 1 de krant bezorgen. 

Regelmatig wordt haar dan gevraagd, 
waarom zij er nog niet mee stopt. 
Mevrouw Koerntjes is daar zeer stellig in: 

“Ik blijf doorgaan, want bewegen is goed. 
Ik ben heel blij, dat ik het nog kan.”

VERHUIZEN voor de nieuwe huizen, maar 
tegelijkertijd zagen we heel erg op 
tegen de verhuizing want wij zijn al 
een dagje ouder en dan 
valt verhuizen niet mee. 
Nu wonen we in onze 
nieuwe woning op het 
Podium en opnieuw met 
veel plezier. De zorgen 

Advertentie

over de verhuizing blijken achteraf 
niet nodig te zijn geweest, want de 
medewerkers van Vivare en 

2-switch hebben 
ons heel goed 
geholpen. 
Daardoor is de 
verhuizing vlot 
verlopen. In het 
bijzonder 
dankzij de hulp 
van Bernard 

Peppelman, Eva Schat en Martijn 
van Gessel van Vivare.

Een dankbare huurder,
Dinie Boekhorst

Acht en dertig jaar hebben wij met 
ons gezin gewoond in een eenge-
zinswoning in de Waalstraat. En 
wel met heel veel plezier! Maar nu 
wordt onze woning gesloopt, 
omdat er straks nieuwe huizen 
worden gebouwd.

En dat betekent dat we moeten 
verhuizen. Het liefst naar een 
appartement in Presikhaaf 1, omdat 
we daar al zo lang met plezier 
wonen. We keken dan ook vol 
verwachting uit naar de plannen 

Ingezonden brief
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Banier Presikhaaf
Actief leren! 

 D
e c

irk
el 

waar het bij ons op school om
gaat

Kinderen kunnen veel leren!
Kinderen willen ook graag 
leren. Daarvoor is belangrijk 
dat zij zich betrokken voelen 
bij wàt ze leren. We werken op 
de Annie M.G. Schmidtschool, 
naast de gewone lessen, ook 
volgens de principes van 
Kaleidoscoop/actief leren. 

Het kind kan dan alleen of 
samen met een ander kind aan 
een zelf gekozen onderwerp 
werken. We noemen dit ‘het 
eigen plannetje’. De kinderen 
werken er met veel plezier aan. 

Wilt u de kinderen eens aan het 
werk zien, kom dan gerust eens 
binnen of maak een afspraak 
met de directeur. U bent van 
harte welkom.

rkk
eell

wwaaaarr hhheeettt bbiijj oonnsss oooppp sscchhooooll oomm
ggaaaatt

Kleuren
De hoeveelheid bebouwing in deze 
grote wijk “vraagt” om Rood, het 
Zwart staat voor de industrieter-
reinen en het Wit verwijst naat het 
voor Presikhaaf karakteristieke 
Esperantohuis (dat in het 
Presikhaafse park lag)

Korte uitleg
Op deze rode banier staan de hoge 
fl ats in een perspectivische lijn 
naast elkaar . . . . zij verbeelden 
letterlijk de eerste indruk die de 
wijk geeft.
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Brief aan mijn Haagse vriend

Advertentie

Beste J.P.

Hoe is het met je crisis? Ik was wel blij 
om te horen dat we weer de goede 
kant op gaan. Dat merken wij hier in 
Presikhaaf trouwens ook. Er gaan ons 
namelijk dingen teruggegeven worden 
door de gemeente. Althans dat las ik 
in de krant: “…. en dan wordt het 
teruggegeven aan het volk“. 

Op hetzelfde moment denk ik dan: 
dat kan helemaal niet. 
De gemeente kan nooit iets aan ons 
teruggeven! Want wat ze aan ons 
willen geven, hebben ze altijd eerst 
van ons gekregen. Het is ons belasting-
geld dat zij opmaken. 
Neem nou simpel gezegd het multi-
functionele centrum. Dat centrum 
hebben wij gebouwd, althans dat is 
gebouwd met onze centen. 

Welke steen is van u? Maar ja, die 
geven ze dan weer niet terug. 
Nee, wat ze teruggeven is uniek. 
Er is zelfs een o�  ciële opening voor 

gehouden. Hebben ze van onze 
belastingcenten een feestje gebouwd 
voor de bobo’s. Was u ook uitgenodigd? 
Nee …jammer want de hapjes en de 
drankjes zijn door u betaald. 
Het gebeurde op 19 november en dat 
heeft u dus gemist. 

Maar wat wij terug krijgen, daar 
kunt u wel naar toe. Het staat in het 
park Presikhaaf, rechts onder naast de 
loopbrug. Het heeft ook een naam: 

“Spitting leaders“ en gewoon in het 
Nederlands betekent dat spugende 
leiders. Leiders met Mexicaanse griep 
of zo ? Nee …nog veel erger, …in het 
water, ….naast de loopbrug,  ..staan 
vier  hoofden die boven het water 
uitsteken. 
En uit deze hoofden komt, om de 
zoveel seconden, een golf water 

gespoten, waaaaaauuuuuwwww. 
Alsof ze ziek zijn en werkelijk moeten 
spugen, maar omdat ze van metaal 
zijn, kunnen ze niet voorover buigen. 
En weet u wat het is? Het is een 
overblijfsel van de beeldententoonstel-
ling van Sonsbeek, Grandeur. En dit 
beeld is gekocht door de gemeente 
(let op: van uw centen). Het tweede 
beeld dat gekocht is, ligt in Sonsbeek. 

De cultuurbobo dacht waarschijnlijk: 
“Laat ik eens gek doen.” 
En nu heeft onze cultuurwethouder 
besloten om deze kunst “terug te 
geven“ aan het volk. Toen ik de 
beelden zag, dacht ik: had lekker zelf 
gehouden. Ga leukere dingen doen 
met mijn centen. Wat een lelijk ding. 
En de spugende leiders raken elkaar 
niet eens echt. Want dat had ik dan 
weer humor gevonden. Napoleon die 
Stalin recht in zijn mond spuugt en 
als het raak is op de achtergrond een 
gorgelend geluid. 
Dat was echt geweest. 
Nee, nu missen ze elkaar. 

En is dit kunstwerk het goede voor-
beeld? Heel de wereld heeft het over 
respect en de gemeente plaatst 
spugende mannen in het park. 
Heel de wereld heeft het over energie-
besparing en de gemeente plaatst 
beelden met pompen, die 24 uur per 
dag draaien. Wel leuk voor die 
eventuele dronken zwerver die 

’s nachts in het park doolt. 

Of wat dacht je zo met de vuurwerk-
periode in aantocht, lekker mikken. 
Of bierblikjes gooien en de eerste die 
Franco raakt, heeft gewonnen. 
De eenden zijn wel van slag en dat 
vind ik jammer. En dat allemaal van 
mijn centen. Hadden ze maar wat 
anders (terug)gegeven. 

Tot de volgende brief. 
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Kinderactiviteiten in de Kerstvakantie 
Bij buurtcentrum de Overkant 
zijn er in de kerstvakantie aller-
lei leuke activiteiten te doen. 
Voor sommige activiteiten moet je 
je opgeven, voor andere niet. 
Let goed op bij de activiteit.

Maandag 21 december: 
bingo voor kinderen van 6-12 
jaar. Je kunt weer leuke prijzen 
winnen. Kosten € 1,50 per kind 
voor alle rondes. 
De bingo begint om 
13.30 uur en is om 15.00 
uur afgelopen. Ouders mogen 
blijven om de kinderen te helpen. 

Je hoeft je niet op te geven voor 
deze activiteit.

Dinsdag 22 december: 
schaatsen in het Openlucht 
Museum.

We vertrekken om 13.00 uur 
bij de Overkant en we 

zijn om 17.00 uur 
weer bij de Overkant 
terug. Deze activiteit 

is voor kinderen van 8-12 jaar. 
Kosten € 3,00 per kind. 

Geef je snel op bij Jantiena.

Woensdag 23 
december: 
sieraden maken, koken en spelletjes 
spelen.
Voor kinderen van 7-12 jaar. Deze 
activiteit is van 13.30-15.30 uur. 
Kosten € 1,00 per kind. Er kunnen 
maximaal 25 kinderen meedoen. 
Geef je snel op bij Jantiena. 

Opgeven en informatie: 
Jantiena van der Goot
Buurtcentrum de Overkant 
Bethaniënstraat 242
Telefoon 026-3614457 
E-mail j.vdgoot@rijnstad.nl

Digitale wijkgids voor Presikhaaf 
(Project Arnhem in Kaart)
De regelmatige bezoekers van 
www.presikhaafnet.nl weten 
inmiddels al dat er op deze 
wijkwebsite veel informatie is te 
vinden betre� ende de onderwer-
pen werken, wonen, onderwijs, 
veiligheid en educatie. 

Sinds begin november is de website 
uitgebreid met het project “Arnhem 
in Kaart” van de gemeente Arnhem. 
Op deze (open source) site hebben 
de verschillende organisaties en 
instanties in de wijk(en) de moge-
lijkheid informatie toe te voegen.

Arnhem in Kaart bevat onder meer 
een wijkagenda, een actueel over-
zicht van alle activiteiten en organi-
saties in Presikhaaf. Voor iedereen 
die actief is in de wijk, is het een 
middel om zich te profi leren en 
bewoners uit te nodigen om mee te 
doen. 

Arnhem in kaart is te bekijken via 
de wijkwebsite van Presikhaaf 
(www.presikhaafnet.nl) of via de 
eigen site (www.arnheminkaart.nl).

Arnhem in kaart staat nog in de 
kinderschoenen en moet nog 
groeien. Heeft u ook wat te melden 
of wilt u meedoen, meld u zich dan 
aan via info@presikhaafnet.nl 

De webredactie is beheerder voor 
de wijk en zal u verder helpen.

Door Hans van Dulkenraad,
webredacteur

Project WIJKTHEATER PRESIKHAAF
 Doe mee!
Heeft u hart voor de wijk 
Presikhaaf en bent u niet al te 
verlegen? 
Heeft u altijd al eens op de 
planken willen staan, of zou 
u wel eens willen proberen 
hoe dat is? Grijp dan nu 
uw kans en doe mee aan 
het Presikhaaf-theater.

Wat gaan we doen 
In tien bijeenkomsten zet 
u samen met andere 
deelnemers een aantal 
toneelscènes in elkaar met 
als thema “het wonen en 
leven in Presikhaaf”. 

Er is dus geen van te voren 
geschreven tekst, we gaan 
improviseren op grond van 
spelopdrachten. 

Zo ontstaat een theaterstuk waar 
ook een paar liedjes aan worden 
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Bevers gesignaleerd in Presikhaaf en omgeving!
Wat zijn nu onze BEVERS?

Bevers zijn meisjes en jongens van 
5 – 7 jaar. 
Iedere zaterdagmorgen spelen zij 
van 10.00 – 12.00 uur in de 
droomwereld van Hotsie Tonia. 
Figuren als Lange Doener, Scheu-
remaar, Wolkje en nog veel meer 
zullen regelmatig in deze droom-
wereld aanwezig zijn.

De Bevers van Scouting Andre de 
Th aye zijn een groep die bestaat uit 
zeer enthousiaste kinderen die er 
zeker nog een paar vriendjes en/of 

vriendinnetjes bij willen hebben. 
Samen het scoutingspel spelen. 
Ontdekken van allerlei activiteiten 
zowel binnen als buiten in de 
natuur. Sport, spel, handvaardig-
heid, muziek, kamperen, spelen in 
de natuur en nog veel meer van 
deze activiteiten zijn verpakt in een 
zeer goed en verantwoord 
programma. 
Dit alles wordt begeleid door onze 
professionele vrijwilligers.

De contributie is erg laag en “all 
inn”, dus er zijn geen extra kosten. 
Als u interesse heeft, zijn er drie 

mogelijkheden:
1. U komt gewoon eens 

een keer vrijblijvend 
kijken 
(hoek Vinius-
weg/Voetiuslaan).

2. U pakt de telefoon en belt ons 
(3649205).

3. U kijkt eens op onze website 
(www.andredethaye.com).

Het Beverspel zit vol avontuur en 
iedere week is weer anders.

Scouting Andre de Th aye biedt 
kinderen van 5 – 7 jaar speel- en 
ontspanningsruimte.

Vrijwilligers gezocht!!!
 
Medi@trefpunt Presikhaaf/SeniorWeb Leercentrum Presikhaaf 
zoekt enkele enthousiaste vrijwilligers voor:

 * het geven van computerlessen als docent of als   
 assistent-docent bij de diverse computercursussen;

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

Vrijwilligers gezocht voor de kookclub
Op dinsdagmiddag is er bij buurtcentrum de 
Overkant een kookclub voor kinderen van 8-12 
jaar. 
Voor deze activiteit zoeken wij twee vrijwilligers. Recepten uitzoeken, 
boodschappen doen, koken met de kinderen en opruimen zijn de 
belangrijkste taken.

Heeft u veel geduld?
Vindt u het werken met kinderen interessant?
Kunt u goed samen werken?
Bent u op dinsdagmiddag beschikbaar?
Neem dan contact op met Jantiena van der Goot van buurtcentrum 
de Overkant. Telefoon 026 - 3614457 of j.vdgoot@rijnstad.nl

Project WIJKTHEATER PRESIKHAAF
 Doe mee!

toegevoegd. Het is de bedoeling dat 
we deze voorstelling in ieder geval 
een keer opvoeren voor vrienden en 
bekenden.

De begeleiding is in handen van 
Margriet van Galen, 

theaterdocent.

Wanneer: 
Op donderdag 28 
januari a.s. van 19.00ur 
tot 20.30 uur 

Waar: 
MFC Presikhaven 
Laan van Presikhaaf 7.

Aanmelden kan tot 
15 januari 2010 

bij Lies Vonk  
(Opbouwwerk Presikhaaf ) 
Laan van Presikhaaf 7
telefoon 06 15965224.  
Mail: l.vonk@rijnstad.nl
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Nieuwe cursussen EHBO
EHBO-vereniging Arnhem-Pre-
sikhaaf is sinds enkele weken 
verhuisd naar het MFC Presikha-
ven.Jaren lang heeft de vereniging 
honderden mensen uit de wijk 
Presikhaaf, maar ook uit andere 
wijken van Arnhem en omstreken, 
opgeleid om hun omgeving een 
stuk veiliger te maken. 

Weet u wat u moet doen bij een 
bloedneus, een brandwond, kneu-
zing of een breuk? Door eerste hulp 
te verlenen kunt u erger voorko-
men en zal een wond sneller gene-
zen. Kunt u reanimeren? 
Een ambulance staat niet binnen 
één minuut bij u op de stoep. Wist 

u dat de eerste 6 minuten van 
levensbelang zijn bij een hartaanval? 

Wat kunt u doen? 
EHBO-vereniging Arnhem-Presik-
haaf kan het u leren. Vanaf dit 
nieuwe seizoen wordt er extra 
aandacht besteed 
aan het bedienen 
van de automati-
sche externe 
defi brillator 
(AED). Deze 
apparaten zijn 
tegenwoordig niet 
meer weg te denken op plaatsen 
waar veel mensen komen. Met een 
AED kunt u levens redden en 
daarom opgenomen in de 
basiscursus.

Met de start van de nieuwe cursus 
richt de vereniging zich ook op de 
gastouders. De regering heeft de 
regelgeving omtrent gastouders 
aangescherpt. De gastouders wor-
den verplicht om in 2010 zo snel 
mogelijk een cursus EHBO te 
halen. Door het volgen van een 
EHBO-cursus bij onze vereniging 
bent u goed opgeleid en weet u wat 
u moet doen. Bovendien zijn de 
opleidingskosten volledig aftrekbaar 
bij de opgave inkomstenbelasting 

2010. Het gastouder-
bureau kan u daar 
meer over vertellen.

Op 3 februari 2010 
start de vereniging 
een nieuwe cursus Eerste hulp bij 
ongelukken. Tijdens de avondcur-

sus (van 20.00 tot 22.00 
uur), gegeven door een 
ervaren instructeur, is er 
veel aandacht voor de 
praktijk. 

Een acteur (Lotusslachtof-
fer) zal bij verschillende 

lessen aanwezig zijn, waar-
door u realistisch kunt oefe-

nen. Na 16 lessen wordt de cursus 
afgesloten met een examen, waarna 
u in het bezit bent van het offi  ciële 
EHBO-diploma. Na het behalen 
van het examen kunt u lid worden 
van de vereniging om zo uw 
EHBO-diploma met herhalingsles-
sen geldig te houden. 
De kosten voor de cursus bedragen 
200 euro. Dit is inclusief boeken, 
lesmateriaal, examengeld, koffi  e en/
of thee en de module AED. Uw 
zorgverzekering kan een deel van 
de kosten vergoeden. Vraag uw 
zorgverzekering hiernaar. Kijk voor 
meer informatie op 
www.ehbo-arnhem-presikhaaf.nl 
Voor opgave of informatie kunt u 
terecht bij de voorzitter van EHBO 
vereniging Arnhem-Presikhaaf, 
Michel van der Breggen, 
06-33802331, of 
info@ehbo-arnhem-presikhaaf.nl

Agenda werkgroepen 
Presikhaaf West
Januari
18-01-10 WWP2 19.30 uur MFC Presikhaven
25-01-10 WWP1 20.00 uur MFC Presikhaven
26-01-10 WWP3 19.30 uur MFC Presikhaven

Februari 
02-02-10 Wijkplatform 
 Presikhaaf West  20.00 uur de Overkant

Agenda van de InterCulturele Werkgroep was nog niet bekend tijdens 
de verwerking van de wijkkrant.



11

WIJKNIEUWS

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
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postcode, plaats

telefoon

email

omschrijving
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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.
u Sommige aanvragen moeten voor beoordeling misschien worden getoetst aan gemeentelijk
 beleid. Dat kost dus tijd.
u Het idee moet draagvlak hebben in de buurt. !

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, dec. 2009 Presikhaaf Krachtwijk, dec. 2009

Grijp uw kans
In 2010 ligt er weer een paar ton Bewoners-
budget klaar. Dus grijp uw kans en dien een 
aanvraag in. Schuw daarbij niet om grote 
projecten in te dienen die de kwaliteit van 
de wijk kunnen verbeteren. 

Grote projecten duren langer

Momenteel zijn er nog 19 aanvragen in behande-
ling. Veel daarvan gaan over de openbare ruimte, 
vertelt opbouwwerker Karin Veldkamp. 
“In Presikhaaf Oost bijvoorbeeld, vroegen 
bewoners om een verhard trapveldje in park 
Ulenpas, langs de A12. Ook ligt er bijvoorbeeld 
nog een aanvraag om het trapveldje op IJsselburgt 
om te vormen tot speelplek en tegelijk een 
aanvraag van andere bewoners om dat veldje op 
te knappen; dan moet je samen tot een oplossing 
komen.” 

Veldkamp wil maar zeggen: "aanpassingen in de 
openbare ruimte gaan niet zomaar. Dat vergt 
geduld. Dat is soms best ingewikkeld en staat er 
helaas niet morgen. Je zit gauw een half jaar 
verder."
Want er moeten heel wat stappen worden gezet. 
De eerste is om samen met bewoners die de 
aanvraag hebben ingediend, het plan verder uit te 
werken. Dat gebeurt samen met de opbouw-
werker. De volgende stap is draagvlak scheppen 
voor het plan bij medebewoners; het gaat 
tenslotte om iets dat de hele buurt raakt. 
Het creëren van draagvlak kan bijvoorbeeld met 
informatieavonden of een buurtenquête. Ook 
zoiets organiseren bewoners zelf. 

Als de buurt achter het plan staat, gaat het naar 
de gemeente. "Die doet een quick scan", zegt 
Karin Veldkamp."Dat wil zeggen dat het plan 
getoetst wordt aan het gemeentelijk beleid; dat 
moet altijd als het om de openbare ruimte gaat. 
Het kan wel even duren, want er moeten 
misschien meerdere afdelingen van de gemeente 
naar kijken. Ook zijn er gesprekken met ontwer-
pers: hoe kan het eruit gaan zien en wat kost

Trapveldje Ijsselburgt 

Tandem gezinsvervangend tehuis Twikkelstraat

het allemaal. En volgens de regels moet iedereen 
ook nog mogelijkheid krijgen om bezwaar te 
maken".

Pas als het plan past in het gemeentebeleid en er 
geen bezwaren zijn, komt het plan terug in de 
wijk. Dat wil zeggen in het Krachtwijkteam (tot 
tienduizend euro) of het Wijkplatform (boven de 
tienduizend euro). Als die akkoord gaan, komt er 
geld vrij uit het bewonersbudget. "Een aanvraag 
voor een feestje gaat een stuk sneller", aldus 
Veldkamp, "maar zulke grote aanvragen kunnen 
ook van grote betekenis zijn voor de wijk. Dus laat 
je niet ontmoedigen." 

Ondernemersavond

Boomspiegel Warmelolaan

Er zit dus nog een forse hap geld in de pot. Dat geld 
is echter niet over. Een groot deel daarvan zal nog 
worden uitgegeven aan aanvragen uit 2009. Die zijn 
nu nog in behandeling omdat ze vaak te maken 
hebben met de openbare ruimte. Zaken in de open-
bare ruimte hebben goedkeuring van de gemeente 
nodig en dat vraagt om wat geduld. Er moet name-
lijk een vrij lang traject worden afgelopen, en dan 
ben je dan al gauw een half jaar verder.

Extra bewonersbudget in 2009:
€ 280.000,-
Aanvragen: 
Gehonoreerd  19  (€ 50.000,-)
Afgewezen:   4
Ingetrokken:  1
Doorverwezen:  6
In behandeling: 19
Totaal  49 

Wensen worden werkelijkheid 

Presikhaaf leeft onder bewoners! Dat kun je 
gerust stellen wanneer er in één jaar 50 aan-
vragen binnenkomen om de wijk te verbete-
ren. Het is zelfs verrassend veel. Zeker omdat 
dit de eerste keer was en bewoners aan het 
idee voor extra geld moeten wennen.

In aanvang lagen aanvragen vaak in de sfeer van 
barbecues, buurtfeesten of een straatcircus. 
En daar is niks mis mee. Later ontstond een gevari-
eerder beeld. Toen hadden aanvragen vaker te 
maken met onderwerpen als werk, veiligheid, 

Bankjes bij hondenuitlaat Kinderkamp

wonen, integratie, sport, cultuur en het betrekken 
van mensen bij de samenleving. Typisch thema's 
rond Krachtwijk Presikhaaf. Zo vroegen kleine 
Presikhaafse ondernemers geld om een avond te 
organiseren, die moest leiden tot een verbond om 
samen hun winkels en bedrijfjes te versterken. Ook 
kwamen er diverse aanvragen binnen voor nieuwe 

of betere speelplekken voor kinderen en jongeren.
Andere voorbeelden zijn stichting de Regenboog die 
een nieuw onderkomen vroeg voor haar speeltuin, 
een aanvraag voor huiskamerbijeenkomsten voor 
vrouwen van middelbare leeftijd, een scorekastje 
voor bridgeclub de Weldam en een mobiele ont-
moetingsplek voor jongeren door de Bethlehemkerk. 
En zo zijn er nog meer voorbeelden te noemen van 
gehonoreerde aanvragen. 

Het zijn geen 50 individuen die aanvragen hebben 
ingediend. Meestal zijn er meerdere personen bij 
een aanvraag betrokken. Reken je dat om dan zit je 
al gauw op zo'n 250 tot 300 bewoners. Dat is 
behoorlijk veel. En stemt optimistisch. Veel bewo-
ners blijken graag te willen meedenken om 
Presikhaaf beter, mooier, veiliger, aantrekkelijker, 
leuker en socialer te maken. 
Als beloning worden hun wensen werkelijkheid. 
En dat geeft Presikhaaf een heel positief uitstraling. 
Kortom: het bewonersbudget werkt.

Opbergunit bij de Regenboog

Het zijn geen 50 individuen die 
aanvragen hebben ingediend. 

Meestal zijn er meerdere personen bij 
een aanvraag betrokken.

Extra budget voor bewoners in 2009 
goed besteed
In 2009 lag er 280 duizend euro klaar om bewoners te prikkelen om 
met ideeën te komen die goed zijn voor de wijk. Dit zogenaamde Extra 
Bewonersbudget komt van het ministerie voor de Krachtwijk Presikhaaf. 
Nu het jaar voorbij is, blijkt dat zo'n vijftigduizend euro is uitgegeven 
aan bewonersideeën. Verder is een deel besteed aan communicatie 
rond het bewonersbudget Krachtwijk.

Grote aanvragen hebben 
grote gevolgen voor de wijk; 

een aanvraag voor een feestje gaat 
een stuk sneller.
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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
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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.
u Sommige aanvragen moeten voor beoordeling misschien worden getoetst aan gemeentelijk
 beleid. Dat kost dus tijd.
u Het idee moet draagvlak hebben in de buurt. !
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“Dagverblijf” Elsweide………
Ontspanning door inspanning !
Met een brede glimlach staan ze me al op te wachten in het gebouw 
van de Driestroom, beter bekend als het dagverblijf “Elsweide”. 
Dat zijn Gerdien, Albert en Chris-Jan, de cliënten van het dagverblijf, 
en Olga Berndsen, één van de ongeveer veertien begeleiders van de 

“werkvoorziening”.

Meteen word ik meegenomen langs 
de vijf groepen, die binnen het 
gebouw functioneren. Wat me 
opvalt, is het positieve gevoel dat 
de cliënten uitstralen naar de 
leiding. Het enthousiasme naar 
elkaar toe is groot. Het 
vertrouwen van de leiding 
naar de cliënten is voelbaar. 
Er is geen enkele dwang en 
veel persoonlijke aandacht. 
Het ontspannen bezig zijn 
van de mensen staat voorop. 

Ook ik ervaar dit wanneer 
ik word meegenomen naar 
een plaats, waar gewerkt 
wordt. Het thema is deze 
maand (oktober) herfst en 
ik zie dan ook prachtige herfst-
kleuren. Fraai geknipte en 
gekleurde blaadjes hangen op grote 
vellen aan de muur. De verf is 
daarbij niet vergeten.

Van muziek tot bewegen en bakken
Veel aandacht is er ook voor muziek. 

“Bewegen gaat in de vorm van 
gymnastiek en dans, waarbij de 
disco niet vergeten wordt”, aldus 
Olga. 

Een belangrijk onderdeel binnen de 
Driestroom (Elsweide) is de 
bakkerij. 
Chris-Jan geeft leiding aan “zijn” 
bakkerij en maakt samen met de 
anderen de heerlijkste appeltaarten 
en koekjes. “We hopen dat de 
mensen in Presikhaaf onze taarten 
en koekjes (op bestelling) komen 
kopen. Erg lekker als u een feestje 
te vieren heeft”, deelt een trotse 
Chris-Jan mee.

Cliënten 
Tot 18 jaar gaan de “bewoners” naar 
een voor hen geschikte school. 
Daarna bekijkt de school, met 
andere ondersteunende instanties, 
de plaatsing naar een instelling, 
zoals dagverblijf  “Elsweide”. 
De meeste cliënten worden met een 

busje van en naar het dagverblijf 
gebracht. 
Alle activiteiten in het dagverblijf 
zijn volgens Olga gericht op het 
geluk van de cliënten. “We willen 
de cliënten een volwaardig bestaan 
bieden. De persoonlijke aanpak 
geeft hen een veilig en vertrouwd 
gevoel. 
Er wordt niet gedacht in beperkin-
gen maar in het creëren van moge-
lijkheden. Daarvoor is veel moed 
nodig, maar het lukt prima.”

Vrijwilligers gezocht
Het dagverblijf heeft vijf vrijwilli-
gers, die de inkoop voor de diverse 
activiteiten doen en helpen bij 

kleine activiteiten.  Olga: “We 
willen graag dat aantal uitbreiden 
en doen daarom een oproep aan de 
wijkbewoners om te komen helpen 
bij activiteiten zoals knippen, 
plakken, voorlezen enz.

Wilt u zich aanmelden of heeft u 
nog vragen, bel dan gerust naar 
Sylvia Th eunissen (026-3629181). 
U bent van harte welkom.”

Door Rick Mateliss
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Nieuws van het Wijkplatform 
Presikhaaf Oost 
Het wijkplatform Presikhaaf 
Oost bestaat 15 jaar. Met Presik-
haaf Oost wordt bedoeld Elsweide, 
Over het Lange Water en het 
winkelcentrum Presikhaaf. 

Leden van het wijkplatform zijn 
gekozen uit de vijf bewonersgroe-
pen die actief zijn in deze buurten. 
Alleen de bewonersleden hebben 
stemrecht. 
Het functioneren van het wijkplat-
form is vastgelegd in een reglement. 
De vergaderingen zijn openbaar. 
Bewoners, die geen lid zijn, kunnen 
spreektijd aanvragen via de wijk-
winkel Presikhaaf. 
Wijkbewoners kunnen altijd lid 
worden van een bewonersgroep, 
hiervoor kunt u zich opgeven bij de 
wijkwinkel Presikhaaf. Het wijk-
platform Presikhaaf komt vijf keer 
per jaar bijeen. Daarnaast zijn er 

nog een aantal verga-
deringen samen met 
het wijkplatform 
Presikhaaf west.

Besteding wijk-
budget

Net als ieder andere wijk in Arn-
hem heeft Presikhaaf een wijkbud-
get. Presikhaaf Oost en West 
verdelen dit budget volgens een 
verdeelsleutel. Leden van het 
wijkplatform beslissen over de 
besteding van het wijkbudget. 
Hiervoor zijn spelregels opgesteld. 
Iedere bewoner van Presikhaaf Oost 
kan een beroep doen op een bij-
drage uit het wijkbudget. 
De gehonoreerde aanvragen staan 
in de wijkkrant. Voorbeelden zijn: 
wijkfeesten, activiteiten S.I.K. 
(Koninginnedagfeest, Sinterklaas) 
en BuDocentrum. Daarnaast is het 

ook mogelijk een 
bijdrage te vragen uit
het budget krachtwijkgelden 
(zie middenkatern).

Wijkspeerpunten
Iedere wijk dient een aantal speer-
punten in bij de Gemeente Arn-
hem. Speerpunten kunnen via de 
bewonersoverleggroepen worden 
voorgedragen. Het wijkplatform 
kiest de wijkspeerpunten, de 
gemeente beslist over de haalbaar-
heid. Een bekend speerpunt is de 
verkeersveiligheid aan de Middach-
tensingel en het Lange Water. 
Speerpunten kunnen ook op het 
sociale vlak liggen. Op de vergade-
ring van 24 november jl. heeft het 
wijkplatform Presikhaaf Oost het 
volgende wijkspeerpunt aangeno-
men: het plaatsen van containers 
voor plastic en oud papier rondom 
verschillende fl ats in de wijk 
Presikhaaf Oost.
Daarnaast steunt het wijkplatform 
een aantal acties omtrent de leef-
baarheid van Presikhaaf, zoals de 
ontwikkelingen rond de snelweg 
A12 en de asfaltcentrale 
Koningspley.

Wijkbudget
Op de vergadering van 
24 november zijn de vol-
gende budgetten toegekend: De 
SIK (stichting initiatiefgroep 
Koninginnedag) krijgt een bedrag 
voor de Sinterklaasviering in 2009 
en er is een bijdrage toegekend voor 
alle activiteiten van de SIK die gaan 
plaatsvinden in 2010. 
Voor de biljartclub D.C.P. is een 
bedrag beschikbaar gesteld in het 
kader van het 25 jarig jubileum van 
de club. 

Nieuws van het Wijkplatform 

bijdrage te vragen uit

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 we r f s t r a a t ( 9 1  e x . )
B o n t e ko e s t r a a t  ( 1 5 0  e x . )

PRESIKHAAF

 wijknieuws

Agenda 
werkgroepen 
Presikhaaf 
Oost
12 januari  Wijkplatform 
Presikhaaf Oost (extra)
19 januari Bewonersoverleg 
Lange Water Midden 
16 februari Wijkplatform 
Presikhaaf Oost
18 februari Bewonersoverleg 
Elsweide 

De vergaderingen beginnen 
om 19.30 uur en vinden plaats 
in buurtcentrum De Oosthof 
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ACTIVITEITEN IN SWOA STEUNPUNT  DE WELDAM
Kerstinstuif
Alweer voor de derde keer wordt er 
op Tweede Kerstdag een instuif 
georganiseerd. De kosten bedragen 
€ 3,50. Voor dit bedrag kunt u 
genieten van een gezellig 
samenzijn,een hapje en een drankje 
en aan het einde van de middag een 
eenvoudige driegangenmaaltijd. 
U bent vanaf 14.30 
uur van harte welkom.
Inschrijven kan vanaf 
heden. 
De inschrijving sluit 
op  22 december.

Nieuwjaarsreceptie
Een goede traditie 
moet je in ere houden. 
Op vrijdag 8 januari 2010, vanaf 
15.00 uur kunt u weer aanschuiven 

bij onze nieuwjaars-receptie. 
U bent van harte welkom. 
 
Snertmaaltijd
Op vrijdag 22 januari 2010 kunt u 
weer genieten van onze jaarlijkse 

“snertmaaltijd”. De middag begint 
om 13.00 uur, zaal open 12.30 uur.
De kosten voor deze middag zijn 

€ 3,00.
U kunt zich 
inschrijven 
vanaf de eerste 
week in januari 
aan de balie. 
Doe dit tijdig 
want u weet vol 
= vol.

Tentoonstelling in de Weldam
Van half november tot half januari 
exposeren Ans Bouwman, Mari-
anne Fontyn, Lona van Duren en 
Adri Jansen hun werk in de Wel-
dam. Deze dames zijn leerlingen 
van de schildersclub van locatie de 
Doelen en ze worden begeleid door 
Gert Gortemaker. 

Adri en Ans schilderen al wat langer, 
maar Marian en Lona zijn pas 
begonnen met schilderen. 

Zij putten daar veel voldoening uit 
en stimuleren elkaar om met 
verschillende materialen te durven 
werken. Zij werken met acryl en 
aquarelverf, ook maken zij tekenin-
gen met potloden en kleurpotlood. 

Als u wilt leren schilderen maar 

twijfelt of het wel wat voor u is, 
kom dan eens kijken in de Weldam. 
Het zijn gezellige bijeenkomsten.

CINEMA
Vanaf medio januari 2010 start de 
Weldam met nostalgische fi lms. 
Grootbeeldprojectie met bioscoop-
geluid. Let op de affi  ches de 
komende weken. Kosten € 1,00 per 
keer. U bent van harte welkom.

VIMvrouwen
Woensdag 20 januari 2010 
Ontbijtochtend Weldam
Th ema: gezondheid/eten
Aanvang 09.00 uur, einde 11.30 uur

Woensdag 17 februari 2010 
Kamerbijeenkomst
Th ema: Schilderen
Aanvang 09.30 uur, einde 12.00 uur

Deze bijeenkomsten zijn mogelijk 
gemaakt door een bijdrage uit het 
bewonersbudget Presikhaaf.

Advertentie

KOOPZONDAG
20 december 12.00-17.00 uur

SPECIALE ACTIE!

Raad het gewicht van de Arke Reiskoffer.
Maak kans op een reischeque van 100,--

Bij inlevering van deze advertentie ontvangt U een leuke attentie.

DE REISGIDSEN ZOMER  2010 ZIJN UIT!

Arke
w.c. Presikhaaf, Raadsheerplein
4
6826KR Arnhem
Tel 026 3644644
arnhempres@arke.nl
Actie alleen geldig op 20 december 2009.

Dacht ‘t wel
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Ambulant jongerenwerker 
Sinds 1 november is Philip van Vorstenbosch werkzaam in Presikhaaf 
als ambulant jongerenwerker van stichting Rijnstad. 
Philip is aangenomen in het kader van krachtwijkengeld. Hij heeft zijn 
kantoorplek bij jongerencentrum Push, maar daar is hij weinig te 
vinden. “Een ambulant jongerenwerker vind je op straat.”

Philip is een aanspreekpunt voor 
alle jongeren die niet in het jonge-
rencentrum komen. “Ik wil ze laten 
zien dat er ook voor hen genoeg 
mogelijkheden zijn in de wijk. 
Ik kan ze helpen bij het invullen 
van hun vrije tijd, bijvoorbeeld met 
activiteiten zoals een sportevene-
ment of een feest.” 

Philip is van plan om met zo veel 
mogelijk jongeren een praatje aan 
te knopen op straat. Hij wil graag 

weten hoe het leven in Presikhaaf 
hen bevalt en natuurlijk wil hij een 
goed beeld van de wijk krijgen. 
Hoe zit de wijk in elkaar en wat is 
er voor jongeren. Maar zijn jonge-
ren in deze tijd nog op straat te 
vinden? 

“In de zomer was wel beter geweest”, 
beaamt Philip, “maar jongeren 
hangen ook nu nog rond op straat.” 
Philip is net gestart in Presikhaaf en 
op het moment vooral bezig om 
zich te oriënteren op de wijk en 

“Ik ben een aanspreekpunt voor alle jongeren”

kennis te maken met andere profes-
sionals in de wijk. “Jongeren heb ik 
nog nauwelijks ontmoet. Maar dit is 
ook pas mijn derde dag, dat gaat 
zeker veranderen! Er is al wel een 
project waar ik mee aan de slag wil. 
Ik hoorde dat mijn collega van 
Rijn-Side betrokken is bij de ont-
wikkelingen rond een trapveld in de 
buurt van de Weldamlaan. Ik sluit 
me hierbij aan. Dan leer ik gelijk de 
jongeren uit die buurt kennen.”  

ASV schaakt op Presikhaaf
Sinds mei van dit jaar hebben de 
schakers van ASV hun intrek 
genomen in het Activiteitencen-
trum Schreuder, Vlamoven 22-24 
op bedrijventerrein IJsseloord 1 
(ook te bereiken via het � etspad 
langs het Cruy� court). 

Schaaklessen voor beginners
ASV organiseert dit schaakseizoen 
acht schaaklessen voor beginners. 
Deze lessen zijn geheel gratis en 
deelname is ook mogelijk zonder 
lid te zijn van een club. 
De lessen worden gegeven in het 

Lorentz Ondernemerscentrum, 
IJsselburcht 3, in Arnhem, ingang 
grand-café. 

De eerste les is op maandag 5 
oktober 2009 van 19.30 tot 21.00 
uur. De overige cursusavonden zijn 
op 9 november 2009, 7 december 
2009, 18 januari 2010, 15 februari 
2010, 15 maart 2010, 19 april 2010 
en 10 mei 2010. 

Voor meer informatie over de 
schaakcursussen bij ASV kunt u 
contact opnemen met de trainings-
coördinator Nico Schoenmakers 
via e-mail 
nicoschoenmakers@kpnplanet.nl of 
telefonisch na 19.00 uur bij 
secretaris Ruud Wille via telefoon 
026 – 3 615 003 (ook voor meer 
informatie over schaken bij ASV).

Wekelijks wordt daar op donder-
dagavond geschaakt. De jeugd kan 
er terecht van 18.15 uur tot 20.00 
uur en vanaf 19.30 uur kunnen de 
volwassenen schaken. Wie meer wil 
weten over schaken bij ASV kan die 
informatie vinden op de website 
www.asv-schaken.nl of bij de 
secretaris Ruud Wille via e-mail 
r.wille@planet.nl of telefonisch na 
19.00 uur op 026 – 3 615 003.
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OLV van Lourdesschool scoort voor gezondheid
Alle betaald voetbalclubs uit de 
eredivisie doen ook dit jaar mee 
met het project Scoren voor 
Gezondheid. Omdat het kabinet 
een gezonde leefstijl onder 
schoolkinderen wil bevorderen is 
hiertoe het initiatief genomen. 
Samen met de voetbalclubs uit de 
eredivisie wordt dit project het 
komend jaar door heel 
Nederland georganiseerd.

De kinderen van groep 6 van de 
Lourdesschool doen samen met 
hun enthousiaste meester Cees de 
komende 20 weken mee aan dit 
project.

Scoren voor Gezondheid is een 
lesprogramma waarbij profvoetbal-
lers van Vitesse kinderen van de 
basisschool stimuleren tot een 
gezonde leefstijl. 

Zij geven het goede voorbeeld aan 
de kinderen op het gebied van 
bewegen en gezonde voeding.
Het project start met een sport- en 
beweegclinic en een fi theidstest bij 
een lokale amateurvoetbalvereni-
ging. De kinderen ondertekenen 
daar een contract met één van de 
Vitesse spelers en beloven 20 weken 
lang gezond te leven. 

Ook op school wordt aandacht 
geschonken aan voldoende be-
wegen en gezonde voeding. 
De kinderen sluiten het project af 
met een sport- en beweegclinic en 
een fi theidstest bij de amateur-
voetbalclub, waarna ze een diploma 
uitgereikt krijgen.

Eigenlijk kunnen de kinderen met 
een bus gebracht en gehaald 

worden, maar het leek ons beter 
om met de hele groep op de fi ets te 
gaan. Dat is wel zo sportief. 
Bovendien hebben de leerlingen nu 
de gelegenheid om te oefenen in 
het verkeer.

Natuurlijk hopen we ook dat de 
ouders met hun steun actief mee- 
doen aan dit project.
Uiteraard kunnen de leefstijlaspec-
ten ook een positieve uitwerking 
hebben op de persoonlijke 
gezondheid.

Al met al genoeg redenen om aan 
dit project mee te doen.
Alle leerlingen van groep 6 ….veel 
succes!

Facelift: nieuw interieur voor basisschool Dr. Willem Drees
In de vakantie is er hard gewerkt aan een nieuw 
interieur voor de Dr. Willem Dreesschool in 
Presikhaaf Oost. 

In alle klassen staan nieuwe meubels. Ook zijn er 
nieuwe digiborden bijgeplaatst, zodat alle groepen 
vanaf groep 3 nu dagelijks gebruik kunnen maken van 
de nieuwste digitale leeromgeving. Beelden en inter-
actieve werkvormen ondersteunen het leerproces. 
De school opende na de vakantie zijn deuren vol trots. 
Het resultaat is een plezierige en moderne leer- en 
werkomgeving. U bent van harte welkom om een 
kijkje te komen nemen!

Karin Albers, directeur
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De cursussen bestaan uit 10 lessen 
van elk twee uur voor € 50,-- 

inclusief 10 
gratis uren 
huiswerk-
begelei-
ding en 
exclusief 
het cursus-
boek en 

een usb-stick.

Workshops bestaan 
uit 2, 3 of 5 lessen 
van elk twee uur en 

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 
hooguit een tiental “lotgenoten” in 
een ruime mediaruimte, waar 
eenzelfde aantal moderne compu-
ters staan opgesteld.

kosten respectievelijk € 10,--, € 15,-- 
en € 25,-- per workshop. 
Hier komen nog de kosten voor het 
leerboek bij.

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

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

Advertentie

Kerstbingo
Op zaterdag 19 december a.s. organiseert Stichting 
Initiatiefgroep Kinderkamp een kerstbingo.

Waar: 
Dr. W. Dreesschool, Kinderkamp 7.
Tijd: 
20.00 uur, zaal open om: 19.30 uur.
U komt toch ook gezellig meespelen!

Voor meer informatie kunt u een bericht 
sturen naar: sik.presikhaafoost@live.nl
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Nieuwsbrief Arnhem Geen Asfaltcentrale 

Werkgroep
Arnhem Geen Asfaltcentrale
p/a Laan van Presikhaaf  7

6826 HA Arnhem
tel.nr.: 06 – 45 13 84 73

e-mailadres: ageena@hetnet.nl
www.ageena.nl

Naam:...........................................................................
Adres:..................................................Postcode............
maakt ernstig bezwaar tegen de voorgenomen komst van
de asfaltcentrale op de Koningspley-noord, aangezien deze
vestiging een ernstige bedreiging voor de gezondheid van
ons als omwonenden betekent.
Handtekening:................................................................

Ondergetekende,

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

De provincie, gemeente Wageningen en BRUIL infra bv hebben 2 
november jl. een gezamenlijk persbericht uitgegeven over de sluiting 
van de asfaltcentrale. De asfaltcentrale van Bruil Infra BV in 
Wageningen wordt op korte termijn, eind dit jaar, gesloten. 

De gemeenteraad heeft op 
19-10-2009 het bestemmingsplan 
Kleefse Waard–Koningspley-noord 
vastgesteld. Een vijftal insprekers, 
waaronder Platform AGA, hebben 
tijdens de informatieve vergadering 
van de raadscommissie een reactie 
gegeven op de inhoud van het 
bestemmingsplan in de hoop o.a. 
de milieucategorie 5 en de bouw 
van schoorstenen van 60 meter uit 
het bestemmingsplan te krijgen en 
zodoende de bestemming bedrij-
venterrein voor de Koningspley-
noord te voorkomen.  De werk-
groep Arnhem Geen Asfaltcentrale 
beraad zich over de volgende stap 
in de bestemmingsplanprocedure.

Gedeputeerde Staten van Gelder-
land hebben op 8-9-2009 de 
Structuurvisie bedrijventerreinen 
en werklocaties in ontwerp vastge-
steld. De structuurvisie bevat een 
aanpassing van het beleid als 
antwoord op nieuwe ontwikkelin-
gen, de toekomstprognoses geven 
namelijk aan dat na 2020 de vraag 
naar bedrijventerreinen sterk zal  
afnemen. Op termijn (vanaf 2025) 
treedt zelfs krimp op. Verder is 
maatschappelijk weerstand ontstaan 
tegen de verrommeling van het 
landschap. Dit vertaald zich in de 
vraag naar meer regie van de pro-
vincie op het (her)ontwikkelen van 
de juiste kwaliteit bedrijventerrein 
op de juiste plek. Ondanks dat 
wordt de Koningspley-noord als 
nieuw bedrijventerrein bestemd.  
De ontwerp Structuurvisie ligt van 
13-10-2009 tot en met 24-11-2009 
ter inzage.

De gemeente Arnhem vindt het bij 
monde van de wethouder niet 
nodig om de vestiging van een 
asfaltcentrale van op de Konings-
pleij expliciet uit te sluiten. “We 
hebben niet de intentie om daar 
een asfaltcentrale neer te zetten”, 

zei wethouder Kreeft. Ondanks 
deze uitspraak werden onze ver-
zoeken niet gehonoreerd. 
De Gemeente zeg dan wel dat er 
geen asfaltcentrale komt, maar het 
bestemmingsplan schept wel 
ruimte hiervoor. Probleem is dat 
sommige innovatieve bedrijven die 
nu al op de Kleefse Waard gevestigd 
zijn, zoals zonnepanelenbedrijf 
Helianthos, ook in milieucategorie 
5 vallen. Innovatieve bedrijven zijn 
zeker niet altijd ‘schone’ bedrijven.

Welke consequenties deze besluiten 
hebben voor de steeds maar groter 
wordende optelsom van milieu-
vervuilende activiteiten in onze 
woon- en leefomgeving en van de 
aangrenzende wijken, zowel in 
Arnhem als daarbuiten, is verre van 
duidelijk. Door het ontbreken van 
een adequaat meetsysteem is er 
geen zicht op de cumulatieve 
waarden van alle vervuilende 
bronnen in de omgeving. 
De genoemde stukken in boven-
staande tekst kunt u lezen op onze 
website www.ageena.nl  
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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 18 januari 2010 naar 

Redactie Presikhaaf Wijknieuws 
Laan van Presikhaaf 7 -  6826 AH Arnhem 
 Of mail naar:

             presikhaafnieuws@telfort.nl

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

KRUISWOORDRAADSEL Voor de oplossing zie pag. 3

HERKEN

JE W
IJK 

Oplossing 
,,Herken je wijk”

Het beeld in het
 wijknieuws nr. 5

staat bij de 
Dr. W. Dreesschool.

Ook deze keer waren er 
veel goede inzendingen. 

Dit keer hebben we
twee winnaars i.v.m. de 

feestdagen, dit zijn:
de heer O. Steenstra

en
de heer F. Schneider.

Namens de redactie 
van harte gefeliciteerd.

De waardebonnen van € 20,00
zijn te besteden bij

slagerij Greven
en ’t Sfeerhoekje.
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40  41  42  43  44  
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Horizontaal: 1 Van strijdmiddelen voorzien, 9 Mevrouw, 10 Projectiel, 12 Appellation 
Côntrolé, 13 Deksel, 15 Omroeporganisatie, 16 Och kom!, 17 Almachtige, 19 Lofdicht, 
20 Voegwoord, 21 Meisjesnaam, 22 Familielid, 24 Rivier in Friesland, 25 Argon (afk), 
26 Kwestie, 29 Gereed, 30 Meisjesnaam, 31 Zoogdier, 32 Heidemeer, 34 Aanw. Voornaam-
woord, 35 Apenstaartje, 37 Mannetjesdier, 39 Dierengeluid, 40 Land in Noord Afrika, 
43 Vrucht, 45 Geleidelijk zich ontwikkelen.

Verticaal: 1 Gerookt spek, 2 En dergelijke, 3 Oever, 4 Vriend (Spaans), 5 Op de 
aangewezen plaats, 6 Beker, 7 Maanstand, 8 Plaats in de achterhoek, 9 Bouwstof, 
11 Aantal omwentelingen per tijdseenheid, 14 Muzieknoot, 18 Dagelijks bestuur, 
19 Handvat, 21 Zat, 23 Britse luchtmacht, 24 Ratelpopulier, 27 Frans componist, 28 En 
volgende, 29 Positieve elektrode, 30 Liefkozen, 33 Laagtij, 36 Stad in Brazilië, 38 Wagen, 
41 Ondernemingsvorm, 42 Oude lengtemaat, 44 Lidwoord.
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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 Snuff elpaal   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  
TELEFOONNUMMERS

Presikhaaf Wijknieuws 
in 2010 in kleur

Enkele maanden geleden heeft de 
redactie van Presikhaaf Wijknieuws 
een aanvraag ingediend bij het 
krachtwijkteam om het wijkblad 
in 2010 in full color te mogen 
uitgeven. 
Het krachtwijkteam heeft deze 
aanvraag besproken en tot onze 
vreugde is deze goedgekeurd. 

Het krachtwijkteam geeft als reden 
aan dat “door het drukken van 
Presikhaaf Wijknieuws in full color 
het blad aantrekkelijker wordt en 
door meer mensen gelezen zal 
worden, wat de communicatie met 
de bewoners versterkt.”

De redactie wil nog wel opmerken 
dat het volledig in kleur uitgeven 
van het wijkblad mede mogelijk is 
gemaakt door een bijdrage uit het 
bewonersbudget Presikhaaf. 

Het spreekt voor zich dat de 
redactie erg blij is met de toeken-
ning van het extra budget en ze zal 
zich dan ook in 2010 weer inzetten 
om er een fraai en informatief blad 
van te maken. 
Vooral door het plaatsen van foto’s 
in kleur zal dit geen opgave zijn.
 
Het laatste nummer van 2009, dat 
de redactie al in full color mocht 
uitgeven, is hier een voorproefj e 
van.

De redactie
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Het door de gemeente Arnhem aangekochte 
kunstwerk “Spitting Leaders” van de Sonsbeek-
tentoonstelling 2008 is inmiddels naast de brug 
in de sloot in het Park Presikhaaf geplaatst.
Stalin, Franco en Lodewijk XIV bespuwen elkaar, 
de vierde heerser blijft onbekend. 
(De foto is niet in park Presikhaaf gemaakt.)

Theehuis in het park 
Er komt een theehuis is het park Presikhaaf. 
Hiervoor wordt het Koepelgebouw, dat nu aan 
de Amsterdamseweg bij het Centraal Station 
staat en daar weg moet, naar het park Presikhaaf 
verplaatst. Het gebouw is ongeveer 15 meter in 
doorsnee en kan niet in zijn geheel worden 
verplaatst. Voor de verplaatsing zouden dan 
namelijk op de route naar het park diverse 
bomen moeten worden gekapt. Dat wil de 
gemeente niet. Het Koepelgebouw wordt nu 
afgebroken en in het park Presikhaaf weer 
opgebouwd. 
Prorail zorgt voor het vervoer en Vivare zorgt 
voor de bouw. Vivare wordt ook de eigenaar van 
het gebouw. Het theehuis komt ter hoogte van 
de tulpenbomen naast de loopbrug te liggen. 

Aan dezelfde kant als waar de “Spitting Leaders” 
zijn geplaatst. Het Koepelgebouw versterkt de 
kwaliteit van het park. Het idee is om het 
gebouw een sociale functie te geven doordat er 
mensen met een verstandelijke beperking gaan 
werken. 

De foto is genomen in de tijd dat het park werd 
opgeknapt. Rechts van de loopbrug is de 
beoogde locatie van het koepelgebouw.

pArk12
Het Rijk en de regio gaan samen ruim zeven 
miljoen euro investeren in een betere groene 
inrichting in verband met de verbreding van de 
A12. Deze investering draagt bij aan een betere 
leefbaarheid rondom de A12. 
Het zorgt ervoor dat unieke stukken groen voor 
recreatie behouden blijven en zelfs worden 
uitgebreid. De betrokken overheden komen 
hiermee tegemoet aan de wens van omwonen-
den, waaronder de Stichting Duurzame A12. 

Vanaf 2011 wordt de A12 tussen Waterberg en 
Velperbroek verbreed van 2x2 naar 2x3 rijstroken. 
Deze verbreding is nodig voor een betere door-
stroming van het verkeer. Om de groene omge-
ving van de snelweg een kwalitatieve impuls te 
geven, investeren de direct belanghebbende 
partijen, te weten Rijkswaterstaat, de Stadsregio 
Arnhem Nijmegen, de provincie Gelderland en 
de gemeenten Arnhem, Rheden en Rozendaal in 
totaal ruim zeven miljoen euro. 
De aanvullende maatregelen zoals die nu getrof-
fen zullen worden, geven een kwaliteitsimpuls 
aan de ontwikkeling van natuur, leefbaarheid en 
recreatie. Afhankelijk van het verloop van het 
wettelijke besluitvormingsproces (het zogeheten 
tracébesluit) worden de werkzaamheden tussen 
2011 en 2014 uitgevoerd, tegelijk met de ver-
breding van de A12.
Een deel van het geld gaat naar de aanleg van 
een park langs beide zijden van de A12 ter 
hoogte van Presikhaaf en Velp, naar een nieuw 
wandel/-fi etstunnel die deze parken met elkaar 
verbindt en naar de aanleg van nieuwe 
fi etspaden.


