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De Stichting Initiatiefgroep Kinderkamp organiseert alweer voor de 16de keer Koninginnedag
in de Wijk Over ´t Lange Water in Arnhem

deze viering vindt plaat rondom de Dr. Willem Dreesschool aan de Kinderkamp 7.

Programma

10:00 Welkomstwoord en opening

10:05 Rondgang door de wijk
Rondgang met een treintje door de wijk
Kinderen versierd met hoedjes en toeters 
maken de wijkbewoners wakker
Deze rit wordt gedurende de dag een aantal keren herhaald

10:15 Gratis kinderspelen (voor groot en klein)
Met o.a stokvangen, stormbaanbaan, kussengevecht
Kopgooien, octopus, super glide, en nog veel meer.

10:15 Kermisactiviteiten
Met o.a. een draaimolen, Grabbelton, touwtjestrekken,

                                          blik schieten, schminken, quads en nog veel meer.
Dit alles tegen uiteraard kindvriendelijke prijzen.

10:15 Rommelmarkt

14:00 Sport middag voor groot en klein

14:00 Pony rijden op het schoolplein

16:00 Sluiting

***  Deelname aan de activiteiten is op eigen risico ***

Muziek
wordt verzorgd door Drive-in Discotheek Het Zwarte Schaap

Catering
De hele dag door kunt u voor de inwendige mens in onze gezellige Hap en Drank hoek terecht
waar alles tegen een redelijke prijs te koop is, er zijn ook diverse zitjes aanwezig zodat u even rustig kunt 
gaan zitten.

U bent allen van harte welkom op ons feestterrein en wij hopen er ook dit jaar weer een gezellig 
feest van te maken, van jong tot oud, van groot tot klein. 

Kraam huren voor de Rommelmarkt
hele kraam € 18,50 - halve kraam € 10,50 
voor meer informatie of reserveren Koos Hagen 026-3636332

U kunt de hele dag door een gokje wagen met het Rad van Avontuur

De Stichting Initiatiefgroep Kinderkamp organiseert alweer voor de 16de keer Koninginnedag
in de Wijk Over ´t Lange Water in Arnhem

deze viering vindt plaat rondom de Dr. Willem Dreesschool aan de Kinderkamp 7.

Programma

10:00 Welkomstwoord en opening

10:05 Rondgang door de wijk
Rondgang met een treintje door de wijk
Kinderen versierd met hoedjes en toeters 
maken de wijkbewoners wakker
Deze rit wordt gedurende de dag een aantal keren herhaald

10:15 Gratis kinderspelen (voor groot en klein)
Met o.a stokvangen, stormbaanbaan, kussengevechtstormbaanbaan, kussengevechtstormbaan
Kopgooien, octopus, super glide, en nog veel meer.

10:15 Kermisactiviteiten
Met o.a. een draaimolen, Grabbelton, touwtjestrekken,

                                          blik schieten, schminken, quads en nog veel meer.
Dit alles tegen uiteraard kindvriendelijke prijzen.

10:15 Rommelmarkt

14:00 Sport middag voor groot en klein

14:00 Pony rijden op het schoolplein

16:00 Sluiting

***  Deelname aan de activiteiten is op eigen risico ***

Muziek
wordt verzorgd door Drive-in Discotheek Het Zwarte Schaap

Catering
De hele dag door kunt u voor de inwendige mens in onze gezellige Hap en Drank hoek terecht
waar alles tegen een redelijke prijs te koop is, er zijn ook diverse zitjes aanwezig zodat u even rustig kunt 
gaan zitten.

U bent allen van harte welkom op ons feestterrein en wij hopen er ook dit jaar weer een gezellig 
feest van te maken, van jong tot oud, van groot tot klein. 

U kunt de hele dag door een gokje wagen met het Rad van Avontuurkje wagen met het Rad van Avontuurk
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Beste J.P.,

Ben je erg hard gevallen? Ellende 
hè zo’n val, en nu maar wachten 
op het herstel. Je krijgt de uitslag 
op 9 juni toch? Nou, dan heb je 
nog even. Geniet dan nu maar 
een beetje van de lente. Doen wij 
hier in Presikhaaf ook. 

Alles is tenminste weer normaal 
bereikbaar en je kunt weer overal 
gewoon naar binnen zonder dat je 
voor dichte deuren staat. Want dat 
gebeurde hier in Presikhaaf nog wel 
eens in de afgelopen winter. Dat 
laatste moet ik denk ik even uitleggen. 

In Presikhaaf hebben wij een Multi-
Functioneel-Centrum. Een groot 
gebouw in Presikhaaf-2 waar twee 
scholen, de bieb, maatschappelijk 
werk, de gemeente, kinderwerk, 
jongerenwerk, etc. bij elkaar zijn  
gezet. Dus aan het woord Multi 
voldoet het gebouw zeker. Maar of het 

Brief aan mijn Haagse vriend

gebouw Functioneel is? Dat heeft 
menig Presikhafer zich de afgelopen 
winter zeker afgevraagd, terwijl hij 
of zij voor de tweede keer zijn � ets 
van het slot moest halen omdat hij 
weer eens voor een dichte deur stond 
van het MFC, met de tekst: “i.v.m. 
kouklachten gesloten“. Omlopen dus. 

Je � ets weer op slot zetten en naar de 
volgende schuifdeur. Helaas ook deze 
schoof niet open. En ook hierop was 
de tekst geplakt “i.v.m. kouklachten 
gesloten“. 
Uiteindelijk kon je bij de politiepost, 
aan het andere eind van het gebouw, 
naar binnen…. 

Even heb ik nog gedacht dat het een 
a� eidingsmanoeuvre was voor draai-
deurcriminelen. Maar bij de politie-
post heb ik nooit iemand zien zitten. 
Waarom dan daar naar binnen?
Komt dit door de architect of is het 
gewoon een domme bouwer geweest, 
genaamd Bob? 

Is het gebouw soms ontworpen tijdens 
een hittegolf? Er moet toch minimaal 
één keer over nagedacht zijn dat het 
misschien ook een keertje kouder kon 
worden in Nederland?  Maar nee 
hoor ….. bij een beetje vorst gaan bij 
het MFC de deuren dicht. Het zijn 
toch dubbele schuifdeuren! 

In de herfst hing er nog een bordje 
dat je moest wachten tot de ene deur 
gesloten was voordat de andere open 
ging. Dus even zat je dan in een soort 
van vissenkom en daarna ging het 
MFC voor je open. Maar schijnbaar 
was deze aquariumisolatie niet 
genoeg en moesten de deuren gewoon 
dicht. 

Komt het dan doordat ingang 
West tegenover ingang Oost geplaatst 
is? En van ingang Oost is een leuk 
programma gemaakt en daar komen 
ook allerlei mensen in voor met 
kouklachten, zal dat het zijn? Ik weet 
het niet. Misschien is het boek 
Oorlogswinter een aanleiding geweest 
om de ingang vlak bij de leeshoek te 
maken. Dan kun je tijdens het lezen 
van dit boek een beetje het zelfde 
gevoel krijgen? Nee, ik denk toch dat 
het gewoon dommigheid is geweest. 

Ik heb nu gehoord dat één deur 
vervangen gaat worden door, jawel, 
een draaideur. Zouden ze dat nog 
voor de aankomende winter doen? 
En waarom maar één? Omdat voor 
die ander geen geld is. 
Dus JP, mocht Wouter nog iemand 
willen sponsoren, want dat doet hij 
graag, dan weet ik nog wel een leuk 
projectje. 

Tot de volgende brief………

speciale aanbieding
voor woonwijk Presikhaaf!

CityTrip!

64
3 dagen, o.b.v. eigen vervoer, Hostel A&O
Berlin Am Zoo**. 2-pers.kamer o.b.v. logies en
ontbijt. Aankomst op vrijdag t/m zondag in de
periode van 23 febr. t/m 31 maart

Berlijn

Kom snel bij ons langs en profiteer!

Arke
w.c. Presikhaaf, Raadsheerplein
4
6826KR Arnhem
Tel 026 3644644
arnhempres@arke.nl
* Vraag naar de voorwaarden.

Dacht ‘t wel

Door Henk Woering

Advertentie
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Herdenkfoto 
Om het verleden levend te houden 

 
Voor o.a. 

Uitvaartfotografie 
Bruidsfotografie 
Dierenfotografie 

 
Kijk voor meer informatie op  

www.herdenkfoto.nl 
Michel van Wissen 

Hisveltplein 152 
6826 LK Arnhem 

06-14040979 
info@herdenkfoto.nl 

Advertentie

Komt het dan doordat ingang 
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Berichten van wijkplatform Presikhaaf Oost
Herstart Bewoners-
overleg Kinderkamp
Enkele bewoners van de buurt rond 
de Kinderkamp hebben het be-
wonersoverleg Kinderkamp nieuw 
leven ingeblazen. 
Mevrouw Connie Kentin heeft 
plaatsgenomen in het wijkplatform. 
Daarmee is Over het Lange Water  
weer volledig vertegenwoordigd in 
het wijkplatform Presikhaaf Oost. 
Het platform bestaat naast be-
woners uit Over het Lange Water 
verder uit bewoners van Elsweide 
en het winkelcentrumgebied. 

Plantjesmarkt in 
Over het Lange water
In navolging van andere wijken en 
buurten in Arnhem, wil het bewo-
nersoverleg Lange Water Midden 
een plantjesmarkt aan de Middach-
tensingel organiseren. Doel is om 
op ongedwongen wijze buurtbe-
woners met elkaar in contact te 
brengen. 
Het wijkplatform Presikhaaf Oost 
heeft een budget beschikbaar 
gesteld. De (tuin)plantjesmarkt 
wordt gehouden op zaterdag 8 mei. 
Let op de aankondigingen.

Onderhoud aan 
jubileumbankjes in 
Over het Lange Water

Het wijkplatform Presikhaaf Oost 
heeft in 2005 t.g.v. het 15 jarig 
bestaan twee jubileumbomen met 
bank laten plaatsen. 
Eén bij zorgcentrum De Weldam 
en één in het park Kinderkamp. 

Begin maart zijn de bakjes ontdaan 
van de groene aanslag e.d. en is er 
gekeken naar verder onderhoud. 

Agenda werkgroepen 
Presikhaaf Oost 
April 
13-04 Wijkplatform Presikhaaf Oost 19.30 uur de Oosthof  
Mei 
11-05 Bewonersoverleg Elsweide 19.30 uur de Oosthof
18-05 Gezamenlijk Wijkplatform Oost en West 19.30 uur de Overkant

Internationale Vrouwendag 2010
Op maandag 8 maart werd in het MFC Presikhaven de Internationale 
Vrouwendag gevierd. Deze dag draait van oorsprong om het strijden voor 
de rechten en belangen van de vrouw. 

Tot nu toe hebben Nederlandse 
vrouwen al veel rechten verworven, 
maar vrouwen hebben bovendien 
recht op een beetje tijd voor zich zelf 

en ontspanning. Vandaar ook het 
thema dit jaar: Ken je kracht, voel je 
goed!

De dag begon met een gezellig 
vrouwenontbijt in de ouderkamer. 
Het ontbijt was voorbereid door een 
aantal vrijwilligsters, maar ook veel 
bezoeksters namen allerlei lekkers 
mee om te laten proeven. 
‘s Avonds bezochten veel vrouwen het 
feest dat door een speciale vrouwen-
dag werkgroep was georganiseerd. 

Er werd uitbundig gedanst, maar er 
waren ook verschillende andere 

activiteiten. Zo was er een kapster 
aanwezig die de dames van een 
nieuwe coupe voorzag, werden nagels 
gestyled, sieraden gemaakt, handen 
met henna beschilderd en was er een 
workshop zelfverdediging. De avond 
werd afgesloten met een spetterende 
show van de dansgroep Kocari. 
Al met al een geweldige avond, waar 
we met een grote glimlach op ons 
gezicht aan terug kunnen denken!
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Kookclub de 
Overkant
Kinderen van 8-12 jaar kunnen 
op dinsdagmiddag van 15.45-17.45 
uur gratis naar de kookclub.

Drie keer koken we met elkaar en 
de vierde keer koken we voor 
ouders, broertjes, zusjes en vriend-
jes en vriendinnetjes. 
Je mag dan twee of drie mensen 
uitnodigen. 
Zij moeten een kaartje kopen en 
mogen proeven wat jullie gekookt 
of gebakken hebben.
 
Vind je het leuk om te koken en te 
bakken? Wil je graag 
leren koken?
Heb je op 
dinsdagmid-
dag nog 
niets te 
doen?

Geef je dan op voor de kookclub, 
bij Jantiena van buurtcentrum de 
Overkant, Bethaniënstraat 242, 
telefoon 026-3614457.

Zondagmiddagconcert 
in MFC Presikhaven
Op zondag 
11 april vindt 
voor het eerst 
een zondagmid-
dagconcert plaats 
in MFC 
Presikhaven. 

De muziekgroep 
‘Met Zak en As’  
zal West-Europese volksmuziek 
spelen op traditionele instrumen-
ten, zoals de doedelzak, draailier, 
trekharmonica, vedel en schalmei.

Na afl oop van het concert kunt u 
getuige zijn van echte ridders die 
een zwaardgevecht voor u 
demonstreren. 
Aanvang van het concert is 14.00 uur. 
Kinderen zijn onder begeleiding 
van hun ouders welkom.

Toegangskaartjes zijn gratis af te 
halen bij de receptie van MFC 
Presikhaven, Laan van Presikhaaf 7.

Presikhaaf West gaat even terug 
naar de Middeleeuwen

Vele bewoners uit Presikhaaf 
West gaan zich vanaf 15 maart en 
de daaropvolgende zes weken 
verdiepen in de Middeleeuwen. 
Het schoolbuurtproject, dat zich 
vooral afspeelt in MFC Presik-
haven en wijkcentrum de 
Overkant, heeft als titel ’het 
geheim van de Rijnstad’. Peuters, 
basisschoolkinderen, jongeren 
en de ouders gaan op allerlei 
manieren met het thema aan de 
slag. 

Het MFC Presikhaven wordt 
omgetoverd tot een middeleeuws 
kasteel, waar iedereen zich in de 
Middeleeuwen waant. De kinderen 
gaan allerlei activiteiten doen om 
meer te weten te komen over deze 
tijd, zowel in schooltijd als na 
schooltijd. In schooltijd wordt er 
bij alle creatieve vakken en wereld-
oriën-tatie gewerkt aan het thema. 
Er komen een verhalenverteller, een 
poppenkastspeler, echte ridders en 

de kinderen maken uitstapjes 
naar een kasteel, de stadskelders 
of Archeon. En ook na schooltijd 
zijn er allerlei activiteiten bij de 
kinderclubs en Verlengde School-
dag over de Middeleeuwen. 
Ouders gaan aan de slag met wol 
en vilt en ook de jongeren van 
Push gaan op stap naar een 
kasteel.

Wat we allemaal leren over 
Arnhem in de Middeleeuwen?
Dat is te zien op een grote mid-
deleeuwse markt op vrijdag 
23 april vanaf 15.00 uur. U bent 
als wijkbewoner, ouder of belang-
stellende van harte welkom om 
een kijkje te nemen. Toegang is 
gratis. Plaats: MFC Presikhaven, 
Laan van Presikhaaf 7.

Heeft u ook 
iets om te laten 
zien tijdens de 
markt?
Veel mensen 
zijn geïnteres-
seerd in de tijd 
van de 
Middeleeuwen. 
U misschien 

ook? Hebt u  een hobby die 
oorspronkelijk uit de Middel-
eeuwen komt of hebt u spulletjes 
verzameld over deze bijzondere 
tijd? En wilt u dat laten zien 
tijdens de middeleeuwse markt 
op 23 april?
Wij zouden het heel leuk vinden 
als u uw kennis over deze tijd 
met ons wilt delen.  
U kunt contact opnemen met 
Gea Mulder, tel. 06-52714336. 
U kunt ook even langs komen in 
MFC Presikhaven en vragen naar 
Gea (aanwezig van maandag t/m 
donderdag).

Door Gea Mulder
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Doe mee met fi etsvriendinnen
Fietsvriendinnen is voor vrouwen die de basiscursus fietsen hebben afgerond
Samen met u maken we dit voorjaar tien weken 
lang, elke week een korte � etstocht waarin we toe-
werken naar het diploma ‘� etsen in het verkeer’. 
Aan het eind is er een feestelijke afsluiting.

Fietsvriendinnen is een leuke kans om nieuwe 
mensen te leren kennen, aan uw conditie te werken, 
een diploma te halen en de Nederlandse taal op een 
leuke en ontspannen manier te leren.
Startdatum: 1 april 2010.
Verzamelen bij BUDO sport Arnhem, Dunoweg 2 
(tussen de voetbalvelden van Presikhaaf en 
Eendracht).

Vrouwen die goed kunnen fi etsen en de Nederlandse 
taal goed beheersen, ondersteunen vrouwen die dit 
allebei nog niet onder de knie hebben 
Als vrijwilliger helpt u ook mee met het uitzoeken 
van leuke, korte fi etsroutes.

Lijkt het u leuk om met ons mee te denken en dit 
voorjaar lekker er op uit te gaan, neem dan contact 
op met Renske Luymes (participatiemedewerker) 
telefoonnummer: o6-55187557, 
email: r.Iuymes@rijnstad.nl 

Naailes 
Zelf kleding, tassen, kussens of 
andere accessoires leren maken 
onder begeleiding van een 
docent?
Geef u dan nu op voor de 
naailes in wijkcentrum de 
Overkant, 
Bethaniënstraat 242, 
telefoon 026 361 4457.
Vraag naar Lies of  Yvonne.
Bij voldoende aanmeldingen 
wordt zo snel mogelijk een 
groep gestart!

Marokkaanse Vrouwenavond

Aanmelden of informatie bij 
Renske Luymes, 
participatiemedewerker stichting Rijststad, 
r.luymes@rijnstad.nl, 
telefoonnummer 06-55187557,
ma-di wijkcentrum MFC Presikhaven, 
Laan van Presikhaaf 7, 
wo-do wijkcentrum de Overkant, 
Bethaniënstraat 242.

Fietsvriendinnen is een project van Rijnstad i.s.m. 
Leerbedrijf Diagonaal en Budo Sport Arnhem.

Fietsvriendinnen is tevens op 
zoek naar nieuwe vrijwilligers

Vanaf 26 maart is er één keer in de maand een gezellige Marok-
kaanse avond met muziek voor de vrouwen uit Presikhaaf in het 

MFC Presikhaven.

Adres: Laan van Presikhaaf 7
Tijd: 19.00 tot 21.30 uur
 Data: 26 maart 2010
 23 april 2010
 28 mei 2010
 25 juni 2010

Entree: € 1,50 per persoon (tenzij vooraf anders vermeld).
Voor meer informatie kunt u contactact opnemen met
Renske Luymes, r.luymes@rijnstad.nl, telefoon 06 55187557.
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TONICUM
Als je het toevallig in je genen 
hebt om het op te nemen voor de 
minder bedeelden, dan ben je 
van huis uit anarcho-syndicalist. 
Dat wil zeggen dat je in voort-
durende vreedzame opstand 
verkeert tegen de teveel 
dirigerende staat. 

Je bent misselijk van alle overheids-
dwang en van de georganiseerde 
kunstmatige uitingsvormen van 
vaderlandsliefde. Nu liggen de 
ministers onder vuur en worden 
voetbalspelers met het Wilhelmus 
geadoreerd, maar tijdens de bouw 
van de wijk Presikhaaf concen-
treerde zich die schijnheilige aan-
bidding op het koningshuis. Een 
grotere groep durfde kritiek te 
leveren. Ondanks dat mijn ouders 
problemen hadden met de kleur 
oranje bestond er tegelijkertijd 
aff ectie met Juliaantje. 
Zij deed haar kinderen in de leer bij 
de pacifi st Kees Boeke, die zijn 
school “De Werkplaats” noemde in 
navolging van de vrije school van 
Leo Tolstoi. Kees klom in een hek 
toen Willemientje in de gouden 
koets voorbij reed en sommeerde 
haar luid uit die koets te komen en 
het geld aan de armen te geven. 
Met de opvoeder van de prinsesjes, 

“werkmeester” Robbie de Bouter, 
stond ik een tijdje later in Drenthe 
de heide te ontginnen als vervan-
gende militaire dienst. En nou op 
de tiende juni van 2009 zit ik 
wegens een te grote “pro-staat” op 
de hoek van de vierde verdieping 
van Rijnstate uit te kijken op het 
atrium diep beneden mij. Vol-
doende afstand om de mensen die 
je in en uit ziet lopen een houding, 
gezicht en karakter toe te bedelen, 
de grootste fi lmsterren waardig. 

Allemaal van Koninklijke bloede, 
als daarmee “bloedmooi” wordt 
bedoeld. Zij wisten niet dat ik even 
bij hen hoorde. Het panoramaraam, 
waardoor ik keek, was met een 
dunne onderbreking van vloer tot 
plafond en minstens tien meter 
breed.Bijna alle huizen waren van 
voor mijn geboorte voorzien van 
dergelijke ramen, natuurlijk van 
wat kleiner formaat. Het algemeen 
gehoorde motto was: “Laat licht en 
lucht uw woning binnen 
treden!” Aanzicht en uitzicht van 
een woning was net zo belangrijk 
als het interieur. Foto’s, t.v.’s en 
computers kregen allemaal deze 
rechthoekige vormen. 

Zondag 21 juni 2009 verhuisde 

mijn zoon 
van de 
IJssellaan 
naar het 
`Podium, 
pal tegen-
over het 
huis waar 
ik tweeën-
dertig jaar 
in de Maria van Gelrestraat aan de 
andere zijde van de spoordijk had 
doorgebracht. Prachtige fl at begane 
grond met ramen van vloer tot 
plafond. Zijn drie broers, zus en 
twee collegae sjouwden, terwijl ik 
mij van mijn  toezichthoudende 
functie, die ik altijd al had begeerd, 
kweet. Van alle kanten word ik van 
verbazing tot verontwaardiging 
aangesproken over de nieuwe 
koopfl ats aan de Laan van Presik-
haaf die de belangrijkste entree van 
Presikhaaf vanaf de Wichart van 
Pontlaan vormen. Met uitzicht op 
het park, of wat daarvan over is. 

Ramen, wil je ze met goede wil zo 
noemen, van nog geen meter breed! 
Na “atrium” en “Podium” werd ik 
geconfronteerd met “tralium”. 
Dankzij inspraakmogelijkheden zal 
de woningbouwcorporatie zeggen: 

“Jullie wilden het zelf ”. 
De frustraties van de vrijwilliger” 
die weer eens aan het “tonicum” 
moet.

Door Piet Schreuder
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Buur-helpt buurtactiviteiten krijgt geld uit Wmo Innovatiefonds
In Presikhaaf 1 en drie andere 
Arnhemse wijken zijn initiatieven 
ontstaan om het “noaberschap” in 
de buurt te bevorderen. 

Het idee is om vraag en aanbod bij 
elkaar te brengen en hiermee de 
sociale cohesie (samenhang) in de 
buurt te versterken. De ene wijkbe-
woner heeft iets nodig, of kan iets 

niet zelf, een andere bewoner kan 
juist dat aanbieden. De initiatief-
nemers zijn allemaal betrokken 
wijkbewoners en vrijwilligers. Het 
initiatief sluit naadloos aan bij de 
doelstellingen van de Wmo en het 
Innovatiefonds. 
De initiatiefnemers gebruiken het 
geld voor professionele ondersteu-
ning om de plannen te realiseren en 

voor PR- en informatiemateriaal. 

SWOA en Rijnstad, betrokken bij 
het initiatief, beschrijven werkwijze, 
doelen, resultaten, successen en 
valkuilen en het ‘handboek’ kan 
dan als voorbeeld en inspiratiebron 
voor andere wijken en buurten in 
Arnhem dienen. Voor meer infor-
matie op www.arnhem.nl/WMO.
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Advertentie

Truus de Knegt
Voortgekomen uit de buurtpreventiegroep 
is Truus de Knegt al van de start van de 
wijkkrant, ruim twaalf jaar geleden, actief 
in de bezorging. 
Elke twee maanden worden  ruim 600 
kranten bij haar “afgeleverd”. Vervolgens 
pakt zij de telefoon ter hand om Koos, 
Dirk, Anton, Elisabeth, Ellis, Ton en Mut 
te bellen, die dan hun deel van de bezor-
ging op zich nemen. 

Naast Truus neemt ook echtgenoot Jaap 
een stukje voor zijn rekening. Truus zet 
zich voor de volle 100% in en hoopt nog 
lang en met veel plezier het wijknieuws te 
blijven bezorgen.

Krachtwijkteam Presikhaaf 
maakt EHBO-cursus laagdrempelig
Het krachtwijkteam Presikhaaf 
geeft fi nanciële steun aan wijk-
bewoners die een EHBO-cursus 
willen volgen bij de EHBO ver-
eniging Arnhem-Presikhaaf. 
Door de bijdrage uit het bewoners-
budget kan men tegen een zeer 
gereduceerd tarief de volledige 
EHBO-cursus volgen, die in 
februari jl. van start is gegaan. 

Het krachtwijkteam wil o.m.  het 
woon- en leefklimaat in de wijk 

verbeteren. Door deze fi nanciële 
steun krijgen wijkbewoners de kans 
om iets te doen aan hun eigen 
woon- en leefklimaat. Met een 
EHBO-diploma op zak kan men 
mensen in nood helpen. 

EHBO vereniging Arnhem-Presik-
haaf heeft al honderden wijk-
bewoners opgeleid om hun omge-
ving een stuk veiliger te maken. 
Wondjes konden worden verzorgd, 
bloedingen gestelpt, kneuzingen 

gesteund en 
breuken gestabili-
seerd. Maar ook 
zijn er levens gered door snel en 
goed optreden. 
Door de fi nanciële bijdrage van het 
krachtwijkteam is de drempel laag 
geworden om de EHBO-cursus te 
volgen. 
Voor informatie kan men terecht 
op de website van EHBO vereni-
ging Arnhem-Presikhaaf 
www.ehbo-arnhem-presikhaaf.nl 
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Nieuwsbrief  Werkgroep Arnhem Geen Asfaltcentrale
Door omstandigheden heeft u in het februarinummer van het PRESIKHAAF 
wijknieuws geen nieuwsbrief van ons kunnen lezen. Onze excuses daarvoor. 
De nieuwsbrief van februari staat wel op onze website www.ageena.nl  Om 
alle bewoners van Presikhaaf op de hoogte te houden van de ontwikkelingen 
rondom de Kleefse Waard – Koningspley-noord hebben we nieuws vanaf 
december jl. tot nu in deze nieuwsbrief samengebracht.

Bestemmingsplan Kleefse 
Waard – Koningspley-noord
De werkgroep AGA heeft 
bedenkingen ingestuurd naar 
Gedeputeerde Staten van 
Gelderland naar aanleiding van de 
vaststelling van bestemmingsplan 
Kleefse Waard - Koningspley-
noord. Het belangrijkste 
argument was de bestaande 
milieuvervuiling rondom de 
bestemmingsplanlocatie waaraan 
nog eens bedrijven in de hoogste 
milieucategorie, categorie 5, 
kunnen worden toegevoegd. Het 
is die steeds groter wordende 
optelsom van milieuvervuiling die 
een ernstige bedreiging vormt voor 
de gezondheid van de bewoners 
van Presikhaaf. 
Zeker nu is komen vast te staan 
dat er na 2025 bedrijfsruimte 
vrijkomt, is de werkgroep 
AGA er voorstander van eerst 
het bedrijventerrein Arnhem 
Noord te herstructureren en 
te optimaliseren, voordat het 
cultuurhistorische groengebied van 
Koningspley-noord vrijgegeven 

wordt voor industrie. De 
werkgroep AGA blijft aandringen 
op een gedegen milieuonderzoek 
waarin milieuvervuiling in de 
omgeving( AVR, A12, etc.) wordt 
meegenomen, voordat er nog meer 
zwaar vervuilende industrie wordt 
toegevoegd. 
Binnenkort wordt er een 
publieke website geopend met 
informatie over het door de 
provincie toegezegde Milieu 
Informatie Systeem (MIS) voor het 
industriegebied Arnhem-noord.

Ontwerpbestemmingsplan 
Geluidzone industrieterrein 
Arnhem Noord
Nog voordat het bestemmingsplan 
Kleefse Waard - Koningspley-
noord onherroepelijk is geworden, 
heeft de gemeente Arnhem 
het ontwerpbestemmingsplan 
‘Geluidzone industrieterrein 
Arnhem Noord’ in procedure 
gebracht. Het betreft hier 
een overallplan waarbij 
bestemmingsplannen in één 
besluit gedeeltelijk worden 

herzien. In dit bestemmingsplan 
wordt op grond van de Wet 
Geluidhinder de geluidzone 
rondom dit industrieterrein 
vastgesteld. Werkgroep AGA heeft 
in een zienswijze (bezwaar) aan de 
gemeenteraad kenbaar gemaakt dat 
het met name voor de Koningspley-
noord onzeker is of die locatie 
überhaupt de bestemming industrie 
zal krijgen. 
De gemeenteraad en de provincie 
hebben nog geen reactie gegeven 
op beide brieven.

Voorwaarden
In een artikel in de Gelderlander 
van 4 februari jl. konden we lezen 
onder welke voorwaarden de 
Gelderse politicus Harry de Vries 
de asfaltcentrale naar Arnhem 
wilde verplaatsen. “Hij joeg de 
gemeenteraad van Arnhem de 
gordijnen in met zijn voorstel 
dat Arnhem, in ruil voor een 
miljoenensubsidie aan plan 
Rijnboog, asfaltfabriek Bruil zou 
opnemen.” Het hele artikel kunt u 
lezen op www.ageena.nl 
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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. !

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



P R E S I K HA A F

12

Presikhaaf Krachtwijk, mrt. 2010 Presikhaaf Krachtwijk, mrt. 2010

Kinderen sporten, 
studenten oefenen hun vak  
Dagelijks voetballen er veel kinderen uit 
Presikhaaf op het Cruyff Court aan de 
Bethaniënstraat. Sportstudenten die in de 
wijk stage lopen, zorgen voor de begelei-
ding. Om de twee maanden organiseren zij 
bovendien een voetbaltoernooi voor deze 
kinderen van pakweg 6 tot 15 jaar. 

“De studenten stimuleren kinderen uit 
Presikhaaf te gaan bewegen”, zegt Gerrit 
Spekschoor, sport- en spelwerker in Presikhaaf; 
hij heeft de studenten onder zijn hoede. 
“De kinderen zijn zo zinvol bezig, krijgen plezier 
in bewegen en hun leven krijgt meer structuur. 
Tegelijkertijd werken de studenten aan hun 
beroepspraktijk, want ze oefenen hun vak. 
Zo snijdt het mes aan twee kanten.”
De studenten vallen onder Leerbedrijf Diago-
naal in Presikhaaf. Hierin zitten jongeren van 
het Rijn IJssel en ROC A12 afdeling CIOS en 
sociaal cultureel werk. Zij combineren leren en 
werk. In dit geval door het organiseren en 
begeleiden van sport- en spelactiviteiten - op 
de Cruyff Court, maar ook op pleintjes en ande-
re plekken in de wijk.

Gymjuf
Maar er is meer volgens Spekschoor. “De gym-
juf die op school in de wijk les geeft, organi-
seert samen met ons sportactiviteiten ná 
schooltijd. Dat gebeurt weer samen met trai-
ners van sportverenigingen. Zo maken kinderen 
kennis met tennis, judo en dergelijke. Je brengt 
de vereniging op deze manier naar de kinderen 
toe. En dat helpt. We zien een gestage toena-
me van een sportieve leefstijl én dat kinderen 
lid worden van een sportvereniging. 
Bijvoorbeeld bij FC Presikhaaf.”
Naar aanleiding van deze ontwikkelingen kwam 
een aanvraag binnen voor de aanleg van een 
kunstgrasveld op het voetbalterrein bij 
Eendracht-FC Presikhaaf. Het veld zou buiten 
wedstrijden en trainingen gebruikt kunnen wor-
den door de jeugd uit de wijk. Een extra bijdra-

ge uit het bewonersbudget van Krachtwijk 
Presikhaaf zou kunnen helpen bij de aanleg.
Ook Leerbedrijf Diagonaal wordt gestimuleerd 
door Krachtwijk Presikhaaf omdat zich hierin 
een aantal doelen verenigen, zoals: ontmoeten, 
sport, integratie, leren, normen en waarden. 

Binnenlopen bij kunstenaars 
in heel Presikhaaf
Op zondag 2 mei 2010 is er weer een 
Kunstroute in Presikhaaf. Dit keer dankzij 
geld uit het bewonersbudget. Kunstroute 7 
heet ze, omdat zeven bewoners haar op 
poten zetten. Een van hen, Mies Frijling, 
diende daarvoor een geldaanvraag in bij het 
Wijkplatform. “Het is toch verschrikkelijk 
leuk dat zoiets in de wijk gebeurt.” 

Verspreid door heel Presikhaaf, staan die dag 
tussen twaalf en vijf uur ‘s middags de deuren 
open van twaalf adressen, waaronder die van 
een galerie achter De Weldam en buurthuis De 
Overkant. Wijkbewoners kunnen hier binnen-
lopen en de kunstuitingen van mede-wijkbewo-
ners bewonderen. 
“Het meeste is schilderwerk en tekeningen”, 
vertelt Mies Frijling, die zelf schildert. “Maar er 
zijn bijvoorbeeld ook beeldhouwwerken, etsen, 
keramiek en fotografie. Die staan gewoon bin-
nen in de kamer, maar bij goed weer ook bui-
ten in de tuin.”
Het aardige is volgens haar dat wijkbewoners 
zo contact hebben met wijkkunstenaars.
 “Je kunt ze bijvoorbeeld eens vragen hoe kun-
stenaars dat doen. Of misschien geven bewo-
ners wel een opdracht. Maar het leukste is dat 
mensen gewoon langskomen en komen kijken. 
Dat is het belangrijkst.” 
Het geld uit het bewonersbudget (3500 euro) 
zal vooral gaan zitten in affiches en een folder 
met plattegrond, die huis-aan-huis zal worden 
verspreid. Maar ook in panelen om werk op te 
kunnen hangen in buurthuis De Overkant. 
De Kunstroute vindt dit jaar voor de derde keer 
plaats. En in tegenstelling tot voorgaande jaren 
niet alleen in Presikhaaf Oost. “Dit jaar is ook 
de andere kant erbij”, aldus Mies Frijling, “met 
name in en om Waalsteate.”

“Ik ben zwemjuf en wil voorbereid zijn op 
ongevallen”, verklaart Patricia haar deelname. 
Fysiotherapeut Danny wil het certificaat als 
aanvulling op haar beroep. En Erna en Ingrid 
zijn overblijfkrachten op het MFC en vinden een 
EHBO-cursus daarvoor erg belangrijk. Een jonge 
moeder is bang voor verstikking van haar kind, 
dat net vast voedsel begint te eten. “En ik wil 
ook kunnen reanimeren”, zegt ze. En zo heeft 
iedere deelnemer zijn reden.
De negen deelnemers halen hun EHBO-diploma 
voor een habbekrats. Dertig euro betalen ze, 
dankzij steun uit het bewonersbudget 
Presikhaaf. En de meesten krijgen 75 procent 
terug van hun zorgverzekeraar. Dan zit je op 7,5 
euro. Normaal kost een EHBO-cursus tweehon-
derd euro. “Maar vergis je niet. Ook dat ver-
goeden veel verzekeraars. Dan betaal je dus 
nog maar vijftig euro voor een hele cursus”, 
zegt Van der Breggen.

Nieuwe longen
De cursus staat onder leiding van een deskun-
dig docent. Die doet het voor “liefdewerk, oud 
papier”. De kosten zitten ‘m in huur van ruimte, 
stapels snelverbandjes, lesboeken en een reani-
matiepop die elke les nieuwe longen moet krij-
gen in verband met de hygiëne. Voor zulke 
kosten is het bewonersbudget. 

Waar ligt het belang van de cursus voor de 
wijk?  “In Presikhaaf gebeurt veel”, zegt Van 
der Breggen. “En bij elk evenement of activiteit 
heb je hulpverleners nodig. De mensen die hier 
komen laten zien dat ze betrokken zijn bij de 
wijk en halen een EHBO-diploma.” 
In mei hoopt hij een tweede cursus te kunnen 
starten. “Ik doe dan nog een keer een beroep 
op het bewonersbudget. Maar ook zonder die 
steun is een cursus niet echt duur, want veel 
mensen kunnen een groot deel van de kosten 
van hun verzekering terugkrijgen.”

Het EHBO-certificaat voor 7,5 euro
Negen bewoners uit Presikhaaf halen momenteel hun EHBO-certificaat. Ze oefe-
nen twaalf woensdagavonden in MFC Presikhaven. Dat kost ze nauwelijks iets, 
dankzij financiële steun uit het bewonersbudget. Het geld werd aangevraagd door 
Michel van der Breggen, voorzitter afdeling EHBO Arnhem-Presikhaaf. 

Reanimatie

Het krachtwijkteam Presikhaaf besloot 
EHBO Arnhem-Presikhaaf ook achthonderd 
euro te geven voor de aanschaf van een 
mobiel apparaat voor reanimatie (AED). 
Van der Breggen is er zeer blij mee. “Dit is 
een enorme steun voor onze hulpverleners 
en erg belangrijk voor de wijk om zo’n 
apparaat te hebben. Maar ze zijn erg prij-
zig. Vandaar ons beroep op het 
bewonersbudget.”  
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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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Advertentie Advertentie

Honigkamp 74
 6826 PR  Arnhem

Telefoon 026-3610284

SLAGERIJ
GREVEN

Honigkamp 52 - 6826 PR Arnhem
Telefoon 026-3621996

Oplossing 
Sudoku puzzel

6 , 3 , 4 , 7 , 9 , 2 , 8 , 5 , 1

7 , 1 , 5 , 4 , 3 , 8 , 9 , 6 , 2

2 , 9 , 8 , 1 , 6 , 5 , 4 , 3 , 7

1 , 8 , 3 , 5 , 2 , 9 , 7 , 4 , 6

4 , 7 , 2 , 8 , 1 , 6 , 5 , 9 , 3

5 , 6 , 9 , 3 , 7 , 4 , 2 , 1 , 8

9 , 5 , 6 , 2 , 8 , 3 , 1 , 7 , 4

8 , 4 , 1 , 6 , 5 , 7 , 3 , 2 , 9

3 , 2 , 7 , 9 , 4 , 1 , 6 , 8 , 5

6 , 3 , 4 , 7 , 9 , 2 , 8 , 5 , 1

7 , 1 , 5 , 4 , 3 , 8 , 9 , 6 , 27 , 1 , 5 , 4 , 3 , 8 , 9 , 6 , 2

2 , 9 , 8 , 1 , 6 , 5 , 4 , 3 , 72 , 9 , 8 , 1 , 6 , 5 , 4 , 3 , 7

1 , 8 , 3 , 5 , 2 , 9 , 7 , 4 , 61 , 8 , 3 , 5 , 2 , 9 , 7 , 4 , 6

4 , 7 , 2 , 8 , 1 , 6 , 5 , 9 , 34 , 7 , 2 , 8 , 1 , 6 , 5 , 9 , 3

5 , 6 , 9 , 3 , 7 , 4 , 2 , 1 , 8

9 , 5 , 6 , 2 , 8 , 3 , 1 , 7 , 49 , 5 , 6 , 2 , 8 , 3 , 1 , 7 , 4

8 , 4 , 1 , 6 , 5 , 7 , 3 , 2 , 9

3 , 2 , 7 , 9 , 4 , 1 , 6 , 8 , 53 , 2 , 7 , 9 , 4 , 1 , 6 , 8 , 5

Oplossing 
Sudoku puzzel

Krachtwijk Presikhaaf: 
extra uren handhaving in de wijk

“Samen met de bewoners van Presikhaaf de wijk beter maken”
Sinds een jaar is Steef Vaneveld 
Integraal Handhaver in 
Presikhaaf. Steef werkt ongeveer 
25 uur per week voor onze wijk 
en is daarvan zo’n 20 uur op 
straat te vinden. Zijn inzet in de 
wijk wordt voor de helft uit het 
krachtwijkbudget gefi nancierd.

Vaneveld is van mening dat 
de wijk er al beter uit ziet. Als 

handhaver is hij gericht op 
verschillende zaken, zoals 
foutief geparkeerde auto’s, 
bedrijfscontroles maar vooral de 
rotzooi op straat.

 “In de eerste week van februari 
hebben we een week lang 
controles uitgevoerd in diverse 
straten in Presikhaaf 3. De actie 
was vooral gericht op illegaal 
dumpafval, maar er is ook fl ink 
gecontroleerd op hondenoverlast. 
We hebben in die week veel 
waarschuwingen uitgedeeld maar 
ook bekeuringen. En dat gaat 
als een lopend vuurtje. Na een 
paar dagen zwaaiden mensen 
op een afstand al met hun 
hondenopruimmiddel naar ons”, 
vertelt Steef enigszins trots. 

Steef wordt in bepaalde buurten 
al een bekend gezicht en krijgt 
steeds meer contact met mensen 
uit de wijk. “Men vertelt me waar 
het vuil vandaan komt, want de 
bewoners willen ook dat de wijk 
vooruit gaat. En anderzijds weten 
de mensen, die vuil dumpen, dat 
er op hen wordt gelet. En dat 
werkt ook.”

Ook foutief geparkeerde auto’s 
worden aangepakt, met name 
rond het winkelcentrum is 
er veel bekeurd de laatste tijd. 

“Aso geparkeerde auto’s zorgen, 
zeker in bochten, voor onveilige 
situaties”, aldus Vaneveld.

Heeft u klachten of meldingen, 
bel dan naar 0900 1809.

“Samen met de bewoners van Presikhaaf de wijk beter maken”
Steef wordt in bepaalde buurten 

weer volop
barbeque 
vlees
meer dan 
20 soorten
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Pasen bij

Haal het voorjaar in huis
Paasbakjes vanaf  € 4,95
Tulpen 2 bossen € 5,00

Prachtig paasboeket 
vanaf € 8,95

Grote bos paastakken € 2,50
Volop buitenplantjes te koop

Het adres 
voor alle 
paaskado’s
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Op 8 mei houdt de Werkgroep 
Woonomgeving 

Presikhaaf 2 (WWP-2) de 
wijkopfl euractie. 

U kunt dan weer goedkoop 
plantjes kopen zodat 

de balkons en tuintjes er weer 
fl eurig uitzien deze zomer.
Dit keer staan we met de 

plantenkraam 
in de Spuistraat. 

In de wijk Presikhaaf-2 krijgen de 
bewoners hierover nog een folder. 

Ineke Wildschut 

8 mei  
wijkopfl eurdag

Activeringsteam 
stelt zich voor

Agenda werkgroepen 
Presikhaaf West
April
01-04 Inter Culturele Werkgroep (ICW) 09.30 - 11.30 uur de Overkant
06-04  Wijkplatform Presikhaaf  West  20.00 uur de Overkant
13-04 WWP3 19.30 uur MFC
15-04 Inter Culturele Werkgroep (ICW) 09.30 - 11.30 uur de Overkant
29-04 Inter Culturele Werkgroep (ICW) 09.30 - 11.30 uur de Overkant

Mei 
17-05 WWP2 19.30 uur MFC
18-05 Gezamenlijk Wijkplatform Oost en West 19.30 uur de Overkant
20-05 Inter Culturele Werkgroep (ICW) 09.30 - 11.30 uur de Overkant

Voor iedereen die ons nog niet 
kent, wij (Frank, Diny, Sahra, 
Ria, Sumya, Besra, Germaine, 
Angelique en Mohammed) zijn 
het Activerings Team Presikhaaf. 
Het Activeringsteam bestaat uit 
vrijwilligers, mensen met een 
eurojob en opstapbaan. 

Wat doet het Activeringsteam?
We organiseren activiteiten voor 
mensen in de wijk en helpen ook 
andere organisaties met activiteiten, 
zoals de nieuwjaarsrecepties voor 
vrijwilligers in het nieuwe MFC. 
We hebben ook meegedaan met een 
kindersportdag in het MFC, geor-
ganiseerd door studenten van het 
leerbedrijf Presikhaaf en waren deze 
maand betrokken bij de organisatie 
van de Internationale Vrouwendag.

We zijn nu bezig met het organise-
ren van een uitstapje naar het 
Kröller-Müller museum 
op zondag 11 april. De kosten zijn 
€ 6,- p.p., ook voor kinderen vanaf 
8 jaar (kinderen alleen onder 
begeleiding van een volwassene).  
U kunt zich via de volgende 
telefoonnummers opgeven: 
06 5598232 (Germaine), 
06 55982467 (Ria), 
06 21925997 (Diny) en 
06 21933102 (Sahra).

Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, dus 
snel aanmelden. Wij zorgen voor een gezellige 
lunch!

Enthousiaste mensen met goede ideeën om ons bij 
te staan, zijn welkom. Dit kan als vrijwilliger maar 
ook als u een uitkering heeft met een eurojob, 
waarbij u de kans krijgt om zich verder te ontwik-
kelen en diverse cursussen te volgen.
Het team zit doordeweeks in buurthuis de 
Overkant maar u kunt ons ook op bovenstaande 
telefoonnummers bereiken. We zien u graag.foto: René Vriezen
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De cursussen bestaan uit 10 lessen van 
elk twee uur voor € 50,--, inclusief 10 
uur gratis huiswerkbegeleiding, excl. 
cursusboek en usb-stick. Workshops: 2, 
3 of 5 lessen van elk 2 uur. 

Internetbankieren
2 lessen van 2 uur. Kosten workshop 
€ 10,--  excl. kosten leerboek.

Handige en nuttige 
internettoepassingen
Google Earth, Google 
Maps, Skype, online 
naslagwerken, kopen/
verkopen op Markt-
plaats. 3 lessen, kosten workshop 
€ 15.--, excl. leerboek.

Werken met Word
U leert teksten maken, niet alleen 
brieven, maar ook (adres)bestanden,  
etiketten en diverse tekstverwerkings-
handigheidjes. 3 lessen van elk 2 uur. 
Kosten workshop € 15.--, excl. boek.

Voor de workshops moet u wel enige 
computerkennis hebben.
Alle computerbijeenkomsten vinden 
plaats in het Medi@trefpunt, gevestigd 
in wijkcentrum de Overkant, 
Bethaniënstraat 242.

Voor meer informatie zie onze website: 
Seniorwebarnhem.nl, of bel naar mevr. 
Gerrie van Toor (cursuscoördinatrice), 
telefoon 026 361 05 87.

Opening Leerpark 
Presikhaaf

Op 11 februari 2010 vond de offi  ciële 
opening plaats van het Leerpark 
Presikhaaf Arentheem. Op deze school 
kunnen leerlingen van 12 tot 18 jaar 
terecht voor praktijkonderwijs, MBO-
opleiding en het VMBO. 

Cursussen en  workshops bij 
Seniorweb Leercentrum - de Overkant

Bethaniënstraat 242 Arnhem

OLV van Lourdesschool kampioen van Arnhem
Woensdag 10 maart zijn zowel een 
jongens- als meisjesteam van de 
OLV van Lourdesschool kampioen 
van Arnhem geworden in het Cruy¤  
Court voetbaltoernooi 6 vs 6.

Beide teams veroverden daarmee een 
plek in de regiofi nale op 14 april in 
Nijmegen. De twee beste jongens- en 
twee beste meisjesteams van alle 
regiofi nales in Nederland plaatsen zich 

voor de lande-
lijke fi nale op 22 mei 2010 
in Amsterdam. 
De beide winnaars van het Arnhemse 
kampioenschap hebben hun titel dik 
verdiend. Drie teams van de 
Margarethaschool en een team van het 
Mozaïek uit Arnhem-Zuid hebben 
enorm hun best gedaan om in de 
prijzen te vallen. De overmacht van de 
OLV van Lourdesschool, bleek echter 
te groot. Een week eerder, tijdens de 
stedelijke voorronde, plaatsten maar 
liefst vier teams van deze school zich 
voor de fi naledag.

De kampioenen
Het jongensteam ‘Batata 026’ won niet 
alleen glansrijk de jongenspoule op de 
fi naledag maar ontving daarbovenop 
ook de Fair Play prijs. Met af en toe 
weergaloos gallery play én uitstekend 
gedrag op en rond het veld heeft dit 
team op imposante wijze laten zien 
hoe het moet. Bij de meiden won het 

team ‘Lourdes 8’ van de OLV van 
Lourdesschool. Ze troff en geduchte 
tegenstandsters maar werden met 
enthousiast en wilskrachtig voetbal 
Arnhems kampioen. Daarmee gaven ze 
de OLV van Lourdesschool dubbel 
reden om feest te vieren.

Goed Nieuws
Wil ik een keertje uitslapen en dan 
staat er om kwart over zeven een hoog-
werker voor mijn huis lawaai te maken. 

Nee, dit is geen boze brief, maar een 
goed nieuws show. Want op woensdag-
middag geef ik aan Gerda van Rot-
terdam van de Wijkwinkel Presikhaaf 
door, dat één van de lantaarnpalen in 
onze straat het niet doet. En ziet: de 
volgende ochtend wordt-ie al gerepa-
reerd. Dat is een compliment waard 
voor de 
gemeente. 

En dat 
mag ook 
wel eens 
gezegd 
worden!
Jaap 
Huurman Fo
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foto: Menno Emmink
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De volkstuindervereniging Presik-
haaf heeft haar volkstuinen-
complex aan de Staverdenstraat, 
in de wijk Over het Lange Water. 
Dit voorjaar zijn er voor enthou-
siaste tuinliefhebbers weer tuinen 
beschikbaar.

Volkstuindervereniging Presikhaaf
Nu de winter weer bijna vertrokken 
is en het voorjaar voor de deur staat, 
beginnen de leden van de Volks-
tuindervereniging Presikhaaf 
(VTV) weer met vol enthousiasme 
aan een nieuw jaar tuinieren. 
Rond april, kunnen de aardappelen 
weer de grond in en kan de eerste 
spinazie van het jaar gezaaid 
worden. Sommige leden hebben al 
de eerste raapstelen gereed, die 
gekweekt zijn in een plastic 
broeikasje. 

Nu men de eerste groene blaadjes 
van de planten ziet, denkt men al 
weer vooruit: aan de maanden juni 

en juli wanneer de aard-
beien rijp zijn.

Lijkt het u ook wat, door 
inspanning, ontspannend 
bezig te zijn op een eigen 
stukje volkstuin, dan kunt 
u contact opnemen met de secre-
taris van de VTV. 
Deze kan u na afspraak in het 
volkstuincomplex rondleiden en u 
verdere informatie geven. 
Een standaard volkstuintje van 
150 m² kost u in 2010 € 55,00. 
In overleg zijn enkele kleinere 
tuinen beschikbaar. 
Reinder de Boer, secretaris, 
telefoon 364 23 60, 
vtvpresikhaaf@gmail.comCopyright DeBoer/Bruinenberg

Burenhulporganisatie ‘Voor elkaar’
Enkele bewoners van Presikhaaf 1 
zijn bezig om een burenhulp-
organisatie op te richten voor de 
bewoners van Presikhaaf 1. 

Hoe kwamen zij op dat idee? 
Eerder al hadden zij voor bewoners 
van appartementengebouw 
De Haar een telefooncirkel opgezet. 
Elke ochtend bellen deze bewoners 
elkaar en informeren in een kort 
gesprekje of 
alles goed gaat. 
Deze bewoners 
leerden elkaar 
beter kennen. 
Zij kregen meer 

contacten in hun directe omgeving. 
Vanuit deze groep kwamen regel-
matig vragen als: "Ik ben ziek, zou 
iemand voor mij een boodschap 
willen doen of wie kan een lamp 
verwisselen want ik kan er zelf niet 
bij? Kleine klusjes waar iedereen 
wel eens tegenaan loopt. Het bracht 
ons op het idee ook de rest van 
Presikhaaf 1 bij deze kleine groep 
bewoners te betrekken.

Wat willen we bereiken? 
Wij willen bewerkstelligen dat de 
bewoners van Presikhaaf 1 elkaar 

helpen met een incidentele 
hulpvraag. Wij 
zijn bezig daar-
voor een 
burenhulp 
organisatie 
in het 
leven te 
roepen. 

We gaan in het 
pand van De Klup aan de Vrij 
Nederlandstraat 61 een werkplek 
inrichten vanwaaruit telefonisch 
contact gelegd wordt tussen een 
hulpvrager en een hulpaanbieder. 

Daarnaast willen we  de bewoners 
daar een plek bieden om even 
binnen te lopen en voor kleinscha-
lige ontmoetingsmogelijkheden.

Bent u nieuwsgierig geworden? 
Wilt u ons helpen bij het opzetten 
en uitvoeren van zo’n burenhulp-
organisatie?  
Laat het ons dan weten. Vul het 
nevenstaande strookje in en breng 
het naar de Vrij Nederlandstraat 61!

Door Frida van de Putte

Ja, ik wil me inzetten voor de burenhulporganisatie

Naam  :

Adres  :

Telefoon :

E-mail  :

18
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Marian van Voorst, enthousiast 
verzamelaar van eekhoorns

Als ik aanbel, weet ik 
dat ik op het goede 
adres ben. Boven het 
naambordje van Dick 
en Marian van Voorst 
hangt een prachtig 
koperkleurig eek-

hoorntje. Ook binnen “ademt” het 
huis als het ware de sfeer van 
eekhoorntjes. Er hangen mooie 
platen en schilderijen met eek-
hoorns aan de muur en de koffi  e 
wordt geserveerd in een mok met 
natuurlijk de afbeelding van een 
eekhoorn. Direct nadat Marian 
acht jaar geleden in Presikhaaf 

kwam wonen, heeft ze een kamer 
ingeruimd om haar verzameling 
eekhoorns - in alle soorten en 
maten - onder te brengen.

“Ik kwam in de jaren zeventig 
tijdens een vakantie in de bossen 
van Holten in Overijssel voor het 
eerst in aanraking met het diertje. 
Ik raakte ervan onder de indruk en 
nadat mijn man Dick er één voor 
me had meegenomen, sloeg de 
verzamelwoede toe. In het begin 
was ik heel actief op zoek. Rommel-
markten in binnen- en buitenland 
waren niet veilig voor mij en ik 

kwam dan ook met veel 
mooie exemplaren thuis. Aan alle 
diertjes, die ik heb, hangt wel een 
verhaal. Van wie het eekhoorntje is 
geweest en hoe is het in mijn bezit is 
gekomen.” Er zijn veel voorbeelden 
te zien: van vingerhoed tot theepot, 
van een mooie ets tot een onderzet-
ter en ga zo maar door. 
Heel trots is Marian op een bijzon-
dere tekening van  haar kleinzoon 
Mattijn. 

“Ruim tien 
jaar geleden 
tekende hij 
op vijfj arige 
leeftijd een prachtige eekhoorn voor 
mij met de staart op een heel aparte 
plaats. Deze tekening heeft dan ook 
een heel speciale plek in mijn ver-
zameling.” Het actief zoeken is nu 
wat minder geworden. Rommel-
markten worden nog wel eens 
bezocht. Als er een eekhoorn tussen 
zit, wordt deze nog wel kritisch 
bekeken, maar door de beperkte 
ruimte in haar huis gaat Marian nu 
minder snel tot aanschaf over. Ook 
is ze druk met 
vrijwilligers-
werk. Binnen 
de hulpdienst 
in Presikhaaf 
begeleidt zij 
mensen bij een 
bezoek aan 
dokter of 
ziekenhuis. 

“Zelfs na mijn pensionering kom ik 
nog steeds tijd tekort.”

Bij het afscheid nemen, wijst Marian 
op een buxusstruikje in de tuin, 
gesnoeid in de vorm van, u raadt het 
al, een eekhoorn.

Rick Mateliss 

19
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Zwerfvuil om MFC Presikhaven en verdere omgeving
Onlangs ontvingen de beide 
scholen, die in het MFC Presik-
haven gehuisvest zijn, een brief 
uit de buurt, dat er een toename 
van zwerfvuil te zien is sinds de 
komst van het MFC.

terrein van het MFC schoon te 
houden.
De kinderen gaan dan met knijpers en 
prullenbakken het terrein ‘te lijf ’
Ook onze ervaring is dat kinderen, 
maar ook volwassenen, veel van zich 
afgooien in plaats van het in een 
prullenbak te doen.
Helaas hebben al onze goede bedoe-
lingen nog niet het dusdanige eff ect, 
dat de buurt dit ervaart….
Toch willen wij eraan blijven werken 
dat wij allemaal, dus ook onze kinde-
ren, verantwoordelijk zijn voor een 
schone, veilige en plezierige 
woonomgeving. 
Iedereen, groot en klein kan/moet daar 
een bijdrage aan leveren. 
Ik hoop dan ook dat het gezegde “Jong 

geleerd, is oud gedaan” eens waarheid 
zal worden….
Frans Huisman
Directeur OLV van Lourdesschool

Trots op de naam Annie
Met veel plezier draagt onze basisschool de naam 
van een beroemde Nederlandse schrijfster, Annie 
M.G. Schmidt. Zij werd bekend van de boeken Jip 
en Janneke, Pluk van de Pette  ̈et, Floddertje, de televisieserie 

‘Ja zuster nee zuster’ en haar vele liedjes. In 1995 is zij op 84 jarige 
leeftijd overleden. 

Elk jaar vieren we op onze school 
in mei het Annie M.G. Schmidt-
feest. Elke keer op een andere 
manier. Soms met een musical, 
een voorstelling door leerkrachten, 
toneelstukjes door leerlingen of 
een spelletjesdag. Natuurlijk 

Annie M.G.Schmidt
kinderboekenschrijfster

1911-1995

wordt er altijd iets uit een boek van 
Annie M.G. Schmidt voorgelezen. 

Sinds kort zijn bij de ingangen van 
de school grote afbeeldingen 
aangebracht van enkele illustraties 
van Fiep Westendorp. 
Zij maakte bijna alle tekeningen in 
de boeken van Annie M.G. 
Schmidt. We vinden het belangrijk 
dat de school er uitnodigend en 
aantrekkelijk voor kinderen uitziet. 
Kinderen moeten hier graag naar 
toegaan en er de rust vinden om 
goed te kunnen leren. De rust en 
structuur die we in de lessen zo 
belangrijk vinden, ervaren de 
kinderen ook in de mooi verzorgde 
inrichting. 

In de betreff ende brief wordt de 
suggestie gedaan om de scholen aan te 
melden bij de Stichting Vrijwillige 
Zwerfvuil Opruimers. Op zich een 
goede suggestie. Wij zullen hier zeker 
iets mee doen.
Maar ….. de OLV van Lourdesschool 
doet al jaren haar best om kinderen 
medeverantwoordelijk te maken voor 
hun (eigen) leefomgeving.
Iedere groep is eens in de zoveel weken 
via een jaarrooster aan de beurt om het 

In maart 2000 is de Line Dance-
groep als Rijnstad-activiteit voor 
volwassenen begonnen in buurt-
centrum de Overkant in de  
Bethaniënstraat 242. 

Elke vrijdagmiddag wordt van 12.30 
tot 15.30 uur met veel plezier 
gedanst op countrymuziek. 
Ook op zondagavond kan er van 
19.30 tot 22.30 uur worden gedanst 
op country- en top 40-muziek.
Mocht u interesse hebben, kom 
dan gerust eens vrijblijvend kijken.
Voor informatie kunt u bellen naar 
06-25111525, vraag naar Vera of 
Cyril, of bel naar buurtcentrum de 
Overkant,  telefoon 026 3614457.

Demo tijdens Parkmanifestatie 
11 juli 2009
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Paasmaaltijd
Op woensdag 31 maart kunt u 
genieten van een heerlijke paas-
maaltijd. De kosten zijn 
€ 7,00. De maaltijd begint om 
13.00 uur. Zaal open vanaf 
12.30 uur (vooraf inschrijven).

High tea
Voor een gezellige high tea bent u 
welkom op vrijdag 9 april. 
De kosten zijn € 3,50. De middag 
begint om 15.00 uur. Zaal open 
vanaf 14.30 uur (vooraf inschrijven).

Bloemschikken
Vrijdagmiddag 14 mei bloemschik-
ken onder het genot van een lekker 
hapje. De kosten zijn € 7,50 incl. 
alle materiaal. De middag start om 
14.30 uur. Zaal open vanaf 
14.00 uur (vooraf inschrijven).

Activiteiten SWOA Locatie de Weldam 
Middachtensingel 39, telefoon 3611741
Centraal Informatie en Adviespunt, bereikbaar op 
werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur, telefoon 4459999

Cinema
Op korte termijn start de 
Weldam met nostalgische 
fi lms. Let op de affi  ches de 
komende weken. 
U bent van harte welkom.

VIMvrouwen

Woensdag 21 april 2010
Huiskamerbijeenkomst, 
Th ema: hygiëne. 
Van 09.30 uur tot 12.00 uur

Woensdag 26 mei 2010
Ontbijtochtend, 
Th ema: veiligheid
Van 09.00 uur tot 11.30 uur

Deze bijeenkomsten zijn moge-
lijk gemaakt door een bijdrage 
uit het bewonersbudget 
Presikhaaf.

Advertentie

Leerlingen 
Middachten lopen 
zich warm voor KiKa
Zo’n 200 leerlingen van Middach-
ten mavoplus/havo (onderdeel 
van het Arentheem College) 
trotseerden vorige maand de kou 
om geld in de zamelen voor 
Stichting KiKa. 

De school had een sponsorloop 
georganiseerd. Hard lopen was er 
vanwege de gladheid niet bij, maar 
stevig doorwandelen deden ze 
allemaal. Alle leerlingen hadden 
vooraf een sponsor gezocht. 
Sommigen werden per rondje 
betaald, anderen hadden een vast 
bedrag binnengehaald. Totaal werd 
in één uur ruim € 1.000 bij elkaar 
gelopen.

KiKa (Kinderen Kankervrij) werft 
fondsen, die ten goede komen aan 
de zeven kinderkankercentra in 
Nederland. Het geld wordt besteed 
aan onderzoek voor een betere 
behandeling en genezing van 
kinderkanker. 
Middachten mavoplus/havo sloot 
hiermee een van de projectweken af, 
die vaak in het teken staan van 
maatschappelijk bewustzijn en 
sociale vaardigheden. De sponsor-
loop zien de leerlingen niet als een 
verplichting, maar vooral als een 
kans om eens wat voor een ander te 
doen. Bovendien was het ondanks 
de kou erg gezellig.
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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 19 april 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. 

P R E S I K HA A F

SUDOKU
Voor de oplossing zie pag. 15

  Oplossing ,,Herken je wijk”
  Het beeld in het 
  wijknieuws nr. 1
  staat aan de 
  Middachtensingel
  voor het Rijn IJsselcollege 
 
  De winnaar is ditmaal
  mevrouw Ans Jansen.

    Namens de redactie van 
  harte gefeliciteerd.
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PRESIKHAAF – Michiel Vernooij en Peggy Jansen 
ontvingen onlangs uit handen van Ton Schemkes van 
Arke Presikhaaf een reiskadobon van 100 euro. Zij 
deden mee aan een wedstrijd “Raad het gewicht van de 
reistas”. Michiel wist op een paar ons na het exacte 
gewicht van de tas te raden. De reiskadobon kunnen 
Peggy en Michiel goed gebruiken voor hun huwelijks-
reis, een cruise langs interessante bestemmingen aan de 
Middellandse Zee. Peggy: ,,Ik verheug me onder meer 
op Caïro en de nabij geleden pyramides.” Ze beseff en 
dat een cruise een luxe vakantie is. ,,Maar we gaan 
trouwen dus dat mag best een keer! De familie weet 
waar wij heen gaan. Iedereen is enthousiast, ze willen 
allemaal mee, maar dat kan natuurlijk niet”, vertelt 
Michiel. Ondanks de verre reizen die ze al gemaakt 
hebben, blijven zij de dichtbij bestemmingen waarderen. 

We willen nog veel van de wereld zien, maar ik denk dat 
een mensenleven daar te kort voor is”, vermoedt 
Michiel. 
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WIJKNIEUWS

Alarmnummer 
 (Politie, Brandweer, Ambulance)  1 1 2
Annie M.G. Schmidtschool   361 40 69
Arentheem College, Middachtensingel  361 79 62
Bethlehemkerk     364 23 67
Bibliotheek Presikhaaf    361 34 01
Buurtcentrum de Snuff elpaal   361 55 64
Buurtcentrum de Overkant       361 44 57
Buurtcentrum de Oosthof   361 98 73
Centrum voor Jeugd en Gezin   088 3555 000
Cultuurscout Presikhaaf    06 233 782 25
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
Leerbedrijf Diagonaal    363 45 33
Maatschappelijk Werk    354 79 10
MultiFunctioneelCentrum (beheer)  364 71 93
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     0314-369369
De Wijngaard, RK Parochie   442 45 67
Woningstichting Portaal           0800-7678225
Woningstichting Vivare    355 02 00
Woningstichting Volkshuisvesting  371 27 12
Wijkcentrum Presikhaven   361 55 64
Wijkwinkel Presikhaaf    377 15 07
Ziekenhuis Rijnstate    088-005 8888
Ziekenhuis Velp     088-005 8886
Zonnebloem afd. Presikhaaf       06-53797279
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

BELANGRIJKE  
TELEFOONNUMMERS Vergoeding van 

17,20 euro per uur 
voor mensen met 
zware beperkingen
Mensen met een zware beperking 
kunnen in aanmerking komen voor 
een Persoonsgebonden Budget (PGB) 
van € 17,20 per uur. 

Het in november 2009 vastgestelde 
tarief van € 15, - per uur blijkt voor 
deze groep vaak niet toereikend. 
In veel gevallen zijn zij aangewezen op 
dagelijkse hulp bij het huishouden. 
Mede op advies van het Arnhems 
Platform Chronisch Zieken en 
Gehandicapten hanteert de gemeente 
daarom nu twee verschillende tarieven. 

Cliënten die een indicatie hebben voor 
hulp bij het huishouden voor mini-
maal 7 uur per week, krijgen het 
hogere tarief vergoed. Van de 750 
Arnhemse cliënten die gebruik maken 
van een PGB zijn dat er 50. 

Wetswijziging 
sinds 1 januari
Sinds 1 januari 2010 kunnen thuiszorg-
aanbieders geen alfahulpen meer 
inzetten voor hulp bij het huishouden. 
Zij mogen alleen nog zorg in natura 
leveren via medewerkers in loondienst. 
Arnhemmers die gebruikmaken van 
hulp bij het huishouden moesten 
kiezen tussen een hulp in loondienst 
bij een thuiszorgaanbieder of een 
persoonsgebonden budget (PGB) 
waarmee ze zelf huishoudelijke hulp 
kunnen inkopen. 

Gemeenten bepalen zelf het uurtarief 
waarmee cliënten hun eigen hulp via 
een PGB kunnen inkopen. 
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N Weer tijd voor alle zorg

De wijkverpleegkundigen Ineke Lieste en 
Angélique Brons halen hun hart op. Nu 
de regering extra geld heeft voor zorg in 
de wijken, kunnen zij hun werk weer doen 
zoals ze dat zo graag willen. Voor Presikhaaf 
betekent dit dat er wijkverpleegkundigen 
zijn waarbij bewoners met allerlei (zorg)
vragen terecht kunnen. Bewoners kunnen 
naar de wijkverpleegkundigen toe komen in 
de Bethaan en zij gaan ook naar de mensen 
zelf toe. Angélique: “Als wij signalen krijgen 
dat er ergens behoefte is aan zorg, dan 
stappen we er op af.”

Groot verschil
Dit is een groot verschil met hoe zij de 
afgelopen jaren moesten gaan werken door 
bezuinigingen. Ineke: “Vaak kwamen we 
bij mensen thuis voor een kleine zorgvraag, 
bijvoorbeeld een zieke wassen. En ook al was er 
nog veel meer behoefte aan (sociale) zorg in dat 
gezin, meer konden we dan niet bieden. En nu 
wel!” Angélique: “Het is zo fi jn om weer meer 
voor de mensen te kunnen betekenen.” 

Extra geld voor extra zorg
Door het extra geld mogen zij extra zorg 
leveren in de wijk. Ineke en Angélique 
werken er met hun collega’s nu hard aan om 
dat ook te kunnen. Ze nemen extra (wijk)
verpleegkundigen in dienst om mensen in 
Presikhaaf te helpen. 
Die (wijk)verpleegkundigen worden nu 
gezocht. Ineke: “Dus als er ervaren (wijk)
verpleegkundigen zijn die in Presikhaaf aan het 
werk willen, dan horen wij het graag!”

Oplossingen
Ook zijn zij op een rijtje aan het zetten 
wie er in Presikhaaf allemaal iets kunnen 
betekenen voor mensen met (zorg)vragen. 
Ineke: “We werken al heel goed samen met 
de zorgverleners hier bij ons in het gebouw 
de Bethaan. Maar ook met organisaties voor 
bijvoorbeeld jongeren, of juist ouderen, 
voor opvoedingsvragen en adviseurs voor 
andere problemen gaan we de samenwerking 
verbeteren. Want er zijn heel veel verschillende 
redenen waarom mensen niet lekker in hun 
vel kunnen zitten. En wij willen in ieder 
geval de juiste richting kunnen geven voor de 
oplossing.”

De wijkverpleegkundigen zijn net met hun 
nieuwe aanpak gestart. Ze werken nu hard aan 
het opbouwen van het team. Maar iedereen die 
vragen heeft is van harte welkom om contact 
op te nemen.

Contact
Stichting Th uiszorg Midden-Gelderland 
Wijkverpleegkundigen: Ineke Lieste, 
Angélique Brons, Petra Verwoert, Dina Tunç

Gezondheidscentrum Presikhaaf
Volkerakstraat 185
Telefoon: (026) 3762222
www.stmg.nl

Presikhaaf is een wijk vol variatie. Wonen, werken, winkelen, sporten en spelen; het 
kan er allemaal. Presikhaaf is ook een ‘krachtwijk’. Alle mogelijkheden die de wijk heeft 
worden extra versterkt. Dat is te zien aan nieuwe wegen, voorzieningen, parken en 
woningen. Maar ook moeten de inwoners van de wijk betere kansen krijgen. Daarvoor 
zijn verschillende mensen aan het werk in de wijk. Deze keer maken we kennis met de 
wijkverpleegkundigen.  

Foto: Martine Siemens


