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GROOT SCHERM VOOR VOETBALWEDSTRIJD AANWEZIG
Het buurtfeest vindt plaats in buurtcentrum de Oosthof, Kinderkamp 9.

Er zijn drankjes en hapjes.
Toegang is gratis.

B U U R T F E E S T 
vo o r  e n  d o o r  

P R E S I K H A A F  O O S T
ZONDAG 13 JUNI OM 13.00 UUR 

    R O O F V O G E L S H O W
    
    met Valkenier Reinier

Tal van workshops waaronder: 

pannenkoeken 
bakken

t-shirts
verven

bloem-
schikken

sieraden
maken kalligrafie

Verder: 
sterrenkunde - streetcircus - clowns - schminken
 luchtkussen - broodjes bakken met de scouting
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NIEUWS UIT PRESIKHAAF OOST

Verhard voetbalveld 
in park Kinderkamp 
in gebruik

Op de foto: Jardell, Claudio en Kadircan
fotografie: Hans van Dulkenraad

Verkeersremmende 
maatregelen 
Kamphuizenlaan
In mei worden de voorlichtings-
avonden voor de fase 4 en 5 van het 
project BuitenGewoonBeter (BGB) 
gehouden. 
Fase 3, rond de Kinderkamp, is al 
in werking gezet en er zijn al twee 
gespreksronden met bewoners 
geweest. Fase 4 is het gebied 
Cannenburglaan t/m Ulenpaslaan 
en fase 5 is het gebied Singraven-
laan tot Kamphuizenlaan. 

Het wijkplatform Presikhaaf Oost 
heeft de gemeente Arnhem ver-
zocht de bewoners rond de Kamp-
huizenlaan (fase 4) te betrekken bij 
de keuze van de verkeersremmende 
maatregelen. De gemeente Arnhem 
heeft hierin toegestemd en er heeft 

in april overleg met het wijkplatform plaatsgevonden (zie foto). 
Bewoners rond de Kamphuizenlaan krijgen, naast de uitnodiging voor 
BGB, een extra uitnodiging van het wijkplatform om deel te nemen aan 
de eerste bijeenkomst over de verkeersremmende maatregelen. 

Foto: Hans van Dulkenraad

Oud wijkwethouder Sander
van Bodegraven had de jongeren, 
buurtbewoners en het wijkplatform 
beloofd dat hij zich sterk zou 

maken voor een verhard voetbal-
veld in park Kinderkamp, zodat aan 
de overlast van voetballen op straat 
een eind zou komen. 

In de nazomer van 2009 is na lang 
onderhandelen en wachten een 
verhard voetbalveld aangelegd dat 
past binnen het bestemmingsplan. 

Het heeft even geduurd, vooral 
door het slechte weer, maar sinds 
begin maart maken de jongeren 
regelmatig gebruik van het verharde 
veld.
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Snelheidscontroles  op de Middachtensingel

Financiële 
bijdrage

Het wijkplatform heeft € 250,- 
beschikbaar gesteld voor 
Jeugdland Vakantie Paspoort en 
Jeugdland Holiday Kick off.

Frank Daeseleer, de 
gebiedsagent voor 
Over het Lange Water, 
heeft in het wijkplat-
formoverleg in april 
aangekondigd dat de 
snelheidscontroles nog 
steeds uitgevoerd 
worden. 

Een aantal auto- en 
motorrijders denkt dat 
op de Middachten-
singel harder dan 50 km 

gereden mag worden. Wie wordt betrapt, krijgt 
onherroepelijk een bekeuring.

Foto: Hans van Dulkenraad

WIJKBIJEENKOMST

14 OKTOBER A.S.

VAN GROOT BELANG

VOOR BEWONERS EN

ORGANISATIES VAN

ELSWEIDE

WINKELCENTRUM

OVER HET LANGE WATER

INFORMATIE :

h.folkeringa@planet.nl

026 - 361 57 06

Even voorstellen
Zoals u heeft kunnen lezen in de 
vorige Presikhaaf Wijknieuws, is er 
een herstart van het Bewonersover-
leg Kinderkamp. 

Door Daniëlle Boers

Een gedreven groep mensen is 
bereid gevonden om samen na te 
denken over de buurt. Voornaam-
ste doel van het Bewonersoverleg 

Kinderkamp is 
toe te zien op de 
leefbaarheid en 
de veiligheid in 
onze wijk. 

Het bewoners-
overleg van de 
Kinderkamp 
bestaat uit: Hans 
Heesen, Joop 
van Ipkens, 
Conny Kentin 
(voozitter) Lenie 

Koster, John Willemsen, Daniëlle 
Boers, Thomas Evers (RIBW) en 
Karin Veldkamp (vanuit Opbouw-
werk Presikhaaf ). 

In april is de kersverse bewoners-
overleggroep van de Kinderkamp 
voor de eerste keer bij elkaar 
geweest met mevrouw Bierings van 
Volkshuisvesting. Tal van vragen 
over de woningen, het groen 
eromheen of overlastkwesties zijn 
besproken. Iedereen ging met een 
tevreden gevoel naar huis.
Wil jij ook meepraten of wil je iets 
kwijt, mail naar 
bewonersoverlegkinderkamp@
hotmail.com

Agenda werkgroepen Presikhaaf Oost

Mei
18-05 Gezamenlijk Wijkplatform Oost en West 19.30 uur de Overkant

Juni
01-06 Bewonersoverleg Lange Water Midden 19.30 uur  de Oosthof
22-06 Wijkplatform Presikhaaf Oost 19.30 uur de Oosthof
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Hoera ze zijn getrouwd!
Jesse en Carina, Sabawoon en 
Kim, kinderen van de kleuter-
groepen van de Dr W. Drees-
school zijn pas ‘getrouwd’ in het 
stadhuis van Arnhem.

De kinderen deden mee met het 
project: trouwen, trouwen, strikjes 
op de mouwen van de gemeente 
Arnhem.

In de weken voor de trouwdag is 
door alle kinderen hard gewerkt 
aan corsages en een bruidstaart. 
Ook is, met behulp van de leskist, 
veel aandacht besteed aan het 
onderwerp trouwen en vriendschap.

Op de grote dag reden de kinderen 
in een echte Porsche 356 naar het 
stadhuis waar de kinderen (verge-
zeld van alle andere kinderen en 
veel ouders) door de ambtenaar van 
de burgerlijke stand mevr. Ingrid 
Brakenhoff “voor het neppie” in de 
echt werden verbonden.
Na eerst een ronduit NEE van een 
bruidegom werden er uiteindelijk 

Door Karin Albers

Openbare Basisschool
Dr. W. Dreesschool

toch ringen uitge-
wisseld, trouwakten 
getekend en een 
door de kinderen 
zelfgemaakte trouwtaart aange-
sneden.

In de grote hal van het stadhuis 
werd een heuse receptie gehouden 
met taart en limonade.
Het was een prachtige huwelijks- 
voltrekking!

Een leerzame excursie Door Simone Verwaaijen

Groep 3 van de O.L.V. van Lourdesschool nam 
begin april een kijkje in de Historische Kelders en 
de Eusebiuskerk. 
We gingen er heen omdat we met het hele MFC 
Presikhaven een project over de Middeleeuwen 
volgen en daar hoorde deze excursie bij. 

We konden zien wat de mensen allemaal in hun 
kelders bewaarden in de middeleeuwen. We  vonden 
ook de hoofdrolspeelster van het project ‘Jonkvrouwe 
Hadewijch’, die in het 
St. Elisabeth Gasthuis beter 
probeerde te worden van de 
builenpest. We vonden 
gelukkig het kruidenvrouw-
tje, zodat we Hadewijch 
konden helpen. 
Het was best spannend of 
het allemaal ging lukken. 
Gelukkig kregen wij een 
pilletje van het kruiden-
vrouwtje, zodat de builen-
pest ons niet kan 
overkomen. 
Ons avontuur stopte niet 

bij de kelders! We gingen ook naar de Eusebiuskerk. 
Daar lag een hertog begraven en onder de kerk waren 
zelfs skeletten van rijke mensen uit de Middeleeuwen. 

Bij het Duivelshuis, waar hertog Karel van Gelre in de 
16e eeuw woonde, keken we ook nog even. Ons werd 
verteld dat burgemeester Pauline Krikke daar heel hard 
werkt. Toch probeerden we haar te storen door haar 
naam onder een van de prachtige ramen van het 
Duivelshuis te roepen. 

En met resultaat! Even 
later kwam ze naar buiten 
met haar ambtsketting om, 
die ze ons uitgebreid liet 
zien. We vonden dat 
superaardig van haar.

Kortom, onze excursie was 
echt leerzaam met zelfs een 
ontmoeting met de burge-
meester van Arnhem! 

Voor meer foto’s, zie onze 
website: 
www.olvvanlourdesschool.nl 
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Sportinstuif 
Elke woensdagmiddag 

om 13.30 uur 
is het weer zo ver! 

Het enthousiaste team 
van leerbedrijf Diagonaal 
organiseert wekelijks een 

sportinstuif 
met activiteiten voor 

kinderen van 4 tot 12 jaar.

Maar natuurlijk zijn ouders 
ook van harte welkom. 

De instuif zorgt voor een 
geweldige middag: 

sporten, spelen en lachen.

De activiteit vindt plaats 
op het pannaveldje aan de 

Kinderkamp en duurt 
tot 15.30 uur.

Voor meer informatie kunt 
u terecht bij Floris Vos, 
coördinator sportinstuif, 

telefoon
026-3634533.

Koken op dinsdag
Kinderen van 8-12 jaar kunnen zich 
opgeven voor de kookclub. 
De kookclub is op dinsdagmiddag 
van 15.45-17.45 uur en is gratis.
We gaan drie keer koken met elkaar 
en de vierde keer koken we voor 
jullie ouders, 
broertjes en zusjes. Je mag twee of 
drie mensen uitnodigen. 
Zij moeten een kaartje kopen en 

krijgen een 3-gangen 
menu opgediend.
Vind je het leuk om 
te koken en te 

bakken? Wil je 
graag leren koken? 

Geef je op voor de 
kookclub bij Jantiena. 

De kookclub begint op 18 mei.

Meidenclub op vrijdag
Op vrijdagmiddag kunnen meisjes 
van 10 t/m 13 jaar naar de 
meidenclub gaan.
Elke week is er 
een andere 
activiteit. 
We gaan 
bijvoorbeeld 
film kijken, 
koken of een 
beautymiddag 
houden, met make-up en haren 
vlechten. Zwemmen of bowlen 
staat ook op het programma. 

Kom jij op vrijdag van 16.00-17.30 
uur gezellig met vriendinnen naar 
de leuke activiteiten die wij voor 
jullie organiseren?

Voor meer informatie kun je bellen met 
Jantiena van der Goot, telefoon 3614457.

Kinderactiviteiten bij 
buurtcentrum de Overkant

Agenda werkgroepen 
Presikhaaf West
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

Juni
03-06 Inter Culturele Werkgroep (ICW) 09.30-11.30 uur de Overkant
07-06 WWP1 20.00 uur MFC
15-06 Wijkplatform Presikhaaf West  20.00 uur de Overkant
17-06 Inter Culturele Werkgroep (ICW) 09.30-11.30 uur de Overkant
22-06 WWP3 19.30 uur de Overkant

Juli
01-07 Inter Culturele Werkgroep (ICW) 09.30-11.30 uur de Overkant
12-07 WWP2 19.30 uur MFC
15-07 Inter Culturele Werkgroep (ICW) 09.30-11.30 uur de Overkant
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B E Z O R G E R S 
I N  B E E L D

Met veel plezier en altijd 
met goede zin brengen 

de zusjes Anouska en 
Samantha Engelhart elke 

twee maanden de 
wijkkrant rond. 

Zo’n 165 wijkkranten 
verdwijnen dan in een 

uurtje tijd in de 
brievenbussen aan de 

Slaakweg. 
Zij hopen dat de 

komende jaren 
te blijven volhouden.

Namens de redactie: 
HARTELIJK DANK!

WIJKBIJEENKOMST

14 OKTOBER A.S.

VAN GROOT BELANG

VOOR BEWONERS EN

ORGANISATIES VAN

ELSWEIDE

WINKELCENTRUM

OVER HET LANGE WATER

INFORMATIE :

h.folkeringa@planet.nl

026 - 361 57 06

Tussenruimte
Tussenruimte is een groot kunstproject speciaal voor Presikhaaf, dat 
nu plaatsvindt. Georganiseerd door de Cultuurscout Presikhaaf 
vanuit Kunstbedrijf Arnhem. 

Verder worden tussentijds regel-
matig tentoonstellingen georgani-
seerd in de wijk. De Gelderlander 
wijdde begin april een mooi artikel 
aan het project. 

Tussenruimte is onderdeel van de 
krachtwijkenaanpak. Voor meer 
informatie kijk op 
www.tussenruimte-presikhaaf.nl 
of bel/mail voor deelname of 
opgave nieuwsbrief de cultuur-
scout, Claudia Schouten,
026-327 23 19, claudia.schouten@
kunstbedrijfarnhem.nl

Door Claudia Schouten

Kinderen van de Dr. Willem 
Drees- en J.F. Kennedyschool met 
ouders, een groep 55-plussers uit 
Presikhaaf met een speciaal kunst-
traject en zo’n zestig jongeren doen 
mee. 
Verder werken twaalf kunstenaars 
met diverse bewoners/straten aan 
kunstwerken voor kinderen. Alle 
resultaten zijn te zien op 20 juni in 

een kunstspeelroute met een feeste-
lijke opening. 

Er is die dag ook een huttenbouw-
wedstrijd ‘Kartondorp’. Geef je 
voor 20 juni op voor Kartondorp! 
Plattegronden en de kunstspeel-
route kunnen vanaf 1 juni opge-
haald worden in het informatiecen-
trum in winkelcentrum Presikhaaf. 

De kunstenaar gaf uitleg hoe hij de tekeningen van de kinderen gebruikt en ze uitvergroot 
en er in de wijk een beeld van maakt. 
Een jongetje riep toen: ‘Hey mijnheer, als ik later groot ben, mag ik dan uw baan?’

Fo
to
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an



9

WIJKNIEUWS

Advertentie Advertentie

Honigkamp 74
 6826 PR  Arnhem

Telefoon 026-3610284

SLAGERIJ
GREVEN

Oplossing 
Sudoku

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Buiten Gewoon Beter 
start in fase 4 en 5
Buiten Gewoon Beter (BGB) is 
een gemeentebreed programma, 
dat erop is gericht om de kwali-
teit van de openbare ruimte in 
Arnhem in brede zin op peil te 
brengen. Naast het wegwerken 
van achterstallig onderhoud 
wordt - waar nodig - de inrich-
ting van de openbare ruimte 
verbeterd. Ook de sociale kant 
krijgt een plaats in het 
programma: bijvoorbeeld het 
bevorderen van bewonerspartici-
patie en het terugdringen van het 
ontstaan van zwerfvuil. 

Basisniveau
Het Arnhemse gemeentebestuur 
heeft in 2001 vastgesteld wat de 
minimale kwaliteit van de openbare 
ruimte moet zijn in de wijken. Zo 
zullen we vaker onkruid van de 
trottoirs borstelen, maar dat bete-
kent niet dat er geen grassprietje 

Wanneer gaat dat gebeuren?
We kunnen niet alle wijken en 
buurten tegelijk opknappen. 
De voorbereidingen intern bij de 
gemeente zijn gestart. 
In mei van dit jaar worden voor 
fase 4 (Ulenpaslaan en omgeving) 
en fase 5 (Goudensteinstraat en 
Warmelolaan en omgeving) bewo-
nersavonden georganiseerd: voor 
fase 4 op 19 mei en voor fase 5 op 
25 mei. U krijgt hiervoor nog een 
persoonlijke uitnodiging.

En kunt u ondertussen 
ook iets doen?
In Buiten Gewoon Beter gaat de 
gemeente een inhaalslag maken in 
het onderhoud van uw wijk. Maar 
hoe houden we samen uw wijk 
schoon en netjes? Gooi bijvoor-
beeld geen afval op straat, maar in 
afvalbakken. 
En laat uw hond niet op het 
trottoir maar in de goot poepen. 
Misschien kunt u uw medebuurt-
bewoners daar ook op aanspreken. 
Want samen maken we uw wijk 
steeds mooier en schoner.

meer tussen de tegels groeit. Het 
betekent wel dat de veiligheid van 
de openbare ruimte gegarandeerd 
kan worden en dat bewoners de 
kwaliteit acceptabel vinden.
 
En plussen
Een deel van het budget voor elke 
wijk is gereserveerd voor zoge-
naamde plussen. In overleg met de 
wijk bepaalt de gemeente wat de 
plussen worden. Een plus wil 
zeggen dat sommige voorzieningen 
op een hoger niveau dan het 
basisniveau komen. 

Voorbeelden daarvan zijn: een 
pleintje met fraaie klinkers in 
plaats van tegels, een trimbaan, 
extra groen of een uitgebreid 
speeltoestel. Van het budget kun-
nen natuurlijk niet alle wensen 
worden vervuld, dus er moeten 
keuzes worden gemaakt.

weer volop
barbeque vlees

meer dan 
20 soorten

Honigkamp 52 - 6826 PR Arnhem
Telefoon 026-3621996

De bloemenwinkel 
bij u in de buurt

voor al uw bruids- en grafwerk.
Gemengde boeketten 

van € 10,00 
nu voor € 7,50

Nu volop perkgoed te koop!!!

Tevens het adres voor de leukste 
kadoartikelen, fotolijstjes, 

kleinmeubelen, sieraden en 
kadobonnen.
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Arbeidstrainingcentrum 
De Werkmeester en Kledingbank 
Arnhem starten samen een tweede 
innamepunt voor kleding in 
Presikhaaf. Mensen kunnen vanaf 
19 april elke werkdag hun nog 
goede kleding brengen naar 
Ringoven 32. De kleding wordt 
gratis weggegeven aan mensen in 
Arnhem en omgeving die dit niet 
(meer) kunnen betalen.

Openingstijden
De Werkmeester is van maandag 
tot en met vrijdag open van 08.00 
tot 15.00 uur. Kledingbank Arnhem 

is elke zaterdag van 10.00 tot 13.00 
uur geopend voor kledinginname 
aan de Kleine Oord 167 in het 
centrum van Arnhem. Zo kunnen 
mensen zes dagen in de week 
kleding brengen.

Samenwerking De Werkmeester 
en Kledingbank Arnhem
De Werkmeester fungeert als 
Arbeidstrainingcentrum en is 
gevestigd op de Ringoven in 
Arnhem. Jongeren, die veel moeite 
ondervinden om aan de slag te 
gaan op de arbeidsmarkt door 
verschillende (psychische en 

lichamelijke) problemen, worden 
ingezet voor het aanleren van basale 
werknemersvaardigheden. Voordat 
de kleding wordt weggeven, wordt 
deze gesorteerd. 

Voor deze werkzaamheden heeft de 
Kledingbank sorteerders nodig. 

Voor meer informatie kunt u kijken 
op www.werkmeester.nl en 
www.kledingbankarnhem-eo.nl.

Afscheid 
van de 

Voor de kinderen van groep acht 
breekt een spannende tijd aan. Zij 
sluiten de periode op de basisschool 
af en gaan na de zomer naar het 
voortgezet onderwijs. Veel kinderen 
hebben wel acht jaar bij elkaar in 
de klas gezeten. Twee kinderen 
vertellen hoe zij het op hun basis-
school hebben gevonden. 

Zoë, geboren in Voorburg, en 
Rahima, geboren in Afghanistan, 
en beiden 12 jaar oud: “We vinden 
het een leuke school, omdat er 
verschillende culturen bij elkaar in 
de school zitten. Veel kinderen 
kunnen goed met elkaar opschieten 
en de leraren zijn heel aardig. 

De lessen worden goed gegeven en 
als het te makkelijk is, krijg je extra 
moeilijke lessen. Je krijgt ook extra 
aandacht wanneer je een vak 
moeilijk vindt. We gebruiken leuke 

manieren van leren zoals: op de 
computer, met verschillende 
schema’s voor rekenen, taal en 
spelling. En we hebben heel leuke 
uitjes. Vanaf groep zes ga je drie 
dagen op kamp.

Onze school zit in een prachtig 
modern gebouw met grote gangen 
waar we kunnen werken. We 
hebben ook een digitaal schoolbord 
in de klas. Eén keer in de maand 

gaan we met de klas naar de biblio-
theek onder onze school.” 

Zoe: “Na de zomer ga ik naar het 
gymnasium op het Thomas à 
Kempiscollege, mijn CITO-score is 
550 en daar ben ik erg blij mee.” 
Rahima: “Mijn CITO-score is 545 
en ik ga naar het Stedelijk gym-
nasium in Arnhem. 
Ik ga naar het SGA omdat het een 
kleine school is.” 

Kleding inleveren bij 
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Aanvraagformulier bewonersbudget
Krachtwijk Presikhaaf

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

6826 HA Arnhem     tel. 026 362 84 47

naam

adres

postcode, plaats

telefoon

email

omschrijving

idee

voor wie?

waar?

wanneer?

hoe worden de 

inwoners erbij 

betrokken?

globale kosten?

Te
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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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belangstelling van dames.
”De aanleiding? Om kinderen van de straat te 
houden organiseren allochtone ouders al 25 
jaar activiteiten voor hun kinderen op de zon-
dagmiddag. Eerst in de Snuffelpaal, sinds kort 
in het MFC. “Maar toen we hier in dit grote 
gebouw terechtkwamen, hadden we meer 
ouders nodig om de activiteiten in goede en 
veilige banen te leiden”, zegt Hakim. “Toen 
dachten we: nu we hier toch zitten, laten we 
dan iets gaan doen voor onszelf. Zo kwamen 
we op bewegen.” 
Tot eind van dit jaar dekt de bijdrage uit het 
bewonersbudget de huur van de zaal. Wel 
betalen de deelnemers een eigen bijdrage. 
De groep beslist zelf wat ze daarmee doet – 
bijvoorbeeld besteden aan de kinderactiviteiten, 
want daar zit geen cent subsidie op. “Voor vol-
gend jaar dienen we weer een aanvraag in en 
vragen we opnieuw een kleine eigen 
bijdrage.”.

’Niet geschoten is altijd mis’
Je hebt een goed idee voor de wijk en dient 
een aanvraag in voor geld om je idee wer-
kelijkheid te laten worden. Zo’n aanvraag 
komt terecht bij het Krachtwijkteam ter 
beoordeling. Het team is tevreden: “De aan-
vragen nemen toe en de projecten worden 
groter. Dat is goed voor Presikhaaf.”

Een buurtbarbecue, een straatfeest, in het 
begin gingen aanvragen vooral over dit soort 
kleinere initiatieven. “Prima, want zo komen 
mensen bij elkaar die samen iets tot stand 
brengen”, vindt het wijkteam, bestaande uit 
René Vriezen, Hans van Dulkenraad, Janny van 
Ginkel, Theo Peren, Gies Burgers en Henk van 
Duuren. “Bovendien hebben deze kleinere initi-
atieven het vuurtje aangestoken voor nieuwe 
en grotere ideeën, zoals een parkje of een 
speeltuin.”
Het team beoordeelt niet alleen de papieren 
aanvraag. “Aanvragers komen bij ons langs om 
uitleg te geven. Het valt op hoe goed bewo-
ners hun idee weten te brengen. 
Complimenten!” Op grond van aanvraag plus 
toelichting keurt het team een aanvraag goed 
of geeft advies aan het wijkplatform. 
Dat laatste betreft projecten van meer dan 
tienduizend euro, want daarover beslist niet het 
Krachtwijk-team maar het Wijkplatform. “In 
negen van de tien gevallen neemt dat ons 
advies over.”
Niet altijd zit het team op één lijn. “De een 
benadert het zakelijk, de ander sociaal. 
En als iemand van ons het ‘flauwekul’ vindt, 
moet een aanvrager met goeie argumenten 
komen. Maar uiteindelijk beslist de meer-
derheid.”Over één ding zijn ze het eens: meer-
dere bewoners moeten achter het idee staan.  

Vlnr: René Vriezen,  Janny van Ginkel, 
Theo Peren, Henk van Duuren, Gies Burgers, 
Hans van Dulkenraad

“Om die reden zijn al aanvragen afgeketst. 
Het moet gaan om initiatieven die de leefbaar-
heid in de wijk verbeteren en de contacten in 
de wijk bevorderen. Het is de bedoeling dat 
mensen met elkaar contact zoeken en samen 
iets organiseren. 
”Vóór een aanvraag bij het team belandt, heeft 
dat al een hele weg afgelegd. “Eigenlijk gaat 
de aanvraag eerst naar opbouwwerker Wim 
Petersen. Die helpt aanvragers en controleert 
ook of een aanvraag aan de eisen voldoet. Bij 
een project als een speelveldje of een parkje, 
zorgt hij dat de gemeente een quick scan 
maakt. Dan zijn ook meteen de kosten 
bekend.” 
Al met al is het Krachtwijkteam “redelijk tevre-
den”. “Alleen is het jammer dat zo weinig 
allochtonen een aanvraag indienen, terwijl zij 
de helft van het aantal bewoners uitmaken. 
Ons advies, trouwens aan iedereen, is: 
gewoon doen! Niet geschoten is altijd mis.” 

Galm blij met bijdrage
Galm Presikhaaf, een sport- en spelgroep 
voor ouderen, krijgt een bijdrage uit het 
bewonersbudget voor de aanschaf van 
sport- en spelartikelen. Dat heeft het 
Krachtwijkteam onlangs besloten. De groep 
is blij: “Zo kunnen we onze activiteiten op 
de oude voet voortzetten.”

Jarenlang maakte Galm gebruik van speciale 
sport- en spelmaterialen in de gymzaal van OLV 
van Lourdesschool. In MFC Presikhaven, waar 
Galm sinds september sport, ontbreekt dit soort 
materiaal.  Een beroep op het bewonersbudget 
bracht uitkomst. Nico de Wit van Galm:  “Het 
krachtwijkteam is van mening dat sporten voor 
senioren uit Presikhaaf een goede activiteit is. 
En ook de mogelijkheid tot ontmoeting stimu-
leert. Wij zijn zeer gelukkig met het besluit. 
Waarvoor onze hartelijke dank.”  
Bij Galm zijn twintig Presikhaafse senioren 
actief. De groep staat onder leiding van gym-
instructrice Marijke Vleeming. 

De happening zal plaatsvinden op het gras aan 
de overkant van de loopbrug; het evenemen-
tenterrein. Daar moet het echte campingsfeer-
tje groeien. Dus niks georganiseerds, alles 
spontaan. Op twee uitzonderingen na. Op zater-
dagavond een groot kampvuur - waarvoor de 
gemeente hout beschikbaar stelt. En op zon-
dagochtend een gezamenlijk ontbijt. “Albert 
Heijn heeft toegezegd dit te sponsoren”, zegt 
Woering. “Voor het avondeten moet iedereen 
zelf zorgen, dat zal wel barbecueën worden.”
“Tja, hoe ontstaat zo’n idee”, vervolgt hij. 
 “We zaten in het zonnetje bij elkaar na de 
Parkmanifestatie vorige zomer, en ineens dacht 
ik: waarom hier niet een nachtje kamperen? 
Tentje neerzetten, met z’n allen eten, samen 
leuke dingen doen. Een camping is een prachti-
ge plek om elkaar te ontmoeten. Je staat naast 
elkaar, gebruikt elkaars hamer, schuift bij elkaar 
aan bij de barbecue. Die gedachte viel in goede 
aarde, en mijn sneeuwbal werd een vette 
lawine.”

Ontbijttafels
Om het festijn financieel rond te breien deed 
hij een beroep op het bewonersbudget. Onder 
meer voor de huur van ontbijttafels en een toi-
letwagen. Het wijkplatform vond het een 
prachtig idee, maar wilde nog wel weten hoe 

het bijvoorbeeld zat met verzekeringen, aldus 
de bedenker. “Maar we zijn gedekt. Stichting 
Rijnstad neemt dat op zich.”
Wat Presikhaaf straks precies te wachten staat, 
kan Woering niet voorspellen. “Geen idee hoe-
veel mensen er komen. Dat is onder meer 
afhankelijk van het weer. Ik moet er niet aan 
denken dat er straks zó’n laag water staat” - 
tussen z’n handen past een emmer. Overigens 
mogen caravans en auto’s het park niet op. 
Maar wie z’n vouwwagen het park induwt, is 
welkom. Hoe dan ook moet elke deelnemer 
zich vooraf aanmelden. Zie daarvoor de aan-
meldingsformulieren die straks in de wijk te 
vinden zijn.

Miloud Andouh (links) en Hakim Hmadoch 

Gezond bewegen, overgewicht aanpakken en 
nog gezellig ook. Dat is de kern van de sport-
avond voor oudere Presikhaafse allochtonen - 
Somaliërs, Egyptenaren, Irakezen, Marokkanen, 
overal komen ze vandaan. “Allochtonen maken 
te weinig gebruik van de mogelijkheden”, zegt 
Miloud, “dus heb ik een financiële aanvraag 
ingediend voor deze activiteit.” Die loopt als 
een trein, en de interesse groeit. Er is zelfs

Sla je tent op in park Presikhaaf
Op 26 en 27 juni zal Park Presikhaaf veranderen in Camping Presikhaaf. Een gezel-
lige camping, inclusief volleybalveldje, waterglijbaan, jeu de boule-baan, barbe-
cue, een groot kampvuur en wat zoal bij een camping hoort. Zelfs toiletten zijn 
aanwezig. “Elke bewoner kan er z’n tentje neerzetten, mits vooraf aangemeld”, 
zegt bedenker en wijkbewoner Henk Woering. 

Gezond de kilootjes 
aanpakken 
Oudere allochtonen doen niet aan sport? 
Mis! Sinds maart sport er op zondagavond 
(18.00 - 19.30 uur) een groep in de zaal 
van MFC Presikhaven. Initiatiefnemers zijn 
Miloud Andouh en Hakim Hmadouch. 
De kosten dekken ze met financiële steun 
uit het bewonersbudget. “De aanvraag was 
binnen twee weken gepiept.”
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belangstelling van dames.
”De aanleiding? Om kinderen van de straat te 
houden organiseren allochtone ouders al 25 
jaar activiteiten voor hun kinderen op de zon-
dagmiddag. Eerst in de Snuffelpaal, sinds kort 
in het MFC. “Maar toen we hier in dit grote 
gebouw terechtkwamen, hadden we meer 
ouders nodig om de activiteiten in goede en 
veilige banen te leiden”, zegt Hakim. “Toen 
dachten we: nu we hier toch zitten, laten we 
dan iets gaan doen voor onszelf. Zo kwamen 
we op bewegen.” 
Tot eind van dit jaar dekt de bijdrage uit het 
bewonersbudget de huur van de zaal. Wel 
betalen de deelnemers een eigen bijdrage. 
De groep beslist zelf wat ze daarmee doet – 
bijvoorbeeld besteden aan de kinderactiviteiten, 
want daar zit geen cent subsidie op. “Voor vol-
gend jaar dienen we weer een aanvraag in en 
vragen we opnieuw een kleine eigen 
bijdrage.”.

’Niet geschoten is altijd mis’
Je hebt een goed idee voor de wijk en dient 
een aanvraag in voor geld om je idee wer-
kelijkheid te laten worden. Zo’n aanvraag 
komt terecht bij het Krachtwijkteam ter 
beoordeling. Het team is tevreden: “De aan-
vragen nemen toe en de projecten worden 
groter. Dat is goed voor Presikhaaf.”

Een buurtbarbecue, een straatfeest, in het 
begin gingen aanvragen vooral over dit soort 
kleinere initiatieven. “Prima, want zo komen 
mensen bij elkaar die samen iets tot stand 
brengen”, vindt het wijkteam, bestaande uit 
René Vriezen, Hans van Dulkenraad, Janny van 
Ginkel, Theo Peren, Gies Burgers en Henk van 
Duuren. “Bovendien hebben deze kleinere initi-
atieven het vuurtje aangestoken voor nieuwe 
en grotere ideeën, zoals een parkje of een 
speeltuin.”
Het team beoordeelt niet alleen de papieren 
aanvraag. “Aanvragers komen bij ons langs om 
uitleg te geven. Het valt op hoe goed bewo-
ners hun idee weten te brengen. 
Complimenten!” Op grond van aanvraag plus 
toelichting keurt het team een aanvraag goed 
of geeft advies aan het wijkplatform. 
Dat laatste betreft projecten van meer dan 
tienduizend euro, want daarover beslist niet het 
Krachtwijk-team maar het Wijkplatform. “In 
negen van de tien gevallen neemt dat ons 
advies over.”
Niet altijd zit het team op één lijn. “De een 
benadert het zakelijk, de ander sociaal. 
En als iemand van ons het ‘flauwekul’ vindt, 
moet een aanvrager met goeie argumenten 
komen. Maar uiteindelijk beslist de meer-
derheid.”Over één ding zijn ze het eens: meer-
dere bewoners moeten achter het idee staan.  

Vlnr: René Vriezen,  Janny van Ginkel, 
Theo Peren, Henk van Duuren, Gies Burgers, 
Hans van Dulkenraad

“Om die reden zijn al aanvragen afgeketst. 
Het moet gaan om initiatieven die de leefbaar-
heid in de wijk verbeteren en de contacten in 
de wijk bevorderen. Het is de bedoeling dat 
mensen met elkaar contact zoeken en samen 
iets organiseren. 
”Vóór een aanvraag bij het team belandt, heeft 
dat al een hele weg afgelegd. “Eigenlijk gaat 
de aanvraag eerst naar opbouwwerker Wim 
Petersen. Die helpt aanvragers en controleert 
ook of een aanvraag aan de eisen voldoet. Bij 
een project als een speelveldje of een parkje, 
zorgt hij dat de gemeente een quick scan 
maakt. Dan zijn ook meteen de kosten 
bekend.” 
Al met al is het Krachtwijkteam “redelijk tevre-
den”. “Alleen is het jammer dat zo weinig 
allochtonen een aanvraag indienen, terwijl zij 
de helft van het aantal bewoners uitmaken. 
Ons advies, trouwens aan iedereen, is: 
gewoon doen! Niet geschoten is altijd mis.” 

Galm blij met bijdrage
Galm Presikhaaf, een sport- en spelgroep 
voor ouderen, krijgt een bijdrage uit het 
bewonersbudget voor de aanschaf van 
sport- en spelartikelen. Dat heeft het 
Krachtwijkteam onlangs besloten. De groep 
is blij: “Zo kunnen we onze activiteiten op 
de oude voet voortzetten.”

Jarenlang maakte Galm gebruik van speciale 
sport- en spelmaterialen in de gymzaal van OLV 
van Lourdesschool. In MFC Presikhaven, waar 
Galm sinds september sport, ontbreekt dit soort 
materiaal.  Een beroep op het bewonersbudget 
bracht uitkomst. Nico de Wit van Galm:  “Het 
krachtwijkteam is van mening dat sporten voor 
senioren uit Presikhaaf een goede activiteit is. 
En ook de mogelijkheid tot ontmoeting stimu-
leert. Wij zijn zeer gelukkig met het besluit. 
Waarvoor onze hartelijke dank.”  
Bij Galm zijn twintig Presikhaafse senioren 
actief. De groep staat onder leiding van gym-
instructrice Marijke Vleeming. 

De happening zal plaatsvinden op het gras aan 
de overkant van de loopbrug; het evenemen-
tenterrein. Daar moet het echte campingsfeer-
tje groeien. Dus niks georganiseerds, alles 
spontaan. Op twee uitzonderingen na. Op zater-
dagavond een groot kampvuur - waarvoor de 
gemeente hout beschikbaar stelt. En op zon-
dagochtend een gezamenlijk ontbijt. “Albert 
Heijn heeft toegezegd dit te sponsoren”, zegt 
Woering. “Voor het avondeten moet iedereen 
zelf zorgen, dat zal wel barbecueën worden.”
“Tja, hoe ontstaat zo’n idee”, vervolgt hij. 
 “We zaten in het zonnetje bij elkaar na de 
Parkmanifestatie vorige zomer, en ineens dacht 
ik: waarom hier niet een nachtje kamperen? 
Tentje neerzetten, met z’n allen eten, samen 
leuke dingen doen. Een camping is een prachti-
ge plek om elkaar te ontmoeten. Je staat naast 
elkaar, gebruikt elkaars hamer, schuift bij elkaar 
aan bij de barbecue. Die gedachte viel in goede 
aarde, en mijn sneeuwbal werd een vette 
lawine.”

Ontbijttafels
Om het festijn financieel rond te breien deed 
hij een beroep op het bewonersbudget. Onder 
meer voor de huur van ontbijttafels en een toi-
letwagen. Het wijkplatform vond het een 
prachtig idee, maar wilde nog wel weten hoe 

het bijvoorbeeld zat met verzekeringen, aldus 
de bedenker. “Maar we zijn gedekt. Stichting 
Rijnstad neemt dat op zich.”
Wat Presikhaaf straks precies te wachten staat, 
kan Woering niet voorspellen. “Geen idee hoe-
veel mensen er komen. Dat is onder meer 
afhankelijk van het weer. Ik moet er niet aan 
denken dat er straks zó’n laag water staat” - 
tussen z’n handen past een emmer. Overigens 
mogen caravans en auto’s het park niet op. 
Maar wie z’n vouwwagen het park induwt, is 
welkom. Hoe dan ook moet elke deelnemer 
zich vooraf aanmelden. Zie daarvoor de aan-
meldingsformulieren die straks in de wijk te 
vinden zijn.

Miloud Andouh (links) en Hakim Hmadoch 

Gezond bewegen, overgewicht aanpakken en 
nog gezellig ook. Dat is de kern van de sport-
avond voor oudere Presikhaafse allochtonen - 
Somaliërs, Egyptenaren, Irakezen, Marokkanen, 
overal komen ze vandaan. “Allochtonen maken 
te weinig gebruik van de mogelijkheden”, zegt 
Miloud, “dus heb ik een financiële aanvraag 
ingediend voor deze activiteit.” Die loopt als 
een trein, en de interesse groeit. Er is zelfs

Sla je tent op in park Presikhaaf
Op 26 en 27 juni zal Park Presikhaaf veranderen in Camping Presikhaaf. Een gezel-
lige camping, inclusief volleybalveldje, waterglijbaan, jeu de boule-baan, barbe-
cue, een groot kampvuur en wat zoal bij een camping hoort. Zelfs toiletten zijn 
aanwezig. “Elke bewoner kan er z’n tentje neerzetten, mits vooraf aangemeld”, 
zegt bedenker en wijkbewoner Henk Woering. 

Gezond de kilootjes 
aanpakken 
Oudere allochtonen doen niet aan sport? 
Mis! Sinds maart sport er op zondagavond 
(18.00 - 19.30 uur) een groep in de zaal 
van MFC Presikhaven. Initiatiefnemers zijn 
Miloud Andouh en Hakim Hmadouch. 
De kosten dekken ze met financiële steun 
uit het bewonersbudget. “De aanvraag was 
binnen twee weken gepiept.”
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Aanvraagformulier bewonersbudget
Krachtwijk Presikhaaf

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

6826 HA Arnhem     tel. 026 362 84 47

naam

adres

postcode, plaats

telefoon

email

omschrijving

idee

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

De cursussen die wij aanbieden zijn 
voor de besturingssystemen:
Windows XP, Windows VISTA en 
Windows 7.

We geven beginnerscursussen internet 
en e-mail en cursussen
digitale fotobewerking, deel 1 en deel 2.
De cursussen bestaan uit tien lessen 
voor € 50,00, inclusief tien gratis
huiswerkbegeleidinguren, exclusief 
cursusboek en usb-stick.
Ook geven we workshops van 
twee of drie uur. 
Workshop internetbankieren:
twee lessen van twee uur. 
Kosten € 10,00 + kosten leerboek.

Werken met Word
Microsoft Word is een tekstverwer-
kingsprogramma waarmee u leert 
teksten maken. Niet in de vorm van 
alleen brieven, maar ook in het maken 

van (adres)bestanden, etiketten en 
diverse tekstverwerkings-  
handigheidjes. 

Deze workshop bestaat uit drie lessen 
van elk twee uur voor € 15,00 + kosten 
boek.
Voor de workshop moet u wel enige 
computerkennis hebben.
Alle computerbijeenkomsten vinden 
plaats in het Medi@trefpunt, 
in wijkcentrum de Overkant, 
Bethaniënstraat 242.

Inloop/huiswerkgeleiding
Dinsdag en donderdag van 9.30 tot 

11.30 uur.

PC-help voor cursisten en 
oudcursisten
Maandag van 13.00 tot 15.00 uur.

Voor meer informatie verwijzen 
wij u naar onze website:

seniorwebarnhem.nl of bel naar onze 
cursuscoördinatrice: 
mevr. Gerrie van Toor, telefoon 
026-361 05 87.

Activiteiten SWOA-
steunpunt Waalstaete
maandag: 
teken- en schildercursus 
van 10.00-11.30 uur, 
kosten: € 3,00 per maand;
bridgen van 13.30-16.30 uur, 
kosten: € 27,00 per jaar;
Nederlandse les van 13.30-15.30 uur.
 
dinsdag: 
klaverjassen en jokeren 
van 19.30-22.30 uur, 
€ 3,00 per maand. 
 
woensdag: 
koffieuurtje met 
tweedehands 
marktje van 
10.00-12.00 uur, 
heerlijke koffie met gebak;
biljarten in clubverband van 13.00-
16.30 uur, kosten: € 4,00 per maand.
 
donderdag: 
naaiclub van 13.00-15.30 uur, materiaal 
voor eigen rekening.

vrijdag: 
country-line dance van 9.45-11.30 uur, 
kosten € 3,00 per keer;
biljarten van 13.00-16.30 uur.  

donderdag 20 mei
Pinksterbingo van 14.30-16.30 uur,
loten € 0,25.
 
zaterdag 22 mei
high tea van 14.30-16.30 uur, 
deelname via opgave in Waalstaete.

donderdag 27 mei
snelle snackdag van 
12.30-14.00 uur, 
kosten 
€ 7,50. 

Cursussen en  workshops bij 
Seniorweb Leercentrum - de Overkant

Bethaniënstraat 242 Arnhem

Advertentie
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Vogelhuisjes in Presikhaaf-2
De sloop voor een nieuw Presik-
haaf is momenteel in 
volle gang. De Werk-
groep Woonomgeving 
Presikhaaf-2 (WWP-2) 
vond dat de vogeltjes 
in de wijk op de kale 
plekken wel een nestkastje 
konden gebruiken. 
We dachten aan vogelflats en 
in de bomen wat nestkastjes. 

Met een bouwtekening zijn we naar 
Hubo in winkelcentrum Presikhaaf 
gegaan. Die had er eerst eentje 
gemaakt voor ons, zodat we 

Door Ineke Wildschut

konden zien of het nestkastje 
geschikt was. Ondertussen had-

den we met Jessica, de kinder-
werker van Wijkcen-

trum Presikhaven, 
afspraken gemaakt dat 

de kinderen van de kinderclub op 
woensdagmiddag de kastjes in 
elkaar gingen zetten. 
Hubo had voor 60 huisjes het hout 
keurig op maat gezaagd. De kinde-
ren hebben op twee middagen 
samen met de leden van WWP-2 

met hamer en spijkers 
de plankjes aan elkaar 
vastgemaakt en ze 
mooi versierd met 
viltstiften. 

Ook zijn de kinderen, 
uitgerust met verre-
kijkers, op die mid-
dagen met vogelken-
ner Bas op pad 
gegaan om naar de 
vogels te kijken, zodat 
ze die nu ook thuis 

Circus Poehaa heeft in wijk-
centrum de Oosthof de eerste 
ronde van tien lessen afgerond 
met een presentatie waar veel 
ouders, broers en zussen bij 
aanwezig waren. 

We gaan wegens groot succes direct 
door met het volgende blok van 
tien lessen. De lessen vinden plaats 
op vrijdag van 15.30 – 17.00 uur, 
behalve in de schoolvakanties.
Woensdag 26 mei kun je in de 
Overkant meedoen met workshops 
streetcircus. Je maakt dan kennis 

Door Margriet van Galen

met o.a. showworstelen, trampoli-
nespringen en natuurlijk kun je op 
de waveboards surfen. 
Woensdag 9 juni tot 7 juli geven we 
les van 15.30 – 17.00 uur.

Je kunt je aanmelden voor alle 
streetcircusworkshops via de email 
info@circuspoehaa.nl of telefoon 
026-4458252 (maandag, woensdag 
en vrijdag van 10-16 uur). 
Streetcircus kost € 0,50 per week en 
voor Arnhem Card-houders is het 

gratis. Je kunt ook 
gewoon een keertje 
komen meedoen  en je daarna 
aanmelden bij de docent.

kunnen herkennen. De welpen van 
scoutinggroep André de Thaye 
hebben van de plankjes die nog 
over waren de laatste dertien huisjes 
gemaakt.
Graag had de WWP-2 half maart 
de nestkastjes en vogelflats in het 
kale gebied rond de gesloopte flats 
en huizen van Presikhaaf-2 willen 
ophangen. Wij en de vogeltjes 
moeten nog even wachten tot  
Portaal  het gebied netjes heeft.

Advertentie

Streetcircus in Presikhaaf door Circus Poehaa

Foto: René Vriezen

68periode van 1 mei t/m 31 mei
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Advertentie

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

Maandag 24 mei  - tweede 
Pinksterdag
Jaarlijkse voorjaarsmarkt met  leuke 
hebbedingetjes en buitenplantjes.
Tegen kleine vergoeding eigen 
gemaakte soep met een lekker 
broodje. Toegang 
gratis, zaal open 
van 12.00 tot 
16.00 uur.

Vrijdag 11 juni 
Gezellig eigen gemaakte wraps eten. 
Kosten € 1,50 p.p. Zaal open vanaf 
12.30 uur. U kunt zich vanaf heden 
inschrijven aan de balie 
(sluitingsdatum dinsdag 8 juni).

Vrijdag 9 juli
Dansbingo met mooie prijzen. De 
beentjes kunnen van de vloer met 

het onovertroffen muzikale Duo 
Pardon. Een bingoplankje kost € 3,50. 

Expositie in de Weldam
Tot half juni exposeert Corrie van 
Leeuwen haar werk.

Corrie is als jong meisje begonnen 
met tekenen en schilderen, in eerste 
instantie met acrylverf, daarna met 
olieverf. Ook heeft ze een paar jaar 
kalligrafielessen gehad. 

Op dit ogenblik schildert ze veel 
landschappen, dieren, bloemen en 
vrouwenfiguren in pastel, olieverf 
en acryl. Dit doet ze veelal thuis. 
Bij de kunstkring maakt ze etsen. 
Corrie werkt zeer realistisch, maar 
wel vanuit haar gevoel.

Nieuwsgierig geworden? Kom dan 
kijken in de Weldam.

Cinema
Filmavond op woensdag 12 mei 
om 19.00 uur. Er wordt gebruik 
gemaakt van een groot beeldprojec-
tie met bioscoopgeluid. Let op de 
affiches de komende weken. Wilt u 
een bepaalde film zien, dan kunt u 
dit kenbaar maken bij de receptie 
van de Weldam. De kosten bedra-
gen slechts € 1,50. Consumpties 
zijn voor eigen rekening.

Kan je zingen, 
zing dan mee!
Het ouderenkoor van de Weldam 
zingt iedere maandagmiddag van 
14.30 tot 15.30 uur onder leiding 
van een dirigente en met begelei-
ding van een pianist.
Het repertoire bestaat uit bekende 
liedjes.

Als je van 
zingen houdt, 
ben je van 
harte welkom 
in dienstencentrum de Weldam, 
Middachtensingel 39.

Voor nadere inlichtingen: 
Weldamkoor Arnhem 
H.Jansen-Kool 
Middachtensingel 152 
6825 HT Arnhem
Telefoon 026 - 36 42 514

Door Shirley Beer



P R E S I K HA A F

18

Hopeloos of hoopvol
Eerst het slechte nieuws. Een 
wat oudere man stond met zijn 
fiets aan de overkant van de 
Laan van Presikhaaf naar de 
sloop te kijken. Toen ik naast 
hem kwam staan, zei hij: “Ik 
heb bij mijn geboorte ook al 
een retourbiljet mee gekregen.” 
Er stortten vier verdiepingen naar 
omlaag. Wij schoven twintig 
meter opzij wegens de stofwolk 
van het verbrijzelende puin, die 
over de weg kwam aanzetten. 

“Ze stonden er vijfenzestig jaar”, 
zei hij. “Drie generaties. 
Elke twintig jaar gaan er mensen 
weg en komen er nieuwe. 
Elke flat zal minstens twee- tot 
driemaal door anderen zijn 
bewoond.” “Als ze maar niet om 
geluidsoverlast of zo zijn ver-
huisd, dan is het minder erg”, 
was mijn commentaar.

Hij zei: “Respect voor elkaar is 
wel gewenst. Wat gij niet wilt dat 
u geschiedt, doe dat ook een 
ander niet. Huizen bouwen is 
elkaar de ruimte geven.” 
Wij hadden wat sombere 
beschouwingen over onze eindig-
heid ontwikkeld, dus zei ik wijs: 

“Niet teveel aan denken dat wij 
na drie of vier generaties ook aan 
sloop onderhevig zijn.”

Wat hebben de vorige generaties 
aan ons over gedragen en wat 
dragen wij over aan de volgende 
generaties? Hoe zit het met onze 
pogingen aan de leefbaarheid van 
de wijk bij te dragen?

Nou het goede nieuws: volgens 
onderzoeken nemen acht van de 
tien mensen aan dat er meer is. 

“Hoop doet leven”, zei hij. “In elk 
geval leef je met hoop prettiger.” 

“Dan is vrijwilligerswerk niet 
vergeefs”, stelde ik vast. 

“Tot kijk”. 
We stapten weer op de fiets.

Door Piet Schreuder

Ohran Delibas geeft boksworkshops 
aan leerlingen Middachten
1 april was op Middachten mavo-
plus/havo een dag met veel humor. 
Middachten organiseerde die dag 
de Daltondag. Dit vanwege het feit 
dat Middachten vijf  jaar Dalton-
school is. De leerlingen konden 
deze dag tal van workshops volgen. 

Zij konden onder meer kiezen uit 
karaoke, kookworkshops, dans, 
dichten, rappen, muziek maken 
met groente, grimeren en nog veel 
meer. Als bijzondere act gaf bokser 
Ohran Delibas een aantal boks-
workshops. Delibas is oud-leerling 
van Middachten mavoplus/havo, 
toen nog Mavo/Havo Presikhaaf. 
Hij won veel grote toernooien, 
waaronder zilver op een EK en 
zilver op de Olympische Spelen van 
Barcelona. 

Sport en creativiteit spelen op 
Middachten een belangrijke rol. 
‘Op zo’n dag zie je wat voor talent 
je in huis hebt’, aldus Dick Helders, 
locatiedirecteur. ‘De sfeer was 
helemaal top. Een topsporter als 
Ohran Delibas past daar perfect in. 
Per slot van rekening kun je bij ons 
ook sportmanagement als examen-
vak kiezen’, legt Helders uit. 
‘Goed voor de aansluiting met Cios 
of Sport en Bewegen.’ 
Middachten mavoplus/havo is 
onderdeel van het Arentheem 

College in Arnhem. Met ca. 350 
leerlingen is Middachten een kleine 
locatie waar leerlingen in een 
veilige omgeving worden opgeleid. 
Middachten is een Daltonschool. 
Leren samenwerken en zelfstandig-
heid binnen duidelijke kaders en 
structuren zijn belangrijk. 

Door Chantal Visser
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Stien Jansen, creatief wonder

“Mijn vriendin uit Groenlo zag 
mijn gemaakte spulletjes en vroeg 
of ze die in haar winkeltje mocht 
verkopen”, begint Stien haar 
verhaal. 
Binnen de kortste keren waren ze 
uit haar winkel verdwenen.

Het was het begin van een lange, 
creatieve periode, toen haar kinde-
ren nog klein waren. Uren zat ze 
met hen te fröbelen. 

“Ik maakte van ‘waardeloos’ mate-
riaal heel aardige, vrolijke dingen.”

Vol enthousiasme neemt Stien mij 
mee naar haar hobbykamer waar al 
het geproduceerde staat: een prach-
tige luiertaart, waarin twee pakken 
Pampers en de door de klant 
geleverde cadeautjes verwerkt zijn. 

“Als alles op de goede plaats zit, gaat 

er doorschijnende folie omheen 
plus blauwe of roze linten.”
Mooi zijn de ‘schellenkoorden’ van 
strengen wol met presentjes, verfris-
send de washandjes met daarin een 
stukje zeep en prachtig de met 
linten versierde ringen van piep-
schuim inclusief beertje en spuug-
doekje. Van spuugdoekjes maakt 
Stien ook een badjasje.

Aan seizoensgebonden zaken wordt 
eveneens gedacht. “Een cd-schijfje 
aan beide kanten beplakt met iets 
dat met de feestdagen te maken 
heeft op een omgekeerd glas, mooie 
linten erom en zie, je hebt een 
prachtig cadeau.”
De materialen koopt Stien op 
markten of ze krijgt ze. Zo heeft zij 
een paar kleine spiegels staan met 
daarop geplakt vilten figuren. “Een 

heel ruimtelijk effect.” Het meeste 
is op bestelling. Stien staat ook op 
wijkmarkten. “Op 12 juli ben ik 
gevraagd voor de markt in 
Elderveld en tijdens de feestweek in 
Presikhaaf kan je me ook vinden.”

Wilt u meer weten over haar ‘werk’, 
dan kunt u bellen naar 3614919. 
Het adres is Amerstraat 147 in 
Arnhem.

Door Rick Mateliss

Advertentie

Heeft u ook een leuke hobby of 
verzameling, laat het ons weten 
en wie weet staat u de volgende 

keer in de wijkkrant.
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Nieuwsbrief Werkgroep Arnhem Geen Asfaltcentrale
Terugblik en toekomst van de werkgroep 
Berichten in de media waren in april 2006 voor de beide wijkplat-
forms van Presikhaaf aanleiding in een brief aan het college bezorgd-
heid uit te spreken over de mogelijke vestiging van asfaltcentrale Bruil 
vanuit Wageningen naar Arnhem.

In die brief werd aandacht gevraagd 
voor de leefbaarheid van Presikhaaf 
met name voor wat betreft stank- 
en geluidsoverlast, luchtverontreini-
ging en de hiermee gepaard gaande 
gezondheidsrisico’s. Nadat in juni 
2006 het voorontwerp-bestem-
mingsplan Kleefse Waard – 
Koningspley-noord in procedure 
ging, werden de argumenten aange-
vuld met o.a. behoud van groen en 
spreiding van zwaar milieuvervui-
lende industrie. 
Eind 2006 is de werkgroep AGA 
geformeerd. De werkgroep stapte 
op dat moment in een door de 
provincie Gelderland, de firma 
Bruil en gemeente Arnhem al 
vastomlijnd uitgezet parcours. Het 
college van B&W had de provincie 
al toegezegd mee te zullen werken 
aan de verplaatsing van asfaltcen-
trale Bruil vanuit Wageningen naar 
de Koningspley-noord. 

We zijn ons gaan verdiepen in het 
bestemmingsplan, MAS-rapport, 
het voorliggende traject en wet-
geving voor milieu (lucht, geluid, 
fijnstof, CO2) en bestuursrecht. 
Om een breder draagvlak te creëren 
werd contact gezocht met bewo-
nersgroepen in omliggende woon-
wijken. Daaruit is het Platform 
AGA voortgekomen, een samen-
werkingsverband van bewoners-

groepen uit Westervoort, Stads-
eiland, Malburgen, Presikhaaf, 
politieke partijen en milieugroepen. 
We hebben schriftelijk gereageerd 
op de procedures die uit de 
wijziging van het bestemmingsplan 
voortvloeiden. Zoals het doortrek-
ken van de A15, het verbreden van 
de A12 en de capaciteitsuitbreiding 
van de AVR. Het is de steeds groter 
wordende optelsom van viezigheid 
die een bedreiging vormt voor 
Presikhaaf. Als dat nodig was werd 
ingesproken bij gemeente en 
provincie. 
Naamsbekendheid werd aan de 
werkgroep en het platform gegeven 
doormiddel van o.a. stickeracties en 
nieuwsbrieven met daaraan gekop-
pelde strookjes waarmee medestan-
ders hun steun konden aangeven. 
Meer dan 800 bewoners van Presik-
haaf stuurden een strookje in. Nog 
altijd komen er adhesiebetuigingen 
binnen. Geinteresseerden konden 
via onze website www.ageena.nl het 
hele proces en onze acties volgen. 
We hebben het burgerinitiatief 
vanuit Westervoort gesteund door 
ook in Presikhaaf handtekeningen 
te verzamelen. Dat leverde 1000 
handtekeningen op. Het burgerini-
tiatief had als doelstelling het 
bevorderen van de leefbaarheid aan 
beide zijden van de Pleyweg en 
bracht de komst van de asfaltcen-

trale op de agenda van Provinciale 
Staten. We hebben aangedrongen 
op uitgebreider milieuonderzoek 
voor het totale industrieterrein 
inclusief de omliggende gebieden. 
Het Onafhankelijk Milieu Advies 
(OMA) kwam tot stand. De pro-
vincie heeft kortgeleden een Milieu 
Informatie Systeem (MIS) toege-
zegd op de Pleyweg. Uiteindelijk 
hebben alle acties er toe geleid dat 
KWS, waarvan Bruil inmiddels 
onderdeel was geworden, het 
besluit nam om de productie van 
Bruil te verplaatsen naar een 
bestaande asfaltcentrale in 
Doetinchem, ook van KWS. 

Hoe nu verder?
Werkgroep Arnhem Geen Asfalt-
centrale zet zich in om milieucate-
gorie 5 uit het bestemmingsplan te 
krijgen en de Koningspley-noord 
als cultuurhistorische groengebied 
te behouden. Daarnaast is de 
werkgroep betrokken bij procedu-
res voor uitbreidingen van de A12, 
A15 en AVR. Wij blijven Stichting 
A12 ondersteunen. In verband met 
de lopende juridische procedures 
worden de werkzaamheden voort-
gezet als Werkgroep AGA. 
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kriebels
in de
stads-

boerderij

presikhaaf

Op woensdagmiddag 2 juni a.s. van
14.00-16.00 uur worden de schapen weer 
geschoren op de stadsboerderij. Heel leuk 
om met kinderen naar toe te gaan.

Het hele jaar door worden activiteiten voor 
het publiek georganiseerd.
Deze worden aangekondigd in de lokale 
pers en op www.natuurcentrumarnhem.nl

De stadsboerderij West Presikhaaf ligt aan 
de Ruitenberglaan (vlak bij het NS-station 
Arnhem-Presikhaaf ). U bent het hele jaar 
welkom tussen 09.00 en 16.45 uur.
Voor meer informatie 026 - 377 54 64.

Schaapscheerdersfeest
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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 14 juni 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. 9
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De heer en mevrouw Bosveld, winnaars van de 
oplossing ,,Herken je wijk” uit wijkkrant nr. 2.

Postkantoor 
aan de Lange Wal 

sinds 6 mei gesloten
Voor al uw bankzaken kunt u tijdens 
de verbouwing terecht bij het 
ING-kantoor aan de Hoofdstraat 135 
in Velp.

Voor al uw postzegels, pakketten en 
aangetekende post kunt u terecht bij:

* Supercoop - Hanzestraat 26
     - Ook voor kentekens en OV-abonnementen
     - Ook voor het ophalen van post met                      
       ophaalbericht

* Primera Presikhaaf - Raadheerplein 12

* Blz. boekhandel Presikhaaf  
  Hanzestraat 58

* Voor verkoopadressen Staatsloterij                   
  kijk op www.staatsloterij.nl

* Voor verkoopadressen Ticketservice      
  kijk op www.ticketservice.nl

* Zie voor meer informatie over het  
   kopen van treinkaartjes www.ns.nl
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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 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 (jur. ondersteuning)  443 25 72
Huisartsen buiten kantoortijd              0900-1598
Huisartsen kantoortijden                     0900-1515
Meldpunt Vrijwillige Hulpdienst   370 35 40
John F. 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 Presikhaaf 362 84 47
Peuterspeelzaal Pinokkio    364 02 74
Stadsboerderij Presikhaaf    377 54 64
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 en IJssel, calamiteitenlijn    0314-369369
De Wijngaard, RK Parochie   442 45 67
Woningstichting Portaal           0800-7678225
Woningstichting Vivare    355 02 00
Woningstichting Volkshuisvesting Arnhem 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       06-537 972 79
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

Wilt u ook 
meedoen?
Stuur een berichtje met naam, 
adres, telefoon en e-mailadres naar
Frida van de Putte 
p/a Vrij Nederlandstraat 61.

WIJKBIJEENKOMST

14 OKTOBER A.S.

VAN GROOT BELANG

VOOR BEWONERS EN

ORGANISATIES VAN

ELSWEIDE

WINKELCENTRUM

OVER HET LANGE WATER

INFORMATIE :

h.folkeringa@planet.nl

026 - 361 57 06

Burenhulporganisatie 
“Voor Elkaar!” 
Presikhaaf 1
Begin april is een eerste groepje 
bewoners bij elkaar geweest voor 
een kennismaking met de plannen 
van de burenhulporganisatie. Een 
aantal van hen heeft zich spontaan 
aangemeld voor verschillende 
klusjes. Rond half mei hopen we te 
kunnen starten met het openstellen 
van een ontmoetingsruimte in het 
pand van “De Klup” aan de Vrij 
Nederlandstraat  61.

De opzet is om elkaar onder het 
genot van een kopje koffie of thee 
te ontmoeten en een praatje met 
elkaar te maken. Als de groep 
bewoners om klusjes te doen groot 
genoeg is, gaat de burenhulporgani-
satie van start. Ook in het pand van 

“De Klup”. We houden u op de 
hoogte van de ontwikkelingen. 
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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 zorgcoördinator.  

De juiste zorg 
op de juiste plek
Sinds januari van dit jaar is er in 
Presikhaaf een zorgcoördinator aan de 
slag. Een belangrijke stap vooruit, want 
zorgcoördinator Melissa Diesveld is een spin 
in het web voor allerlei zorgorganisaties en 
hulpverleners. 
Melissa: “Samen met instanties en 
hulpverleners bekijk ik heel gericht met welke 
zorg we een gezin of persoon kunnen helpen. 
Zo komt de juiste zorg snel terecht bij de 
mensen die het nodig hebben.”

Samenwerken
Sinds januari is Melissa hard aan de slag met 
het leggen van contacten met allerlei instanties 
die met zorg te maken hebben. “Vaak hebben 
gezinnen meerdere problemen tegelijk. 
Een gezin kan een medisch probleem hebben, 
maar daarbij kan er een huurachterstand, een 
verslaving, of een opvoedingsvraag spelen. 
Om deze gezinnen zo goed mogelijk te 
helpen, is het belangrijk dat organisaties en 
hulpverleners met elkaar samenwerken. 
Als zorgcoördinator help ik hierbij.” 

Voor de mensen én de buurt
De zorgcoördinator is er niet alleen voor de 
mensen met problemen, maar ook voor alle 
andere wijkbewoners. “Als iemand problemen 
heeft, dan raakt dat niet alleen de persoon 
in kwestie. Ook de buurt kan er hinder van 
ondervinden,” zegt Melissa. “In zo’n situatie 
kijk ik samen met andere hulpverleners hoe we 

overlast kunnen verminderen, zodat mensen 
weer met plezier met elkaar samenleven. 
Ik ben er dus voor de mensen met problemen 
én voor de buurt.” 

Een fijne wijk voor iedereen
Melissa heeft een speciale band met Presikhaaf, 
want al sinds haar kindertijd is ze vaak in de 
wijk te vinden. Melissa: “Het is mooi om te 
zien hoe de wijk zich blijft vernieuwen en 
ontwikkelen. Ik voel me erg betrokken bij 
Presikhaaf en vind het heel belangrijk dat 
mensen zich er goed voelen. Presikhaaf moet 
voor iedereen een fijne wijk zijn om in te 
wonen en te leven. Daar ga ik mij de komende 
tijd voor inzetten.” 

Contact
Stichting Rijnstad 
Zorgcoördinator: Melissa Diesveld
Johan de Wittlaan 244
6828 WS Arnhem 
026-3127700

Foto: Martine Siemens


