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REDACTIE
Sophie, Roel,

Karin, Bert, Ria 

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

Openingstijden: wo. 10.00-16.00 uur / do. 18.00-20.00 uur,
telefoon: 0900-8844

met uitzondering van de schoolvakanties.

WIJKWINKEL PRESIKHAAF
MFC Presikhaven, Laan van Presikhaaf 7, 6826 HA Arnhem

telefoon 026 - 377 15 07
Openingstijden:

maandag, dinsdag en donderdag van 09.00-16.30 uur
woensdag van 09.00-12.30 uur

CAMPING PRESIKHAAF
Op zaterdag 26 juni was het 
eindelijk zover: 
CAMPING PRESIKHAAF werd 
een feit (zie voorpagina). 
En wat een groot succes is het 
geworden. 
Niet alleen door het weer 
- al kregen we wel de eerste prijs -
maar het succes was zeker ook te 
danken aan onze campinggasten. 

Al vroeg in de ochtend die zaterdag 
hing er een heerlijke, gezellige sfeer 
die tot laat in de avond voort-
duurde.  Barbecuen, spelletjes doen, 
kamperen natuurlijk en tenten 
opzetten. Voor sommigen was dat 
laatste nog een hele inspanning, 
waarnaar met bewondering door de 
andere campinggasten werd geke-
ken en waarbij uiteindelijk ook een 
handje werd geholpen. 

Het park was niet van een echte 
camping te onderscheiden. 
De waterglijbaan was voor de 
kinderen een heerlijk vermaak met 
een zalige afkoeling. Er heerste een 

gemoedelijke sfeer waarbij werd 
genoten van de zon en de natuur. 
Al snel werden er contacten gelegd 
en zaten de mensen bij elkaar aan 
de koffie. Typisch een camping, 
maar dan gewoon in je “achter-
tuin“. Mooier kan toch niet? 

Het was blijkbaar zo mooi dat op 
zondagochtend onze eigen 
wijkwethouder mevrouw 
Margriet Bleijenberg aanschoof om 
mee te ontbijten. 
Ook zij was zo enthousiast dat ze 
hoopte dat er volgend jaar weer een 
CAMPING PRESIKHAAF zal zijn.

Door Henk Woering
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Kleurrijke activiteiten in de wijk
In de maand mei en juni zijn er diverse activiteiten in 
de wijk geweest. Omdat het niet mogelijk was om van 
elke activiteit een verslag te maken, heeft de redactie 
besloten om middels een fotocollage weer te geven wat 
zich heeft afgespeeld in de wijk. Zo begon de maand mei 
met de WijkOpfl eurAktie WWP2  en de Plantjesdag Over 
Het Lange Water en vervolgens opruimdag door ICW in 
samenwerking met de Kennedyschool. Verder het circus in 
Park Presikhaaf, nationale buitenspeeldag, het buurtfeest in 
Presikhaaf Oost en de Kunstspeelroute.

Fotogra� e: Hans van Dulkenraad, René Vriezen, Bert van Vuurden en Roel van Leuven
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Wijziging busroute
Presikhaaf Oost lijn 5

Wat staat er te gebeuren
Voor de start van de werkzaamheden ontvangt u een brief. 
Start werkzaamheden 3de kwartaal 2010. Duur van de 
werkzaamheden circa 3 maanden.

Aanspreekpunt in de wijk tijdens de uitvoering is Gerard 
Stofmeel iedere vrijdag heeft hij van 14.00 uur tot 15.30 uur 
een inloopuur in het directieverblijf aan de 
Middachtensingel 1.

Zie ook: www.arnhem.nl  en www.presikhaafnet.nl

Wijziging busroute - Aanpassen verharden Middachten-
singel - Aanpassen bushaltes - Verleggen eindhalte - Over-
steekplaatsen - Herinrichten Kinderkamp als 30 km zone

Flitsactie integrale
overheidshandhaving Presikhaaf
In een zogenoemde ‘flitsactie’ hebben de gemeente 
Arnhem, politie Gelderland-Midden, de Belastingdienst 
en het Openbaar Ministerie dinsdagmiddag 15 juni 2010 
een aantal panden gecontroleerd in Presikhaaf. 
De actie is een vervolg op de grootschalige integrale 
handhavingsactie die in oktober 2009 plaatsvond in 
Presikhaaf. Bij een flitsactie wordt gecontroleerd of de 
grootschalige actie blijvend resultaat heeft opgeleverd. 

Vervolgacties
Na een grote handhavingsactie, zoals in het 
najaar van 2009 in Presikhaaf, worden er tal van 
vervolgacties ondernomen. Die lopen uiteen van 
handhaving tot nader onderzoek. Indien nodig 
worden de onderzochte panden nogmaals 
bezocht. Periodiek wordt dat gecoördineerd 
gedaan in de vorm van een flitsactie. 

Resultaten
Tijdens de flitsactie van afgelopen dinsdag zijn 
zeven woningen en drie horecabedrijven in 
Presikhaaf gecontroleerd. Op één na, allemaal 
adressen die ook tijdens de grootschalige actie 
zijn bezocht. Bij twee horecazaken zijn onduide-
lijkheden rond de exploitatievergunning gecon-
stateerd. De gemeente en de Belastingdienst 
starten een nader onderzoek. Eén woningbezoek 
gaf aanleiding tot het stoppen van een WWB-
uitkering, een ander huisbezoek tot nader 
onderzoek naar de rechtmatigheid van een 
uitkering. En op drie adressen bleken de 
inschrijvingen niet overeen te stemmen met de 
GBA-gegevens. In alle drie de gevallen wordt 
een adresonderzoek gestart. 

Integrale overheidshandhaving
Onder de noemer “integrale overheidshand-
having” treden onder regie van de gemeente, de 
politie, het Openbaar Ministerie en de Belas-
tingdienst gezamenlijk op tegen misstanden in 
de Arnhemse wijken. Daarbij moet gedacht 
worden aan bijvoorbeeld illegale kamerverhuur, 
illegale arbeid, hennepteelt, drugshandel, uit-
kerings- of belastingfraude, openstaande boetes, 
milieudelicten en andere illegale praktijken. 
Zaken waar de omgeving vaak veel overlast van 
ondervindt. Door onderling informatie uit te 
wisselen en gecoördineerd op te treden wordt de 
pakkans vergroot. Het doel is de veiligheid in de 
stad en de leefbaarheid in de wijken te 
verbeteren. 
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Fotogra� e: Hans van Dulkenraad, René Vriezen, Bert van Vuurden en Roel van Leuven
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NIEUWS UIT PRESIKHAAF OOST
Werkgroep verkeersremmende maatregelen Kamphuizenlaan 
Het wijkplatform Presikhaaf 
Oost heeft via de wijkkrant 
en flyers bewoners rond de 
Kamphuizenlaan opgeroe-
pen om vooral naar de 
info-avond van BuitenGe-
woonBeter fase 4 te komen. 
Hier zou de werkgroep 
verkeersremmende maat-
regelen Kamphuizenlaan 
gevormd worden.

Op 3 juni 2010 heeft een 
groepje van zes bewoners met 
de heer Schuring een aantal 
varianten wat betreft snel-
heidsremmende maat-regelen 
besproken aan de hand van 
foto’s gemaakt in Duiven en 
Velp.
Volgens de plannen zou een 

drietal drempels geplaatst worden 
in de Kamphuizenlaan op een vrij 
grote afstand (zie Doorwerthlaan).

Tijdens deze bijeenkomst is beslo-
ten dat de heer Schuring een 
voorstel zou uitwerken waarbij 
gebruik gemaakt zou worden van 
een verkeerstafel en “slinger” 
(asverspringing), eventueel met een 
enkele drempel. Dit voorstel wordt 
ter goedkeuring aan de gemeente 
voorgelegd. Bij goedkeuring zal het 
uitgewerkte voorstel ter informatie 
rondgestuurd worden aan de 
bewoners van de Kamphuizenlaan 
en aanliggende straten voor eventu-
eel commentaar. 

De heer Schuring legt er de nadruk 
op dat de oplossing alleen geldt 
voor de Kamphuizenlaan maar niet 
algemeen geldend voor de 
gemeente zal zijn. 

Meer informatie: 
www.presikhaafnet.nl

Agenda werkgroepen 
Presikhaaf Oost

September
16-09 Bewonersoverleg   
 Elsweide 
27-09 Bewonersoveleg 
 Cannenburg/Ulenpas
28-09 Wijkplatform 
 Presikhaaf Oost

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

Nieuws van het bewonersoverleg Kinderkamp
In april heeft het BewonersOver-
leg (BO) om de tafel gezeten met 
mevrouw Bierings van VolksHuis-
Vesting (VHV). 

Het BO wilde graag weten hoe de 
woningen ervoor staan na de 
renovatie van enkele jaren terug. 
VHV heeft daar nu geen zicht op, 
maar gaat altijd zes jaar na de 
renovatie de bestaande situatie van 
de woningen bekijken.

De woningen die niet zijn meege-
nomen in de renovatie zijn de 
kleine huisjes aan de Hoge Waard, 
Wijde Slag en Grote Durk. 
Op verzoek van het BO zal 
mevrouw Bierings navraag doen 
over de toekomst van deze 
woningen.
In dezelfde straten wordt in het 
kader van Buiten Gewoon Beter 
(BGB) gekeken naar de opritten 
van de garages bij de flats.

Heeft u vragen aan het BO of wilt u graag wat kwijt over de wijk, dan 
kunt u mailen naar:  
bewonersoverlegkinderkamp@hotmail.com

Voor individuele klachten over uw woning kunt u altijd de servicelijn 
van VHV bellen, telefoon 0800 – 77 88 999. 

Foto: Hans van Dulkenraad
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Fotogra� e: Hans van Dulkenraad, René Vriezen, Bert van Vuurden en Roel van Leuven
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Presikhaaf slaagt
De gemeente Arnhem heeft, samen met het Rijn IJssel College, de strijd 
aangespannen tegen het vroegtijdig afbreken van de opleiding door 
studenten. Wij allen vinden het van belang voor onze wijk Presikhaaf 
dat onze jongeren succesvol zijn en een diploma behalen. 

Het aantal jongeren tussen 16 en 23 
jaar, dat zonder diploma het onder-
wijs verlaat, moet fors omlaag. 
Verschillende initiatieven zijn in 
gang gezet: ouders meer bij het 
onderwijs betrekken, kleinere 
studiegroepen, meer praktijkop-
drachten en de kennis vergroten bij 
docenten over de leefwereld van 
studenten.
Daarnaast wil ROC Rijn IJssel aan 
de Middachtensingel zich presente-
ren als “Goede Buur”. We zoeken   
daarom aansluiting met initiatieven 

in Presikhaaf. Ook zijn we bezig 
met de voorbereiding van een 
project waarbij we derdejaars 
studenten uit Presikhaaf koppelen 
aan startende studenten uit de wijk. 

Maar gelukkig kunnen we zeggen 
dat het grootste deel van de studen-
ten die in Presikhaaf wonen succes-
vol zijn, hun diploma halen en 
bezig zijn met het ontwikkelen van 
een carrière.

Lachend 
staat Arvind 

me op 
te 

wachten 
bij de 

receptie van het 
ROC Rijn IJssel. 

Arvind stelt voor om naar het 
restaurant te lopen en hij leidt me 
via veel trappen naar de bovenste 
verdieping. 

Met een prachtig uitzicht op 
Presikhaaf vertelt Arvind dat hij in 
februari zijn diploma communica-
tiemedewerker bank- en verzeke-
ringswezen niveau drie heeft 
gehaald. Hij heeft veel geleerd. 

“Op mijn stageadres deed ik afwis-
send werk. Ik moest het magazijn 
aanvullen om de producten te leren 
kennen maar gaf ook advies aan 
klanten”, vertelt Arvind. 
Maar Arvind wil meer. “Mijn 
droom is om een eigen bedrijf te 
starten. Ik denk aan een assurantie- 
of makelaarskantoor. Het liefst 

meer tegelijk. Daarom studeer ik 
nu verder op niveau vier.” 
Cees Reijngoud was zijn mentor en 
vol lof over Arvind: “Hij was een 
veelbelovende student toen hij 
binnenkwam en dat heeft hij ook 
waargemaakt.” 
Arvind is geboren en getogen in 
Presikhaaf en wil dan ook het liefst 
in de wijk een eigen bedrijf staten: 

“Ik vind het een mooie wijk. Ik ga 
elke zondag voetballen op het 
Cruyff Court. Al mijn vrienden en 
familie wonen hier.” 

Door Karin Veldkamp

Begrip voor 
de ander

Openbare Basisschool
Dr. W. Dreesschool

In juni kwamen vier mensen van 
het Arnhems Platform Chronisch 
zieken en Gehandicapten APCG) 
op bezoek bij de Dr. Willem 
Dreesschool. Ze hebben leerlingen 
van groep 6 en 7 laten ervaren 
hoe het is om met een handicap te 
leven.

De vier begeleiders van het APCG 
zijn allen ervaringsdeskundig. 
Ze hebben zelf een lichamelijke 
beperking. 

De kinderen hebben leren lopen 
met een blindenstok en ervaren hoe 
het is om in een rolstoel te rijden. 
Ook hebben ze les gekregen over 
allerlei hulpmiddelen die er zijn 
voor gehandicapte mensen, zoals 
het brailleschrift, handvatten om 
bestek vast te houden, speciale cd`s 
waar boeken op ingesproken zijn en 
het Nederlands Handalfabet. 
Ook is de gebarentaal besproken.
Het was voor de kinderen een 
mooie gelegenheid om zich te 
verplaatsen in het leven van gehan-
dicapte mensen. Een leerzame 
ervaring voor de leerlingen.

Door Karin Albers



9

WIJKNIEUWS

Cursussen en  workshops bij 
Seniorweb Leercentrum - de Overkant

Bethaniënstraat 242 Arnhem

Voor besturingssystemen: Windows XP, Windows VISTA en Windows 7

Cursussen: internet, e-mail en 
digitale fotobewerking (deel 1 en 2).
Tien lessen voor € 50,--, incl. tien 
huiswerkbegeleidingsuren, excl. 
cursus boek en usb-stick. Korting 
voor mensen met Arnhem Card.

Workshop internetbankieren
Twee lessen van twee uur voor 
€ 10,--, excl. kosten leerboek.

Werken met Word
Drie lessen van twee uur 
voor € 15,--, excl. 
kosten leerboek(en).

Workshop werken met Picasa
Drie lessen van twee uur voor 
€ 15,--. Enige computerkennis is 
nodig.

Inloop/huiswerkgeleiding:
Dinsdag en donderdag van 9.30 tot 
11.30 uur.

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

Alle computerbijeenkom-
sten vinden plaats in het 
Medi@trefpunt, 

wijkcentrum de 
Overkant, Bethaniën-
straat 242.

Voor meer informatie zie website: 
www.seniorwebarnhem.nl of bel 
naar mevr. Gerrie van Toor, 
telefoon 026-361 05 87.

Activiteiten in 
Woonzorg-
centrum Waalstaete 
Donderdag 22 juli en donderdag 19 
augustus van 14.30 tot 16.00 uur: 
bingomiddag 
 
Maandag: 

* teken- en schildercursus van   
 10.00 tot 11.30 uur, € 3,00 per  
 maand.

* bridgen van 13.30 van 16.30 uur, 
 € 27,00 per jaar.

* Nederlandse les van 13.30 tot 15.30  
 uur.
Woensdag: 
* koffie-uurtje met rommelmarktje  
 van 9.00 tot 12.00 uur, verse   
 koffie met koek € 1,60.

* Nederlandse les van 9.30 tot 12.00  
 uur.

* biljarten in clubverband van 13.00  
 tot 16.30 uur, € 4,00 per maand.
Donderdag: 

* naaiclub van 13.00 tot 15.30 uur,  
 materiaal voor eigen rekening
Vrijdag: 
* Country-Line Dance van 9.30 tot  
 11.30 uur, € 3,00 per les.

* biljarten in clubverband van 13.00  
 tot 16.30 uur, € 4,00 per maand.

Mijn naam is Tanja Ilbrink, ik
ben 20 jaar en studeer Sociaal 
Cultureel Werk aan het RijnIJssel 
College in Arnhem. 

aangesloten bij de wijkredactie. 
Vanuit het leerbedrijf zal ik de 
redactie van de wijkkrant onder-
steunen. Mijn eerste opdracht is 
deze, mij voorstellen aan de 
wijkbewoners. Ik ben geboren in Almen, een klein 

dorpje in de Achterhoek. 
Sinds februari 2010 woon ik in 
Arnhem. Op dit moment loop ik 
stage bij leerbedrijf Diagonaal, 
gevestigd aan de Kinderkamp 9 in 
wijkcentrum de Oosthof. 

Leerbedrijf Diagonaal is een eigen 
organisatie waarin leren en werken 
voorop staan. 
Zij legt dwarsverbanden door de 
wijk en op basis daarvan ontwikke-
len de leermedewerkers van Diago-
naal activiteiten en projecten.
Twee maanden geleden heb ik mij 

Advertentie

Wereldkampioen
Lastminutes 

Denk Arke Arnhem
Boek nu uw lastminute vakantie en profiteer!

CityTrip!

180
3 dagen, incl. vlucht, Hotel Olympik Tri
Star***. 2-pers.kamer o.b.v. logies en ontbijt.
Vertrek in de periode 8 juni t/m 29 okt.

Praag

De koffie staat voor u klaar!

Arke
w.c. Presikhaaf, Raadsheerplein
4
6826KR Arnhem
Tel 026 3644644
arnhempres@arke.nl
Prijswijzigingen, zet-en drukfouten voorbehouden.

Dacht ‘t wel

Ondersteunend redactielid stelt zich voor
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Nieuwsbrief AGA
De werkgroep AGA heeft van de beide wijkplatforms van Presikhaaf de 
opdracht gekregen om de procedures te volgen van de eventuele door-
trekking van de A15. De werkgroep heeft deze opdracht aanvaard. 
Naar aanleiding van dit besluit hebben drie bewoners zich bij onze 
werkgroep aangesloten om samen de schouders te zetten onder de 
werkzaamheden die daaruit voortvloeien.

Wat doet zich voor? De Stadsregio 
Arnhem Nijmegen heeft een over-
belast wegennetwerk. Dagelijks zijn 
er files op de A50, A12, de A325 en 

de Pleyroute. Als gevolg daarvan 
ontstaan er op het onderliggende 
wegennet bereikbaarheids- en 
leefbaarheidsproblemen. Al in 1958 
werden daarvoor de eerste voorstel-
len gedaan. De overheid wil deze 
problematiek nu echt aanpakken.

De leefbaarheidsproblematiek 
speelt ook een grote rol bij de 
bestemmingsplanprocedure Kleefse 
Waard – Koningspley-noord. 
Daarin verzetten wij ons om te 
voorkomen dat zich daar de zwaar-
ste categorie industrie kan gaan 
vestigen zoals o.a. asfaltfabrieken. 

In november 2006 is een bestuurs-
overeenkomst gesloten tussen de 
Provincie Gelderland, de Stadsregio 
Arnhem Nijmegen en de Minister 
van Verkeer en Waterstaat om deze 
verkeersproblematiek gezamenlijk 
op te lossen. Afgesproken werd dat 
in een planstudie gekeken zou 
worden naar de doortrekking van 
Rijksweg A15 als autosnelweg met 
2x2 rijstroken tussen Ressen en de 
A12, inclusief een volwaardige 
aansluiting op de A12 met weefvak-
ken; een capaciteitsuitbreiding van 
de A12 tussen Zevenaar en knoop-
punt Ouddijk naar 2x3 rijstroken 
en capaciteitsuitbreiding in de 
vorm van een spitsstrookop de 
noordbaan van de A15 tussen de 
knooppuntenValburg en Ressen. In 
de overeenkomst staat ook dat de 
partijen zich inspannen om in 2012 
met de realisatie van het project te 
starten.

Voor de besluitvorming over een 
van de bovenstaande oplossings-
richtingen moet de Tracéwet-procu-
dure gevolgd worden. Als eerste 
stap daarin werd in mei 2008 de 
Startnotitie ‘Betere bereikbaarheid 
door een robuust wegennetwerk in 
de regio Arnhem-Nijmegen’ gepu-
bliceerd als formele start van de 
milieueffectrapportage. 
De startnotitie beschrijft de achter-
gronden, uitgangspunten en doelen 
van het project, de oplossingsrich-
tingen (alternatieven) die in beeld 
zijn en de aspecten/effecten die ten 
behoeve van het Milieueffectenrap-
port (MER) onderzocht moeten 
worden. Op basis van de startnoti-
tie en de daarop volgende inspraak-
reacties en adviezen worden door 
het bevoegd gezag de richtlijnen 
voor het MER bepaald, die sturend 
zijn voor de inhoud van het MER.
Werkgroep AGA heeft in 2008 een 
reactie daarop in een zienswijze 
aangeven waarover wij u in de 
volgende wijkkrant nader 
informeren.

Over het bestemmingsplan Kleefse 
Waard – Koningspley-noord zijn 
geen nieuwe ontwikkelingen te 
melden.

Zonder maatregelen slipt het wegen-
netwerk rondom Arnhem dicht.
Foto: William Moore

Heeft u nog geen strookje ingestuurd? Doe het nu! Samen staan we sterk!
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Aanvraagformulier bewonersbudget
Krachtwijk Presikhaaf

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

6826 HA Arnhem     tel. 026 362 84 47

naam

adres

postcode, plaats

telefoon

email

omschrijving

idee

voor wie?

waar?

wanneer?

hoe worden de 

inwoners erbij 

betrokken?

globale kosten?
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Heeft u een goed idee voor een activiteit? 
Vul het aanvraagformulier in en stuur dit naar de wijkwinkel.

Spelregels
u Alleen personen of groepen uit de wijk kunnen een aanvraag indienen.
u Aanvragen moeten schriftelijk worden gedaan. 
u Zowel bewoners uit Presikhaaf Oost als West kunnen aanvragen indienen. Presikhaaf Oost
 heeft weliswaar een kleiner bewonersbudget, maar kan meeliften op het ruime budget van
 Presikhaaf West - zolang het niet te gek wordt.
u De wijkplatforms beslissen over een aanvraag. 
u De wijkplatforms komen vier keer per jaar bij elkaar om de budgetten te beoordelen.
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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meente het wijkplatform met nota’s en stuk-
ken. Die worden nauwelijks gelezen omdat we 
geen capabele mensen in het wijkplatform 
hebben, die dit kunnen en ook leuk vinden.” 
Met als gevolg dat de gemeente bepaalt wat er 
in Presikhaaf Oost gebeurt, volgens de regels 
en procedures van het stadhuis. “Hier is dus 
ons belang in het geding.”

Middachtensingel
Dat kan anders. Ze noemen twee voorbeelden, 
beide met betrekking tot de Middachtensingel. 
“Daar werd hard gereden, dus bedacht de 
gemeente afremmende maatregelen in de 
vorm van vernauwingen in de weg. Gevolg: 
er verdwenen parkeervakken. Dat vinden 
bewoners niet fijn, dus komen ze in actie. 
Logisch. Maar bewoners hadden dit vóór kun-
nen zijn door vanaf het begin af aan zelf mee 
te denken en zelf oplossingen te bedenken.”
Ander voorbeeld. “De gemeente wil de bus 
heen en terug over de Middachtensingel laten 
rijden. Dat is met name lastig voor bewoners in 
de Kinderkamp want die moeten straks hele-
maal door het park. Leg je je neer bij deze 
ingreep? Of kom je als bewoners in actie?” 
Ze willen maar zeggen: de gemeente gaat haar 
gang als bewoners hun stem niet laten gelden. 
Vandaar de kaartenactie ‘Ik ga voor mijn Wijk’ 
en de bijeenkomst op 14 oktober in het ROC. 
Folkeringa: “Als we de thema’s weten, gaan 
we zo snel mogelijk aan de slag. Samen met 
ambtenaren. Die moeten naar ons luisteren, 
want de gemeente wil toch ‘met het gezicht 
naar de wijk’. Nou, dat gezicht willen wij graag 
laten zien".

Doeffstraat na de renovatie 

Robert Rijkschroeff: 
‘Gedeeltelijk tevreden’
Robert Rijkschroeff vroeg vorig jaar samen 
met buurvrouw Corrie van der Snel een 
Engelse tuin aan voor zijn flat in de 
Doeffstraat. Die ligt er nu. De initiatiefne-
mers zijn gedeeltelijk tevreden.
 
“Het is heel mooi geworden”, zegt 
Rijkschroeff. “De tuin is goed aangelegd en 
er staat mooier groen. Er staan nog geen 
bankjes en prullenbakken, maar ik heb 
begrepen dat die er nog komen.”
“Maar bepaalde afspraken zijn niet nageko-
men”, vervolgt hij. “Zo zou er een groene 
omheining komen om de ondergrondse con-
tainers zodat je de troep eromheen niet zou 
zien. Maar wat er is gekomen heeft geen 
enkele zin. Ook lopen kinderen dwars door 
de nieuwe planten omdat het looppad tus-
sen speelplaats en flat niet is aangepast.”
Rijkschroef wijst er verder op dat ook de ach-
tertuin van de flats onderdeel was van de 
aanvraag. “Ons was beloofd dat het oude 
hout en struiken verwijderd zouden worden 
en er een grasgazon zou komen en met 
nieuw talud. Daar is echter alleen maar 
gesnoeid en zijn er wat nieuwe loten 
geplaatst. Dat was niet volgens de afspraak.”

Henk Folkeringa en Mariëtte Hendriks

“Bewoners zijn elke dag in de wijk. Zij weten 
dus het best wat er speelt, leeft en wordt 
gedacht. Ook zien ze de gebreken. Dat willen 
we graag in beeld brengen door middel van die 
kaarten”, zeggen Henk Folkeringa en Mariëtte 
Hendriks namens wijkplatform Presikhaaf Oost.
  “Door zo naar bewoners te luisteren, worden 
trends en thema’s zichtbaar. Bijvoorbeeld op 
het gebied van veiligheid, verkeer, milieu, zorg, 

onderwijs. Daarmee willen we 
naar gemeente en andere orga-
nisaties: doe er wat aan. Het 
mooie is dat bewoners dan zelf 
oplossingen bedenken vóór de 
gemeente ermee komt. Dat 
wordt onze insteek ”

Drempeltje hier, 
boompje daar
Zo gaat het momenteel niet. 
Integendeel. Wijkplatform 
Presikhaaf Oost is niet het vol-
waardige bewonersorgaan dat 
de gemeente graag ziet. 
De laatste tijd is het platform 
leeggelopen, vertellen de twee. 

Bewoners uit Elsweide, Over het Lange Water 
en het  Winkelcentrum zitten er niet meer in. 
En er wordt teveel over details gesproken - een 
drempel hier, een boompje daar. Niet onbe-
langrijk, maar grote items staan niet op de 
agenda. “Gevolg is dat de gemeente ons min-
der serieus neemt’, merken Folkeringa en 
Hendriks. “Politie, functionarissen van de 
gemeente, woningcorporaties komen niet meer 
naar het overleg. En intussen bestookt de ge-

mooi, maar niemand voelt zich geroepen om 
eens wat te helpen.”

Wijkplatform Presikhaaf Oost wil vernieuwing 

‘Oplossingen bedenken 
vóór de gemeente ermee komt’
Wie weten het best wat er in eigen straat of wijk moet gebeuren? Dat zijn natuur-
lijk de bewoners. Daarom staat er een grote actie op stapel in Presikhaaf Oost. 
Binnenkort valt hier bij de vijfduizend bewoners een kaart in de bus waarop ze 
ideeën voor verbeteringen in de wijk kwijt kunnen. Op grond hiervan volgt op 14 
oktober een grote bijeenkomst in het ROC over de thema’s die er volgens bewo-
ners echt toe doen.

Doeners en denkers
De actie ‘Ik ga voor mijn wijk’ moet ook de 
band tussen bewoners en wijkplatform ver-
sterken. En leiden tot meer bewoners in 
het wijkplatform zelf.

“We hopen dat er bewoners zijn die de han-
den uit de mouwen willen steken voor 
bepaalde thema’s die de kaartenactie ople-
vert”, zegt Mariëtte Hendriks. “Dat zijn de 
doeners. Zij zitten in werkgroepen dicht bij 
bewoners, maar ze hebben bijvoorbeeld ook 
contact met de wethouder.
”Elke werkgroep krijgt een vertegenwoordiger 
in het wijkplatform. Het wijkplatform houdt de 
grote lijnen in de gaten en ontwikkelt visies. 
“Dat zijn de denkers - die hebben we ook 
hard nodig. Zo heb je doeners en denkers. De 
doeners vertalen het grote doel naar kleine 
doelen en naar een aanpak. Door deze opzet 
hoef je je ook niet jarenlang aan een werk-
groep te verbinden.”

‘Het zag er prachtig uit’
Carla van Mens vroeg vorig jaar geld uit 
het bewonersbudget voor de borders in de 
Ulenpaslaan. De gemeente knapte ze op, 
Carla van Mens ging ze onderhouden.

De gemeente haalde dertig centimeter van 
de betonharde bovenlaag en legde er nieu-
we zwarte aarde op. Ze pootte er planten en 
Carla van Mens houdt het nu bij. Ze is heel 
tevreden over de gang van zaken. “Het zag 
er in het voorjaar prachtig uit”, zegt ze terwijl 
ze een paar paardenstaarten uit de grond 
verwijderd. “Die dingen zijn bijna onuitroei-
baar.” Voor dit soort klussen zou ze wel wat 
hulp uit de buurt kunnen gebruiken. “Ja, dat 
valt wat tegen. Iedereen vindt het hartstikke 
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meente het wijkplatform met nota’s en stuk-
ken. Die worden nauwelijks gelezen omdat we 
geen capabele mensen in het wijkplatform 
hebben, die dit kunnen en ook leuk vinden.” 
Met als gevolg dat de gemeente bepaalt wat er 
in Presikhaaf Oost gebeurt, volgens de regels 
en procedures van het stadhuis. “Hier is dus 
ons belang in het geding.”

Middachtensingel
Dat kan anders. Ze noemen twee voorbeelden, 
beide met betrekking tot de Middachtensingel. 
“Daar werd hard gereden, dus bedacht de 
gemeente afremmende maatregelen in de 
vorm van vernauwingen in de weg. Gevolg: 
er verdwenen parkeervakken. Dat vinden 
bewoners niet fijn, dus komen ze in actie. 
Logisch. Maar bewoners hadden dit vóór kun-
nen zijn door vanaf het begin af aan zelf mee 
te denken en zelf oplossingen te bedenken.”
Ander voorbeeld. “De gemeente wil de bus 
heen en terug over de Middachtensingel laten 
rijden. Dat is met name lastig voor bewoners in 
de Kinderkamp want die moeten straks hele-
maal door het park. Leg je je neer bij deze 
ingreep? Of kom je als bewoners in actie?” 
Ze willen maar zeggen: de gemeente gaat haar 
gang als bewoners hun stem niet laten gelden. 
Vandaar de kaartenactie ‘Ik ga voor mijn Wijk’ 
en de bijeenkomst op 14 oktober in het ROC. 
Folkeringa: “Als we de thema’s weten, gaan 
we zo snel mogelijk aan de slag. Samen met 
ambtenaren. Die moeten naar ons luisteren, 
want de gemeente wil toch ‘met het gezicht 
naar de wijk’. Nou, dat gezicht willen wij graag 
laten zien".
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Robert Rijkschroeff: 
‘Gedeeltelijk tevreden’
Robert Rijkschroeff vroeg vorig jaar samen 
met buurvrouw Corrie van der Snel een 
Engelse tuin aan voor zijn flat in de 
Doeffstraat. Die ligt er nu. De initiatiefne-
mers zijn gedeeltelijk tevreden.
 
“Het is heel mooi geworden”, zegt 
Rijkschroeff. “De tuin is goed aangelegd en 
er staat mooier groen. Er staan nog geen 
bankjes en prullenbakken, maar ik heb 
begrepen dat die er nog komen.”
“Maar bepaalde afspraken zijn niet nageko-
men”, vervolgt hij. “Zo zou er een groene 
omheining komen om de ondergrondse con-
tainers zodat je de troep eromheen niet zou 
zien. Maar wat er is gekomen heeft geen 
enkele zin. Ook lopen kinderen dwars door 
de nieuwe planten omdat het looppad tus-
sen speelplaats en flat niet is aangepast.”
Rijkschroef wijst er verder op dat ook de ach-
tertuin van de flats onderdeel was van de 
aanvraag. “Ons was beloofd dat het oude 
hout en struiken verwijderd zouden worden 
en er een grasgazon zou komen en met 
nieuw talud. Daar is echter alleen maar 
gesnoeid en zijn er wat nieuwe loten 
geplaatst. Dat was niet volgens de afspraak.”

Henk Folkeringa en Mariëtte Hendriks

“Bewoners zijn elke dag in de wijk. Zij weten 
dus het best wat er speelt, leeft en wordt 
gedacht. Ook zien ze de gebreken. Dat willen 
we graag in beeld brengen door middel van die 
kaarten”, zeggen Henk Folkeringa en Mariëtte 
Hendriks namens wijkplatform Presikhaaf Oost.
  “Door zo naar bewoners te luisteren, worden 
trends en thema’s zichtbaar. Bijvoorbeeld op 
het gebied van veiligheid, verkeer, milieu, zorg, 

onderwijs. Daarmee willen we 
naar gemeente en andere orga-
nisaties: doe er wat aan. Het 
mooie is dat bewoners dan zelf 
oplossingen bedenken vóór de 
gemeente ermee komt. Dat 
wordt onze insteek ”

Drempeltje hier, 
boompje daar
Zo gaat het momenteel niet. 
Integendeel. Wijkplatform 
Presikhaaf Oost is niet het vol-
waardige bewonersorgaan dat 
de gemeente graag ziet. 
De laatste tijd is het platform 
leeggelopen, vertellen de twee. 

Bewoners uit Elsweide, Over het Lange Water 
en het  Winkelcentrum zitten er niet meer in. 
En er wordt teveel over details gesproken - een 
drempel hier, een boompje daar. Niet onbe-
langrijk, maar grote items staan niet op de 
agenda. “Gevolg is dat de gemeente ons min-
der serieus neemt’, merken Folkeringa en 
Hendriks. “Politie, functionarissen van de 
gemeente, woningcorporaties komen niet meer 
naar het overleg. En intussen bestookt de ge-

mooi, maar niemand voelt zich geroepen om 
eens wat te helpen.”

Wijkplatform Presikhaaf Oost wil vernieuwing 

‘Oplossingen bedenken 
vóór de gemeente ermee komt’
Wie weten het best wat er in eigen straat of wijk moet gebeuren? Dat zijn natuur-
lijk de bewoners. Daarom staat er een grote actie op stapel in Presikhaaf Oost. 
Binnenkort valt hier bij de vijfduizend bewoners een kaart in de bus waarop ze 
ideeën voor verbeteringen in de wijk kwijt kunnen. Op grond hiervan volgt op 14 
oktober een grote bijeenkomst in het ROC over de thema’s die er volgens bewo-
ners echt toe doen.

Doeners en denkers
De actie ‘Ik ga voor mijn wijk’ moet ook de 
band tussen bewoners en wijkplatform ver-
sterken. En leiden tot meer bewoners in 
het wijkplatform zelf.

“We hopen dat er bewoners zijn die de han-
den uit de mouwen willen steken voor 
bepaalde thema’s die de kaartenactie ople-
vert”, zegt Mariëtte Hendriks. “Dat zijn de 
doeners. Zij zitten in werkgroepen dicht bij 
bewoners, maar ze hebben bijvoorbeeld ook 
contact met de wethouder.
”Elke werkgroep krijgt een vertegenwoordiger 
in het wijkplatform. Het wijkplatform houdt de 
grote lijnen in de gaten en ontwikkelt visies. 
“Dat zijn de denkers - die hebben we ook 
hard nodig. Zo heb je doeners en denkers. De 
doeners vertalen het grote doel naar kleine 
doelen en naar een aanpak. Door deze opzet 
hoef je je ook niet jarenlang aan een werk-
groep te verbinden.”

‘Het zag er prachtig uit’
Carla van Mens vroeg vorig jaar geld uit 
het bewonersbudget voor de borders in de 
Ulenpaslaan. De gemeente knapte ze op, 
Carla van Mens ging ze onderhouden.

De gemeente haalde dertig centimeter van 
de betonharde bovenlaag en legde er nieu-
we zwarte aarde op. Ze pootte er planten en 
Carla van Mens houdt het nu bij. Ze is heel 
tevreden over de gang van zaken. “Het zag 
er in het voorjaar prachtig uit”, zegt ze terwijl 
ze een paar paardenstaarten uit de grond 
verwijderd. “Die dingen zijn bijna onuitroei-
baar.” Voor dit soort klussen zou ze wel wat 
hulp uit de buurt kunnen gebruiken. “Ja, dat 
valt wat tegen. Iedereen vindt het hartstikke 
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Aanvraagformulier bewonersbudget
Krachtwijk Presikhaaf

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

6826 HA Arnhem     tel. 026 362 84 47
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Heeft u een goed idee voor een activiteit? 
Vul het aanvraagformulier in en stuur dit naar de wijkwinkel.

Spelregels
u Alleen personen of groepen uit de wijk kunnen een aanvraag indienen.
u Aanvragen moeten schriftelijk worden gedaan. 
u Zowel bewoners uit Presikhaaf Oost als West kunnen aanvragen indienen. Presikhaaf Oost
 heeft weliswaar een kleiner bewonersbudget, maar kan meeliften op het ruime budget van
 Presikhaaf West - zolang het niet te gek wordt.
u De wijkplatforms beslissen over een aanvraag. 
u De wijkplatforms komen vier keer per jaar bij elkaar om de budgetten te beoordelen.
u Sommige aanvragen moeten voor beoordeling misschien worden getoetst aan gemeentelijk
 beleid. Dat kost dus tijd.
u Het idee moet draagvlak hebben in de buurt. !
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Straatvoetbaltoernooi 4 x 4

Roompotboys (8 – 9 jaar) één van de zes Arnhemse kampioenen van het KNVB 
Straatvoetbaltoernooi 4 tegen 4 zonder keeper dat in juni plaatsvond.

Een bloemetje voor 
TNT-medewerkers

foto: Berend van Wolven

 
Agenda Werkgroepen 
Presikhaaf West
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

September
13-09  WWP1  20.00 uur  MFC
14-09  WWP3  19.30 uur  de Overkant
16-09  Inter Culturele Werkgroep (ICW)  09.30-11.30 uur  de Overkant
21-09  Wijkplatform Presikhaaf West  20.00 uur  de Overkant 
27-09  WWP2  19.30 uur  MFC
30-09  Inter Culturele Werkgroep (ICW)  09.30-11.30 uur  de Overkant

Wat is er deze 
zomer te doen 

in de wijk ?

Kunstspeelroute tot 1 augustus 
op diverse plaatsen in de wijk

Openluchtbioscoop, 7, 15, 21 en 
28 augustus, in park Presikhaaf.
Toegang gratis 

Power Horse Competitie, 25 en 
26 september, park Presikhaaf

Presikhaaf on Wheels, 
26 september in winkelcentrum 
Presikhaaf, speciaal voor 
rolstoelers.

T’ai Chi voor 55-plussers
Dé manier om actief en in balans te blijven. T’ai Chi zorgt onder meer voor een 
betere bloedcirculatie waardoor klachten als koude handen en voeten verdwijnen. 
De lichte oefeningen, zowel zittend op de stoel als staand, maken dat T’ai Chi 
voor iedereen geschikt is. Kortom een heerlijke sport!

Kom eens langs en doe mee, de eerste les is gratis. Elke vrijdagmorgen van 
10.15 – 11.15 uur in Woonzorgcentrum Waalstaete, Waalstraat 36. 
Lijkt het u wat? 
Voor meer informatie neemt u contact op met Sportservice Arnhem, 
telefoon 026 – 377 57 57 of  sportservice@arnhem.nl 

Dinsdag 4 mei zijn Door van 
Wolven en Jaap Huurman van de 
Stoere Houtman naar het postkan-
toor gegaan en hebben de mede-
werkers van TNT een bloemetje 
aangeboden voor de dienstverle-
ning van zoveel jaren. Maar ook 
als blijk van treurnis, dat het hier 
afgelopen is met de echte post-
kantoren. 
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Advertentie Advertentie

Honigkamp 74
 6826 PR  Arnhem

Telefoon 026-3610284

SLAGERIJ
GREVEN

O plossing 
Sudoku

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

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

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

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

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

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

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

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

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

weer volop
barbeque vlees

meer dan 
20 soorten

Honigkamp 52 - 6826 PR Arnhem
Telefoon 026-3621996

Zelfportret
Zojuist heb ik een geweldige 
ontdekking gedaan: dat 
portretje hiernaast deugt niet. 
De man met dat gerimpelde 
gezicht, die daaruit een 
glimlach probeert te ontlok-
ken, dat ben ik niet. 

Ik moest voor een oude 
kennis een foto van vroeger 
opzoeken en in dat fotoboek 
kwam ik de foto tegen van 
onze eerste klas lagere school, 
de Lindeschool, aan Onder de 
Linde. Op de speelplaats staat 
nog steeds die imposante 
linde om mij te vertellen dat 
de tijd soms stilstaat en wat 
eerder was, nog altijd meetelt. 

Op die foto zaten wij allemaal 
keurig twee aan twee in de 
bank met de handen op de 
rug. Juffrouw Wunderink 

stond trots achter ons. Hele-
maal rechts, hij rolde er bijna 
af, zat een jongetje en in de 
marge ernaast stond een 
kruisje. Dat jongetje was ik 
echt.

Nu begrijp ik waarom juf-
frouw Wunderink op de eerste 
dag in de eerste klas ver-
klaarde dat ze met me wilde 
trouwen. Ik heb haar afge-
wezen. Ik vond het leeftijds-
verschil wat te groot en ik was 
al getrouwd met mijn moeder. 
Maar waarom moest ze mij 
hebben? Daar op die foto zat 
een jongetje met half geloken 
ogen alsof hij bijna omviel 
van de slaap. Hij toonde geen 
enkele interesse voor rekenen, 
taal en al die onzin meer. 
Het leven was zo al moeilijk 
genoeg. 
De juf bleef mij tot de vierde 

klas trouw. Toen ik van Vogel-
wijk naar Plattenburg afdaalde, 
ging ze zelfs met me mee naar 
de Vijverschool. De boven-
meester heette Van der Linde. 
Daar ging de juf er met een 
speelgoedfabrikant van door. 
Bij mijn dagelijks rondje door 
het park loop ik soms met een 
dame op die haar hond uitlaat. 
Zij heet Van der Linde. Voor 
mijn boekjes over Presikhaaf 
kreeg ik een boom. 
Een…. linde.
                                       

Door Piet Schreuder

De bloemen en kadowinkel 
bij u in de buurt.

Onze collectie bestaat uit:
bloemen - kamerplanten - 

bloemstukken - plantenbakjes -
kado artikelen - verlichting - 
sierraden - buitenplanten

Tevens het adres voor 
al uw  graf- en bruidswerk

Tijdens de schoolvakantie
15% korting 

op alle kado artikelen

Graag tot ziens bij ‘t Sfeerhoekje
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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

B E Z O R G E R
I N  B E E L D

Sociaal betrokken Henk Sanders stopt 
met bezorgen van Presikhaaf Wijknieuws
Nadat enkele jaren geleden de vaste 
bezorger van de wijkkrant ermee 
stopte, was er een probleem met 
het vinden van een opvolger. 

Via het bewonersoverleg werd 
afgesproken, dat er vanuit het 
overleg een nieuwe bezorger gevon-

den moest worden. Al snel kwam 
men terecht bij Henk Sanders.
Jarenlang heeft Henk in  de omge-
ving van de Kinderkamp zo’n 130 
wijkkranten met veel plezier bij de 
mensen thuis bezorgd.  

“De sociale contacten, die ik in de 
loop der jaren in de wijk heb 

opgebouwd, zijn enorm”, vertelt hij 
aan het einde van het gesprek.
Omdat een verhuizing aanstaande 
is, zal via het bewonersoverleg een 
nieuwe bezorger gevonden moeten 
worden. 

De redactie van de wijkkrant dankt 
Henk voor zijn jarenlange inzet en 
wenst hem en zijn partner veel 
woonplezier in de Arnhemse wijk 
Schuytgraaf.

Advertentie
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Vierde kleutergroep op de 
Annie M.G. Schmidtschool
Het gaat goed met de Annie M.G. Schmidtschool. Na de zomer start de 
school met een extra onderbouwgroep, want steeds meer ouders kiezen 
ervoor hun kind bij onze school aan te melden. Daar zijn we heel blij 
mee. De uitstraling van het nieuwe gebouw heeft hier waarschijnlijk 
ook veel invloed op. 

Rugzakkinderen 
op de OLV van 
Lourdesschool

Sinds vorig jaar bevindt de school 
zich in het nieuwe gebouw 
‘Presikhaven’. Er zijn toen ook 
nieuwe meubels, computers en 
digitale schoolborden aangeschaft. 

Met veel zorg hebben de meesters 
en juffen de school ingericht. 
Er is veel licht en ruimte en de 
rustige inrichting zorgt voor een 
prettige leeromgeving voor de 
kinderen. De prachtige stickers op 
de ramen van tekeningen uit 
boeken van de schrijfster waar de 
school naar vernoemd is, maken 
het geheel af. 

Doordat de inrichting van de 
school voltooid is, kan het team 
alle aandacht schenken aan de 
kwaliteit van het onderwijs. 

De school hecht ook in de lessen 
veel waarde aan rust en structuur. 
Kinderen moeten zich optimaal 
kunnen ontwikkelen en de hoogst 

mogelijke leerresultaten kunnen 
behalen. De vierde onderbouw-
groep zorgt ervoor dat de klassen 
niet te groot worden en dat ieder 
kind voldoende begeleiding kan 
krijgen van de leerkracht.  

Dit schooljaar waren er zeven 
rugzakleerlingen op de Lourdes-
school. U als lezer bent misschien 
niet bekend met het begrip rug-
zakleerling en heel kort gezegd 
betekent het dat een leerling een 
beperking heeft. 

Normaal zouden ze naar het spe-
ciaal onderwijs gaan maar met een 
rugzakje kunnen ze toch bij ons op 
school blijven. 
In dat rugzakje zit geld voor bege-
leiding en benodigde materialen. 
Bij ons op school gaat het om 
lichamelijke handicap en ernstige 
spraak-/taalmoeilijkheden. 

Door het gegroeide aantal rugzak-
leerlingen is binnen het team 
gekeken wie belang stelling had om 
de functie rugzakbegeleider aan te 
nemen. 
Ikzelf ben altijd fanatiek met zorg 
bij leerlingen, heb bijna mijn studie 
voor Remedial Teacher afgerond, 
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dus ik vond 
het wel een 
uitdaging die 
bij mij paste. 

Maar wat doe 
ik tijdens de 
begeleiding?

Aan het begin 

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

Klaverjassen/jokeren
Elke  vrijdagavond, 
aanvang 19.00 uur. 
Club is toe aan uitbreiding leden. 

Handwerkclub
De Weldam is bezig met formeren 
nieuw  handwerkgroepje. 
Bij voldoende deelname wordt u 
geïnformeerd over dagdeel en 
tijstip. 

Stedelijk Alleen Gaande Project
Elke derde zondag van de maand, 
aanvang 13.30 uur. We zijn op zoek  
naar vrijwilliger om samen met de 
gasten ontspannen bezig te zijn 
(kaarten maken, glaswerk versieren,  
voederbakje voor vogels maken, 
etc.).  Voor nadere informatie bel 
coördinator Til Gerritsen, 
tel. 026 361 22 93 of de Weldam.
 
Dans-/bingomiddag 
vrijdag 9 juli.
Middag met lekkere hapjes, 
aanvang 14.00 uur. 
Bingoplankje: € 3,50. 
Muzikale omlijsting: Duo Pardon.

Cinema 
op woensdagavond om 19.00 uur.
Bij voldoende deelname 1 x per 

Door Til Gerritsen

twee weken op  6 en 30 juni,  14 en 
28 juli, 11 en 25 augustus en 
8 september naar de bios in de 
Weldam. Grootbeeldprojectie met 
(niet te hard) geluid. 
Let op affiches. 

U kunt uw voorkeur voor een 
bepaalde film op genoemde woens-
dagavonden of bij de receptie van 
de Weldam kenbaar maken. 

Kosten € 1,50 per avond.  
Consumpties voor eigen rekening.

Modeshow 
op vrijdag 10 september om 14.00 
uur. Firma H&A uit Abcoude 
verzorgt najaarsmodeshow. Entree 
gratis. Naast  kleding en sieraden 
(makkelijk zittende) schoenen te 
koop. 

van het schooljaar wordt gekeken 
waar de moeilijkheden van de 
leerlingen liggen. Waar nodig 
wordt onderzoek gedaan door 
middel van toetsing en wordt een 
programma opgesteld. Elke rugzak-
leerling krijgt per week twee uur 
extra begeleiding onder schooltijd. 
Dit gebeurt in groepjes en indivi-
dueel en zo leuk en effectief moge-

lijk. Zo is dit schooljaar een speel-
praatgroep voor jonge kinderen 
ontwikkeld en wordt gewerkt met 
het programma ‘Horen zien en 
schrijven’ van Mr. Bean. Er wordt 
op een speelse manier gewerkt aan 
de ontbrekende vaardigheden. 

Claudia Degen, leerkracht op de 
Lourdesschool

Dag van de Ouderen 
op vrijdag 1 oktober.
Ochtend start om 10.00 uur met 
(gratis) kopje koffie en gebak. 
Originele   hoedenshow. Zangeres 
Corrie verzorgt Hollandse liedjes. 
Om 12.30 uur uitgebreide  lunch. 
Kosten € 3.50. Inschrijving (nood-
zakelijk) start op vrijdag 10 septem-
ber en sluit op  maandag  27 sep-
tember. Dansmuziek in de  middag 
wordt verzorgd door Duo Pardon. 
M.u.v. de lunch gratis genieten!

Indische middag 
op vrijdag 8 oktober. 
Middag wordt weer muzikaal 
omlijst door Indo Band 

“De Randies” o.l.v. Eddy Kwee. 
Zaal open vanaf 14.00 uur. Er kan 
worden gedanst, geshopt bij leuke 
kraampjes, genoten van lekkere 
hapjes en als klap op de vuurpijl 
wordt de middag afgesloten met 
een heuse Indische maaltijd. 
Kosten voor deze middag zijn maar 
€ 5,00 p.p. Tijdig inschrijven 
noodzakelijk (van maandag 
13 september tot en met dinsdag 
5 oktober. Vol is vol!
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Theo Bekker 
Houtbewerking is zijn 
lust en leven
“Ik kwam heel toevallig in contact 
met Ton ten Hoedt en via hem 
kreeg ik al snel de smaak te pak-
ken”, vertelt Theo Bekker, 74 jaren 
jong, enthousiast als ik hem vraag 
hoe hij tot deze hobby gekomen is. 
Theo is voorzitter van de Werk-
groep Beeldend Bezig (WBB), 
voor houtbewerken en schilderen.

Elke dinsdagmorgen is hij van 9 
tot 12 uur met een aantal mannen 
te vinden in de handvaardigheid-
ruimte van ons mooie MFC. 
Er moet wel heel wat gebeuren wil 
iemand deze ochtend overslaan en 
het enthousiasme in de groep is 
dan ook enorm. Heel belangrijk 
tijdens het beitelen, zagen, schuren 
en gutsen zijn de sociale contacten. 

Praten en luisteren naar elkaar staan 
in hoog aanzien. Men inspireert 
elkaar en de echte timmerlieden 
voorzien de anderen van de nodige 
aanwijzingen.

“Het hout om te bewerken wordt 
vaak van de straat gehaald”, vertelt 
Theo. Als ergens bomen omgehakt 
worden, vraagt hij voor zijn hout-
bewerkingclub een aantal kleinere 
stukken. Het liefst werkt men met 
lindehout. Zelf noemt Theo het 

“gifthout”, krijgertjes van bekenden. 
Als er geen hout meer voorhanden 
is, wordt het gehaald bij de hout-
handel. Sportfiguren en dieren zijn 
favoriet om te maken. 
Persoonlijk voorziet Theo zijn 
figuren, na het schuren, het liefst 

van een teakkleurige laag vernis.
Naarmate de leeftijd vordert, wordt 
de fijne motoriek wat minder maar 
de beelden blijven mooi. Soms 
mogen de gemaakte objecten 
tentoongesteld worden in winkel-
centrum Presikhaaf.

Mensen, die belangstelling hebben 
voor de hobby van Theo, kunnen 
op dinsdagmorgen komen kijken 
en misschien word je dan ook heel 
enthousiast.

Rick Mateliss

Henk Woering stopt 
met brief aan J.P.
De verkiezingen hebben plaats-
gevonden en zeker is dat J.P. niet 
meer terugkomt. Henk Woering 
had dus een vooruitziende blik toen 
hij enige tijd geleden aangaf te 
willen stoppen met het schrijven 
van zijn columns in briefvorm. 

Al sinds september 2001 schreef 
Henk voor onze wijkkrant. 
Aanvankelijk met het schrijven van 
een brief aan onze burgemeester, 
later werd beste J.P. op de hoogte 
gesteld van het wel en wee in 
Presikhaaf en gaf hij adviezen om 
verbeteringen aan te brengen daar 
waar dit nodig was.

De redactie wil niet nalaten Henk 
hartelijk te bedanken voor zijn 
jarenlange bijdrage. 

“Bedankt Henk, 
het ga je goed. 
Veel mensen 
zullen je brief 
missen.”

Een waardig 
opvolger van 
Henk voor het 
schrijven van 
een column 
is welkom!

De redactie

Foto: Jos van Beek
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Activiteiten in zomervakantie 
bij buurtcentrum de Overkant
Voor sommige activiteiten geldt een maximum, dus snel 
opgeven bij Jantiena v.d. Goot! Let goed op bij welke 
activiteit. 

Tassen / t-shirts versieren:
maandag 26 juli van 13.30 - 15.00 
uur voor kinderen van 6 t/m 12 jaar. 
Kosten € 0,60.

Zomerbingo:
dinsdag 27 juli van 13.30 - 15.00 uur 
voor kinderen van 6 t/m 12 jaar.
Kosten  € 1,50 voor alle rondes. 
Ouders mogen blijven om te 
helpen.

Waterspelletjes:
woensdag 28 juli van 13.30 - 15.00 
uur voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. 
Kosten € 0,60.

Speeltuin en sprookjesbos 
de Witte Wieven:
donderdag 29 juli van 
12.00 - 17.00 uur voor 
kinderen van 6 t/m 12 
jaar. Kosten € 2,00. 
Maximaal 30 kinderen. 

Playbackshow en disco:
vrijdag 30 juli van 19.00 - 20.30 uur 

voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. 
Kosten € 1,00.
Iedereen krijgt limonade. 
Snoep, chips en blikjes te koop.

Zomerbingo:
maandag 23 augustus van 13.30 -
15.00 uur voor kinderen van 6 t/m 
12 jaar. Kosten € 1,50. Ouders 
mogen blijven om te helpen.
 
Koken:
dinsdag 24 augustus van 13.30 - 
15.30 uur voor kinderen van 8 t/m 
12 jaar. Kosten € 1,00.
Maximaal 12 kinderen. 

Kinderboerderij in Kleve:
woensdag 25 augustus van 

12.00 - 16.30 uur voor 
kinderen van 4 t/m 10 
jaar. Kosten € 2,00. 
Maximaal 30 kinderen.  

Sport- en speldag:
vrijdag 27 augustus van 13.30 

- 15.00 uur voor kinderen van 4 
t/m 12 jaar. Kosten € 0,60.

Knutselen:
maandag 30 augustus van 13.30 - 
15.00 uur voor kinderen van 4 t/m 
12 jaar. Kosten € 0,60.

Lasergame:
dinsdag 31 augustus van 13.30 - 
16.00 uur voor kinderen van 9 t/m 
12 jaar. Kosten € 3,00.
Maximaal 10 kinderen. 

Pretpark:
woensdag 1 september van 10.00 -
16.30 uur voor kinderen van 
4 t/m 12 jaar. Kosten € 4,00.  
Maximaal 30 kinderen. 
 
Koken:
donderdag 2 september 
van 13.30 - 15.30 uur voor 
kinderen van 8 t/m 12 
jaar. Kosten € 1,00. 
Maximaal 12 kinderen. 

Kinderzomerfestival bij 
MFC Presikhaven:
vrijdag 3 september van 13.00      -
16.00 uur voor kinderen van 4 t/m 
12 jaar. Voor sommige activiteiten 
moet je betalen. Kinderrommel-
markt, draaimolen, spelletjes, 
haarvlechten, henna. Diverse live 
optredens. Er rijdt die dag een 
huifkar rond door Presikhaaf.

advertentie
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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 20 september 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. 16

  9 3 8 
6 7 5 

9 4 2 

1 8 6 7 
5 8 

8 7 4 9 
2 9 3

3 2 1 
6 9 2

Jammer 
Eind vorig jaar is onze wijk 
verrijkt met een echte 
hondenspeeltuin. 
Hartstikke leuk; er staan 
een A-loop, slalompaaltjes, 
een smalle loopbalk en een 
wip. Allemaal erg mooi en stevig gemaakt en er wordt 
druk gebruik van gemaakt want als we er langs lopen, 
is de speeltuin vaak bezet.

Op 18 mei jl. stonden er zelfs mensen met hun honden 
te wachten tot wij weg waren om erin te kunnen 
(afgesloten met een stevig hek). De meesten zijn ook 

zuinig op de spullen, maar blijkbaar zijn er ook honden 
die van hun baas of bazin hun gang mogen gaan tijdens 
sloopwerkzaamheden. Jammer hoor!

Ons vrouwtje heeft er een paar foto’s van gemaakt om 
andere hondeneigenaren te vragen netjes met de 
spullen om te gaan zodat we er allemaal lang plezier 
van blijven houden.

Mevrouw Koenders, winnares van de oplossing 
,,Herken je wijk” uit de wijkkrant nr. 3
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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

Voor elkaar! 
van start

Door Frida van der Putte

Op 14 mei jl. is het Trefpunt Voor 
elkaar! van start gegaan voor een 
eerste kennismaking. We hebben 
zo’n 60 bewoners van Presikhaaf 1 
kunnen verwelkomen met een kop 
koffie of thee met appelgebak. 
Een aantal bewoners heeft spontaan 
aangeboden om kleine klusjes voor 
andere bewoners te gaan doen. 
Ook enkele bewoners met een 
hulpvraag hebben zich gemeld. 
De eerste klusjes zijn inmiddels tot 
volle tevredenheid uitgevoerd. 

Bent u ook geïnteresseerd? 
Kom dan een keer op vrijdag of 
zaterdag van 10.30 tot 14.00 uur 
naar het Trefpunt Voor elkaar! 

Wilt u zich inzetten of gebruik 
maken van burenhulporganisatie 
Voor elkaar!, dan kunt u ook een 
berichtje met naam, adres, telefoon 
en/of e-mailadres sturen naar 
burenhulporganisatie Voor elkaar!, 
Vrij Nederlandstraat 61.

WIJKBIJEENKOMST

VAN GROOT BELANG

VOOR BEWONERS EN

ORGANISATIES VAN

ELSWEIDE

WINKELCENTRUM

OVER HET LANGE WATER

INFORMATIE :

h.folkeringa@planet.nl

026 - 361 57 06

14 OKTOBER A.S.



W
I

J
K

A
C

T
I

E
P

L
A

N
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 Gerrit Spekschoor en Frans Peters van Sportbedrijf Arnhem.  

Presikhaaf beweegt!
Zwemles voor allochtone vrouwen, 
schoolsportdagen, tennisclinics, fietslessen, 
hutten bouwen…Wie wil weten welke sport- 
en spelactiviteiten Sportbedrijf Arnhem in 
Presikhaaf organiseert, kan beter vragen wat het 
Sportbedrijf niet organiseert. Drijvende kracht 
achter alle activiteiten zijn Gerrit Spekschoor 
(sport- en spelwerker Presikhaaf ) en Frans 
Peters (leidinggevende Sport Spelwerk). 
Gerrit: “Iedere week organiseren we wel dertig 
of veertig activiteiten. Het is eigenlijk te veel 
om op te noemen.”

Sport en spel voor iedereen
Het is belangrijk dat iedereen toegang heeft tot 
sport, zo vinden Frans en Gerrit. 
Frans: “Dankzij het extra geld dat voor 
Presikhaaf is vrijgemaakt, kunnen we 
bijzondere activiteiten organiseren. Samen met 
gymnastiekvereniging ACGV organiseren we 
bijvoorbeeld gymlessen voor kinderen met een 
bewegingsachterstand.” Ook wie zelf iets wil 
organiseren kan bij het Sportbedrijf terecht. 
Gerrit: “Als een club meiden in een zaaltje wil 
volleyballen, help ik ze om dit voor elkaar te 
krijgen.” Activiteiten moeten passen bij de 
wijkbewoners. Gerrit: “Wij onderzoeken heel 
goed wat mensen willen. Daar stemmen we 
onze activiteiten op af.”

Voor de wijk, door de wijk
Gerrit en Frans zijn niet de enige kartrekkers 
van alle sport- en spelactiviteiten in 
Presikhaaf. Frans: “Allerlei partijen zijn bij 
de organisatie betrokken: sportverenigingen, 
het wijkplatform, scholen en natuurlijk de 
wijkbewoners zelf.” Gerrit: “Uitvoerders van 
activiteiten zijn vaak stagiairs die zelf ook in 
Presikhaaf wonen. Wijkbewoners maken de 
activiteiten dus zelf mogelijk.”

Gezond én gezellig
Gerrit werkt al meer dan tien jaar in 
Presikhaaf. Door alle initiatieven is Presikhaaf 
volgens hem een stuk sportiever geworden. 
En dat is belangrijk, want meer sport en spel 
zorgt voor een gezonde leefstijl. Maar dat is 
niet het enige doel van de activiteiten. 
Gerrit: “Mensen ontmoeten elkaar, de buurt 
gaat leven. 
Gezelligheid is minstens zo belangrijk.” 

Veel plannen
De komende tijd heeft Sportbedrijf Arnhem 
veel sport- en spelactiviteiten gepland in 
Presikhaaf. Frans: “We organiseren echt heel 
veel, de agenda staat vol.” Voorlopig kunnen 
Presikhaafse sport- en spelliefhebbers hun hart 
dus ophalen.
 
Contact
Voor vragen over sporten in Presikhaaf: 
Gerrit Spekschoor, Buurtcentrum de Oosthof
Kinderkamp 9, 026-363 4533
gerrit.spekschoor@arnhem.nl

Voor algemene vragen over sport in Arnhem: 
Sportbedrijf Arnhem, Eusebiusbuitensingel 53,
026 - 377 57 57.
info@sportinarnhem.nl
www.sportinarnhem.nl 

Foto: Martine Siemens


