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Redactieadres
   Laan van Presikhaaf 7

6826 HA  Arnhem
Telefoon 362 84 47

Kopij inleveren vóór 
20 mei 2011

vóór 17.00 uur. 
Gelieve aan te leveren in een 
Word bestand per e-mail of

op andere wijze.
presikhaafnieuws@telfort.nl

Drukwerk
Coers&Roest

Oplage: 7500 exemplaren
Verschijnt zes maal per jaar.

  Fotografie 
  Bert van Vuurden,
  Roel van Leuven, 
    tenzij anders vermeld.

 Foto’s en illustraties 
in kleur als  JPEG

in een hoge resolutie (300 dpi).

Bezorging 
14 juni 2011

Klachten over bezorging 
schrijf of mail

het naar de redactie.

De redactie behoudt zich het recht 
voor  ingezonden stukken in
 te korten of niet te plaatsen.

Digitale wijkkrant
www.presikhaafnet.nl

REDACTIE
Roel, Karin, Bert

Tanja, Ria, Sophie

Wooncoach Vivare
“Ik heb een signaal- en verwijsfunctie”

Sinds 1 januari dit jaar is Henja Dudok 
wooncoach bij woningcorporatie Vivare; 
voor een proefperiode van een jaar in de 
van Ness-, van Goes- en van Kampenstraat. 
De wooncoach gaat ongeveer twee keer op 
bezoek bij nieuwe huurders voor bijvoor-
beeld praktische tips bij de verhuizing, het 
wegwijs maken in de wijk of om te kijken 
of er recht is op toeslagen of subsidies.

‘Welkom in uw nieuwe woning’, met dit kaartje wordt de 
nieuwe huurder geattendeerd op de diensten van de wooncoach. 
“Binnen twee weken breng ik een klusbezoek aan de nieuwe 
huurder”, legt Henja uit. 

“Wij vinden het belangrijk dat onze bewoners prettig samen-
wonen in de wijk. Daarom stimuleer ik mensen om kennis te 
maken met de buren. Ook maak ik op verzoek met huurders, 
die uit een andere stad of wijk komen, een wandeling door de 
wijk. Zo krijgen ze een beeld van de voorzieningen die de wijk 
te bieden heeft. 
Ook kan Henja mensen die actief willen zijn voor hun nieuwe 
straat, wijk of buurt wijzen op de mogelijkheden.”

De wooncoach is mede ontstaan naar aanleiding van het 
‘vernieuwingsproject’: een project waarbij alle bewoners 
(in dezelfde straten) een bezoek hebben gehad van medewerkers 
van Rijnstad. Tijdens deze bezoeken werd o.a. gekeken of 
bewoners gebruik maken van financiële tegemoetkomingen 
waar ze recht op hebben. Veel mensen bleken hiermee 
onvoldoende bekend te zijn. 

 “De nieuwe huurders weten dat je een bezoek komt brengen en 
zitten er ook echt op te wachten”, licht Henja toe. “Mensen zijn 
enthousiast. Ze vinden het leuk dat ze extra aandacht krijgen. 
Na ongeveer twee maanden ga ik voor de tweede keer langs om 
te vragen hoe het gaat en natuurlijk kom ik dan op de dingen 
terug die tijdens het klusbezoek besproken zijn.” 

De wooncoach is niet beschikbaar op oproep. Ze is bereikbaar 
via telefoon 06-55694291.
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NIEUWS UIT PRESIKHAAF ooST

Afscheid van een bevlogen wijkbewoner

Op 15 februari 2011 is tijdens het 
wijkplatform Presikhaaf Oost 
afscheid genomen van Henk 
Folkeringa, een markant 
wijkbewoner.  

Meer dan 20 jaar was Henk actief 
voor de wijk. 
Sterker nog: Hij stond in 1989 aan 
de wieg van de oprichting van het 
wijkplatform in Presikhaaf en de 
oprichting van het zelfstandig 
platform in Oost in 1994 

In al die jaren zat Henk niet stil. 
Hij deed veel voor de wijk en 
diverse projecten kwamen uit zijn 

koker. Zo was hij de trekker van de 
parkmanifestatie in 2003, intensief 
betrokken bij het tot stand komen 
van het MFC, organisator van de 
wijkavond in Oost en initiatief-
nemer van het project Buur en 
Buur. 

Henk was ook jarenlang gespreks-
leider van het wijkplatform 
Presikhaaf  West en was Henk lid 
van het bewonersoverleg Over Het 
Lange Water.  

Het wijkplatform is trots op zijn 
enorme inzet. Maar hij verlaat ons 
nog net niet helemaal. Henk blijft 

namens het wijkplatform de ont-
wikkelingen van een brede school 
in Presikhaaf Oost volgen

Henk bedankt voor je inzet.  

over Het Lange Water

Buur & Buur is een initiatief van 
bewoners uit ‘Over Het Lange 
Water’. 

Door Roelof den Hengst

Verder willen wij dat nieuwe bewo-
ners welkom worden geheten door 
omwonenden en van Buur & Buur 
een infomap over de wijk krijgen. 

Kent u trouwens al het nieuwe 
Resto Van Harte achterin Leerpark 
Presikhaaf tegenover winkelcen-
trum Presikhaaf? Op 21 april kunt 
u, als u woont in bovengenoemd 
gebied, hier samen met buurtbewo-
ners gezellig gaan eten voor € 6,00 
per persoon (3 gangen). Resto Van 
Harte is vanaf 17.30 uur geopend. 
Reserveren? Bel dan Buur & Buur 
(06-27312649) of stuur een e-mail 
naar buur&buur@presikhaafnet.nl 
Vergeet vooral niet uw naam, adres 
en telefoonnummer op te geven. 
Hopelijk tot ziens op 21 april! 

Buur & Buur wil alle bewoners van 
deze buurt stimuleren elkaar beter 
te leren kennen en iets voor elkaar 
te betekenen, zoals een brief posten 
of de kinderen naar school brengen 
als je buur ziek is. Een band plak-
ken of een buurman of buurvrouw 
zonder vervoer naar het ziekenhuis 
brengen. 

In april valt vanaf IJssellaan tot 
Kamphuizenlaan en vanaf Het 
Lange Water tot de Kinderkamp 
onze folder met bijgesloten sticker 
in uw brievenbus! Door de sticker 
op uw huisdeur geeft u aan iets 
voor uw buren te willen doen. 

Agenda 
werk-
groepen  
Presikhaaf oost

mei
10-05 Bewonersoverleg   
 Elsweide in De Oosthof
17-05 Gezamenlijk 
 wijkplatform Oost en   
 West in De Overkant
juni
24-06 Bewonersoverleg 
 Lange Water Midden  
 in De Oosthof

Alle vergaderingen beginnen 
om 19.30 uur
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7 mei
plantjesmarkt
Na een succesvolle start vorig jaar, 
zal dit jaar voor de tweede keer 
een plantjesmarkt worden georga-
niseerd voor de bewoners van 
Over het Lange Water.

Deze vindt plaats op zaterdag 7 mei, 
van 10.30 tot 13.00 uur.
Op deze plantjesmarkt vindt u 
allerlei perkgoed van het seizoen, 
maar natuurlijk ook al uw buren! 
Een goede gelegenheid om even bij 
te kletsen onder het genot van een 
kopje koffie of thee.

Henk van Duuren, voorzitter 
Bo Cannenburg tot Ulenpas

“Jammer dat de buurt vergrijst”

fase, dus later meer hierover.”
De wijkbewoners worden via het 
BO geïnformeerd. “Er zijn natuur-
lijk bewoners die om welke reden 
dan ook de avonden niet kunnen 
bijwonen. Wij kunnen hen de 
informatie ook via de mail geven en 
wie geen computer heeft, kan deze 
ook op papier krijgen”. Oproep van 
Henk: “Laat even uw mailadres of 
huisadres weten. Toon uw betrok-
kenheid als wijkbewoner.” 

Henk van Duuren
Kieftskampstraat 17
6825 EP Arnhem
Tel. 026-3636067 / 06-22792692
hendrikvanduuren@gmail.com
of bo-cannenburg-Ulenpas@
presikhaafnet.nl

Aan de kinderen is ook gedacht: zij 
kunnen hier iets moois knutselen 
voor Moederdag.
De plantjesmarkt vindt u in park 
Kinderkamp, bij de Jubileumbank
(Middachtensingel, tegenover de 
huisnummers 103 tot 123).

Het bestuur van het Bewoners 
Overleg Ulenpas/Cannenburg 
overlegt over zaken in de wijk die 
in de wandelgangen worden 
gehoord, maar ook dragen 
mensen persoonlijk onderwerpen 
aan en wordt belangrijke infor-
matie vanuit wijkplatform en 
wijkmanager verkregen. 

Gies Burgers, Truus de Knegt en 
Henk van Duuren komen als 
bestuur van het BO zo’n vier keer 
per jaar bijeen. Daarna worden de 
wijkbewoners via het BO geïnfor- 
meerd.
Henk: “Het is jammer dat de wijk 
vergrijst. De oudere wijkbewoners 
zijn wel geïnteresseerd, maar 
komen niet vaak meer naar het 
overleg. Jongeren blijven weg. 
Vraag is: Waar ligt dit aan en hoe 
kan je de mensen erbij betrekken?” 
Henk gaat verder: “We willen 
binnenkort een folder uitgeven om 
de wijkbewoners nader te informe-

ren. We zijn nu druk bezig met het 
project Buitengewoon Beter. 
Er is al veel tot stand gebracht, 
mede door ideeën van wijkbe-
woners. De integratie van vooral 
nieuwe bewoners is een belangrijk 
speerpunt. En het doel is om na 
30 jaar achterstand voorzieningen 
weer op niveau terug te brengen, 
zoals het hoort te zijn. De renovatie 
van de Middachtensingel is hier een 
voorbeeld van. Dat de verkeers-
situatie nu soms wat chaotisch is, 
komt door de afstelling van de 
verkeerslichten. Aangezien 
gemeente en provincie hierin partij 
zijn, verloopt de oplossing van de 
situatie wat langzamer.

De structuur binnen het wijkplat-
form Oost gaat veranderen. In 
plaats van bewonersoverleg komen 
er werkgroepen (groen, veiligheid 
enz.). Is een project klaar, dan kan 
het worden opgeheven. 
Een en ander is nog in de opbouw-

oplossing 
Sudoku puzzel

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

Door Vivian Bloemhof
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Gratis sport en spel op 
het Carstenszplein!

Leerbedrijf Diagonaal organi-
seert wekelijks op woensdag- en 
vrijdagmiddag van 15.15 tot 16.30 
uur sport en spel.

Wat gaan wij daar zoal doen: 
voetballen, buskruidje, basketballen, 
tikspellen en nog veel meer.
Dit wordt heel erg leuk, kom gauw 
een keer meesporten!

Voor vragen kunt u altijd bellen 
naar 026-3634533 van 
leerbedrijf
 

Gezellige club 
in ABC bus

De ABC (Arnhemse Bijbel Club) 
bus staat op zaterdagmorgen 
23 april, 14 en 28 mei van half elf 
tot twaalf uur aan het Valkhofplein 
(naast Spar en speeltuintje).

In de bus (de ABC wordt onder-
steund door verschillende kerken in 
Arnhem) wordt gezongen, naar een 
bijbelverhaal geluisterd, geknutseld 
of een spel gespeeld.
We vinden het leuk als je komt! 
Het is gratis!

Het ABC busteam: Juffen Ans, 
Annelies, Judith en Liesbeth.

Wijkplatform 
Presikhaaf oost 
zoekt versterking
Al vijftien jaar heeft Presikhaaf Oost een wijkplatform.
Na de zomer start het wijkplatform met een nieuwe structuur.

Wil jij je als bewoner van 
Presikhaaf oost 

verdiepen in de knelpunten en 
ontwikkelingen van jouw wijk?

Ben je in staat je in te zetten voor het algemeen belang van de wijk?  

Dan zijn wij op zoek naar jou!   
Daarnaast zijn we op zoek naar bewoners die actief willen zijn in een 
werkgroep voor wijkactiviteiten.

Wil je actief worden: Meld je dan aan.

Het wijkplatform is het officiële overlegorgaan van bewoners uit de wijk 
met de gemeente.

Voor meer informatie kun je terecht bij Karin Veldkamp, opbouwwerker 
Presikhaaf Oost, 026-3628447. E-mail: k.veldkamp@rijnstad.nl

zie ook www.leerbedrijfdiagonaal.nl
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Er even tussenuit!
Een goede vakantie hoeft niet duur te zijn.

CityTrip!

60
3-sterrenhotel
2 dagen,  logies en ontbijt
Vertrek in april
o.b.v. eigen vervoer
Prijs p.p. o.b.v. 2 pers.

Gent

Kom snel bij ons langs en profiteer!

Arke
WC Presikhaaf, Raadsheerplein 4
6826KR Arnhem
Tel 026 3644644
arnhempres@arke.nl

Vraag naar de volledige voorwaarden.

Dacht ‘t wel
.

Arke.nl
(€ 0,15/min)

0900
8847140

winkels

Honigkamp 74 - 6826 PR  Arnhem
Telefoon 026-3610284

Fax 026 - 3610505

SLAGERIJ
GREVEN@

www.slagerijgreven.nl

Merle Brands, opvolgster van Gerda van Rotterdam

“Mijn fijne middelbare schooltijd 
heb ik in Presikhaaf doorgebracht, 
op wat toentertijd “MAVO-HAVO 
Presikhaaf” heette. Presikhaaf is 
redelijk bekend voor me en heeft 
me altijd wel “iets gedaan”. Ik 
woon precies tussen Presikhaaf en 
het centrum in met vriend, drie 
katten, hond en konijn. Ik heb een 
dochter, Wendy van 25 jaar, die 
niet ver bij mij vandaan woont. 

Binnenkort vier ik mijn 50e verjaar-
dag en daar ben ik trots op! 
Buiten mijn werk om, ben ik vijf 
keer in de week in de sportschool 
te vinden om mijn conditie “jong” 
te houden! Daarnaast geef ik zo nu 

en dan workshops Bachata, een 
dans die onder de Salsagroep valt.
Ik werk in totaal al negen jaar bij 
de Gemeente Arnhem, waar ik 
verschillende diensten en heel veel 
mensen heb leren kennen. 
Ik heb anderhalf jaar elke woensdag 
in Leerbedrijf Diagonaal mee 
mogen helpen met activiteiten voor 
en in de wijk Presikhaaf, waardoor 
ik de be-woners èn de wijk nog 
meer ben gaan waarderen.

Die kennis hoop ik te kunnen 
gebruiken in de Wijkwinkel om uw 
vragen over de wijk en haar voorzie-
ningen te kunnen beantwoorden of 
u door te verwijzen naar de juiste 
instelling. Ik weet dat Gerda een 
zeer gewaardeerd persoon is met 
veel kennis van Presikhaaf en de 
Gemeente. 
Ik ga er alles aan doen om haar 
werk net zo goed uit te voeren.”

Merle Brands

Braderie
Turkiyem Moskee 

Presikhaaf

Op 22, 23 en 24 april 2011 
organiseert de Turkiyem 
Moskee in Presikhaaf zoals elk 
jaar weer een braderie.
Tijdens de braderie kunt u 
heerlijk Turks eten en drinken. 
Verder kunt u verschillende 
boeken, kleding en informatie 
vinden en/of kopen. 
Graag willen wij iedereen in 
Presikhaaf  uitnodigen voor 
deze gezellige braderie.

Namens het bestuur van de 
Turkiyem Moskee
Dhr. Eroglu

Merle, nieuwe 
medewerker in 
de Wijkwinkel, 
wil zich graag 
aan u voor-
stellen.
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Agenda werkgroepen 
Presikhaaf West
april
14-04 Inter Culturele Werkgroep 09.30 - 11.30 uur  De Overkant
28-04 Inter Culturele Werkgroep 09.30 - 11.30 uur De Overkant

mei
16-05 WWP2 19.30 uur MFC Presikhaven
17-05 Gezamenlijk wijkplatform 
 Oost en West 19.30 uur De Overkant
19-05 Inter Culturele Werkgroep 09.30 - 11.30 uur  De Overkant

juni
06-06 WWP1 14.30 uur P1 “de Klup”
14-06 Wijkplatform Presikhaaf West 20.00 uur De Overkant
16-06 Inter Culturele Werkgroep 09.30 - 11.30 uur De Overkant

Drawing her Story 
in Presikhaaf
Culturele tekenworkshops voor 
alle vrouwen in Presikhaaf.
Gratis, mét kinderopvang en je 
hoeft niet eens te kunnen tekenen. 

Vind je het leuk om andere 
vrouwen te ontmoeten? En om 
creatief bezig te zijn? Doe dan mee 
aan Drawing her Story. 
In tien tekenworkshops gaan 
vrouwen met verschillende cultu-
rele achtergronden samen hun 
levensverhalen tekenen. 

Alle vrouwen uit Presikhaaf zijn van 
harte uitgenodigd om mee te doen 
aan deze workshops. Na afloop 
komt er een boekje en zijn de 
tekeningen te zien in het MFC 
Presikhaven. 

De eerste workshop is gestart op 
dinsdag 5 april. De laatste is op 
dinsdag 14 juni. De workshops zijn 
’s ochtends van 9.00 tot 11.45 uur in 
Cultuurhuis Locatie Spatie, 
Haringvlietstraat 50. 
Er zijn nog enkele plaatsen en 
meedoen kan nog. 

Wil je je aanmelden of heb je 
vragen, neem dan even contact op 
met: Judy Cerfontaine van Energie 
Atelier, tel. 06-33905002, 
e-mail info@judycerfontaine.nl of 
Renske Luymes van Stichting 
Rijnstad, tel. 026-3614457, 
e-mail r.luymes@rijnstad.nl

Schaapdijk 9 Arnhem
026 - 3615827

open dag 15 meiopen dag 15 mei
Kom het allemaal beleven bij ons op de

Zuivelboerderij Zuivelboerderij 
IJsseloordIJsseloord
van 10.00 tot 16.00 uur.

Er is van alles te beleven: Proeverijen, 
kinderattracties- en activiteiten, boerengolf,

minimarkt, picknicken, rondleiding etc.

Voor meer info: www.zuivelboerderij-ijsseloord.nl

Advertentie

Vanaf 24 maart is er iedere 
donderdagavond
Soepsalon in Locatie Spatie

Wij serveren een lekkere kop 
soep, salade en brood voor 
een vrijwillige bijdrage.
Iedereen kan binnen lopen
voor een kopje soep en een 
goed gesprek met andere 
wijk- en stadbewoners.

Locatie Spatie is gelegen aan de 
Haringvlietstraat 50 (in voormalig 
Jongerencentrum Push)

Aanvang Soepsalon: 17.00 uur
Serveren van de soep: 17.30 uur

Al  het eten dat wij serveren is 100% 
biologisch en veganistisch.
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Stichting Initiatiefgroep Kinderkamp

Koninginnedag 2011
De Stichting Initiatiefgroep Kinderkamp organiseert alweer voor de zeventiende keer 

Koninginnedag in de Wijk Over ´t Lange Water in Arnhem. De viering vindt plaats rondom de 
Dr. Willem Dreesschool aan de Kinderkamp 7.

Programma (zaterdag 30 april)
10.00  Welkomstwoord en opening

10.05  Rondgang door de wijk
   Een  treintje en kinderen met een
   versierde fiets maken de wijkbewoners wakker.
   De rit met het treintje wordt gedurende de dag 
   een aantal keren herhaald.

10.30  Gratis kinderspelen (voor groot en klein)
   Met o.a stokvangen, doelschieten, stormbaan, 
   kopgooien, vier op een rij, en nog veel meer.
    
10.15  Kermisactiviteiten
   Met o.a. een draaimolen, grabbelton, touwtje trekken,
                                           blik gooien, schminken, en nog veel meer.
   Dit alles tegen uiteraard kindvriendelijke prijzen.

10.15  Rommelmarkt

14.00  Middagprogramma

14.00  Ponyrijden op het schoolplein

16.00  Sluiting

***  Deelname aan de activiteiten is op eigen risico ***
Muziek
Wordt verzorgd door Drive-in Discotheek “Het Zwarte Schaap”.

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

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

Kraam huren voor de rommelmarkt: Voor meer informatie of reserveren: Koos Hagen 026-3636332.

 
 U kunt de hele dag door een gokje wagen met het Rad van Avontuur
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Anita Coenraads-Zernitz 
“Ik kom niet het geloof 
verkondigen op straat”
Anita Coenraads, pastoraal 
werker, besteedt sinds ruim een 
jaar de helft van haar werktijd 
aan presentiebenadering in 
Presikhaaf. Wat betekent dit nu? 
Presikhaaf Wijknieuws ging met 
Anita in gesprek.

“Het is: aanwezig zijn, mensen 
ontmoeten, opzoeken en op die 
manier laten zien dat je maatschap-
pelijk betrokken wilt zijn. In deze 
individualistische en jachtige tijd 
heeft men vaker behoefte aan een 
luisterend oor. Belangrijk is om te 
horen wat er leeft in de wijk. 
Ik kwam in contact met actieve 
vrijwilligers. We kunnen elkaar 
aanvullen en ondersteunen. Eerst 
heb ik alle straten doorgelopen en 
buurthuizen bezocht. In Presikhaaf 
1 en 2 zie ik de meeste behoefte aan 
een luisterend oor, maar een wan-

deling in bijvoorbeeld Elsweide kan 
misschien ook gewenst zijn. 
Om op de hoogte te blijven, bezoek 
ik bijeenkomsten van het wijkplat-
form Oost en het wijknetwerk.” 

Gemiddeld loopt Anita vier uur per 
week in de wijk. Ze spreekt mensen 
op een eerlijke en open manier aan. 

“Je ziet aan de houding van iemand 
wel of men openstaat voor een 
gesprek. Ik heb nog maar twee keer 
meegemaakt dat men niet in 
gesprek wilde.” 

Soms loopt het anders 
Anita: “Laatst zat ik op een bankje 
bij het winkelcentrum en een 
Turkse meneer kwam naast mij 
zitten. We raakten spontaan aan de 
praat en aan het eind van ons 
gesprek vroeg hij mij ten huwelijk. 

Of die keer dat ik een meneer 
begroette die op zijn balkon van de 
zon genoot en ik uitgenodigd werd 
voor een kop koffie.” 

Of iedereen zijn ziel en 
zaligheid bloot legt? 
Anita: “Ja, sommige mensen gaan 
best diep in het eerste gesprek. 
Niet alleen sociaal geïsoleerde 
mensen, maar ook mensen die 
denken haar kan ik alles vertellen, 
zij doet geen appèl op mij. 
Ik verlang niets maar wil gewoon 
aandacht geven en naar mensen 
luisteren. Soms komt er na een 
eerste gesprek een vervolg. 
Contacten hoeven niet te worden 
onderhouden. Het gaat er om wat 
de ander wil en niet om wat ik wil.
Bemiddeling kan voor iemand veel 
betekenen. Iemand, hulpbehoevend 
door de ziekte MS, is door Vivare 
aan een nieuwe woning geholpen 
en zijn tuin wordt onderhouden. 

Mooier werk bestaat er toch niet?
Ik kom niet iedereen op straat 
tegen, een goed netwerk is belang-
rijk. Maar wil je contact, dan kan je 
altijd naar 026-4424567 bellen.”

Nieuw bij u in de buurt
Mag ik me even voorstellen: Marion Huntjens- van Maanen

Lekker in je vel na een stevige, verkwikkende oliemassage.
Een volledige massage met als doel 

om tot ontspanning en tot jezelf te komen.
De ruimte is warm en sfeervol, de muziek is rustig.

Behandeling duurt een uur met accent op rug, voeten en hoofd.

Prijs:  € 35 of € 300 voor tien keer, ook als kadobon te koop.
Locatie: Magerhorststraat 2, 6825 DL Arnhem

Afspraak via: 06-26943721 of a.m.huntjens@hotmail.com

massage voor vrouwen
CADEAUTIP 

VOOR
MOEDERDAG!

Advertentie

Jan van Dalen fotografie
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Heeft u nog geen strookje ingestuurd? Doe het nu! Samen staan we sterk!

Werkgroep AGA
p/a Laan van Presikhaaf 7

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

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

Ondergetekende,
Naam:................................................................................................
Adres:................................................................Postcode ...................
maakt ernstig bezwaar tegen de voorgenomen komst van
milieuvervuilende industrie op de Kleefse Waard - Koningpley-noord,
aangezien dit een ernstige bedreiging voor de gezondheid van
ons als omwonenden betekent.
Handtekening: ...................................................................................

Nieuwsbrief Arnhem Geen Asfaltcentrale
Onverwachts heeft de Raad van State op 28 januari jl. uitspraak gedaan over de 
ontvankelijkheid van Werkgroep AGA en ons ‘kennelijk’ niet ontvankelijk 
verklaard. Dat is gebeurd op basis van wat besproken is tijdens de behandeling 
van het verzoek om voorlopige voorziening.

De Raad van State is naar aanleiding daarvan kennelijk 
van mening dat een onderzoek in de bodemprocedure 
naar de bezwaren van Werkgroep AGA niet nodig is. 
In overleg met onze advocaat is tegen deze uitspraak 
verzet gedaan bij de Raad van State. Het gaat er daarbij 
om dat wij aantonen dat Werkgroep AGA onderdeel is 
van vereniging PresikGaaf en in opdracht van de
Presikhaafse Wijkplatforms deze procedure voert. Het 
verzet kunt u lezen op onze website www.ageena.nl  
Wat de uitspraak ook zal zijn, de afzonderlijke be-
wonersgroepen in het samenwerkingsverband van 
Platform AGA van Westervoort en Stadseiland zijn 
nog altijd in de procedure. De Raad van State zal dus 
uiteindelijk altijd in beroep een uitspraak doen over de 
bezwaren die tegen het bestemmingsplan Kleefse 
Waard – Koningspley-noord zijn ingebracht.

Stand van zaken A15
Medio 2011 zal er naar aanleiding van het dan op te 
leveren eindconcept Trajectnota/MER (TN/MER) een 
voorlopig standpunt worden ingenomen. Dit voor-
lopige standpunt richt zich op de vraag welk bestuur-
lijk voorkeursalternatief voor uitwerking in aan-
merking komt. Daarbij worden ook afspraken gemaakt 
over de financiering. 

De wegen in de stadsregio Arnhem-Nijmegen zijn er al 
jaren overbelast. Bijna dagelijks staan er files op de A50, 
A12, A325 en de Pleyroute (N325). Hierdoor ontstaan 
ook op aansluitende wegen problemen op het gebied 
van bereikbaarheid en leefbaarheid. De verbinding 
tussen de A12 en A15 is van essentieel belang voor de in 
de toekomst geplande stedelijke ontwikkeling van het 
Middengebied en de realisatie van Park Lingezegen 
tussen Arnhem en Nijmegen. 

De verbinding van de Rotterdamse haven met het 
Duitse achterland vraagt ook om verbetering. 

Een goede verkeersafwikkeling vraagt om grote ver-
anderingen in de infrastructuur. De consequenties 
daarvan ten aanzien van o.a. het milieu en de leefbaar-
heid worden aan de hand van de TN/MER tegen 
elkaar afgewogen. 

Nieuwe wegen en drukker wordende bestaande wegen 
zorgen voor een toename van de concentratie fijn stof 
en stikstofdioxide bovenop de al aanwezige locale 
achtergrondconcentraties die ondermeer veroorzaakt 
worden door uitstoot door industrieën (Industrie-
terrein Arnhem Noord, Ruhrgebied), steden en overige 
wegen (Pleyroute, A12). De normen voor luchtkwali-
teit zijn opgenomen in de Wet Milieubeheer. Een 
toename boven de norm is niet toegestaan.

Onderzoek
In het Ruhrgebied werd een groot onderzoek gedaan 
door de universiteiten van Duisburg-Essen en 
Düsseldorf naar de invloed van luchtverontreiniging 
op de bloedvaten. Daaruit bleek dat mensen die naast 
een snelweg wonen veel meer kans hebben op verkal-
king van de kransslagaderen. 
Onderzoekers vanuit het AMC in Amsterdam nemen 
deel aan een Spaans-Nederlands onderzoek die de 
bijdrage van luchtverontreiniging op het risico aan 
hart- en vaatziekten onderzoekt. Barcelona hoort net 
als de Randstad en het Ruhrgebied tot de ernstigst 
vervuilde gebieden van Europa. Ook het RIVM gaat 
onderzoek doen naar de lange termijneffecten van 
wonen en werken in de buurt van snelwegen op hart- 
en vaatziekterisico.



P R E S I K HA A F

11

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 sport/cultuur

achter de
voordeur

DOE  MEE . .
MET EEN IDEE

VOOR PRESIKHAAF
(2011 laatste aanvraagjaar!)

Vul het aanvraagformulier op de achterzijde in........ 
werken integreren veiligheidleren en opgroeien

wonen
BEWONERS

BUDGET
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Presikhaaf Krachtwijk, maart 2011              Tekst en foto’s: Jos van Beek, opmaak: Bas Loeve eenopeen-ontwerpers Presikhaaf Krachtwijk,maart 2011

Kinderkoor in Locatie Spatie

Elke zondagmiddag zingt een kinderkoortje de 
mooiste liedjes in Locatie Spatie. Nederlandse lied-
jes, Turkse liedjes, Engelse liedjes. Dat gebeurt sinds 
half februari. “We brengen kinderen zo in contact 
met kunst en cultuur”, zegt initiatiefneemster Serpil 
Dayi, die er geld voor aanvroeg uit het Bewoners-
budget. 

Haar idee komt niet uit de lucht vallen. Dayi is 
dol op dansen en zingen. “In mijn hoofd leefde 
al een tijdje het idee om een kinderkoor op te 
zetten. Ik heb toen onderzocht of hier voldoende 
belangstelling voor was, bijvoorbeeld op de 
dansschool en basisscholen.”
Toen ze daar voldoende reactie kreeg, legde ze 
haar idee neer bij dansschool El-ele, waar ze als 
kind al danste en dat sinds drie jaar ook een 
muziekschool heeft. “Ik heb gevraagd: ‘Weten 
jullie een dirigent die dit wil doen?’ En die had-
den ze: Selen Apaydin, een echte professionele 
muziekdocent.” 
Maar een dirigent - en ruimte - kosten geld. Het 
Bewonersbudget bood uitkomst. “Ik diende voor 
mijn project een aanvraag in bij het wijkplat-
form, en toen was het snel gepiept”, zegt ze. 
“Men vond het een laagdrempelig project dat 
kinderen in contact brengt met kunst en cultuur, 
en met elkaar. Bovendien betrekken we de 
ouders er ook nog bij.” 
Het is een uniek project in Presikhaaf, zelfs in 
Arnhem, omdat het vooral allochtone kinderen 
betreft. “Maar ook autochtone kinderen zijn van 
harte welkom”, zegt Serpil Dayi. “Zelfs volwas-
senen beginnen al belangstelling te tonen: ‘goh, 
doen jullie ook zangles voor ons?’ Maar zover is 
het nog niet.” 

Bankjes op weg naar de winkel

Bij de Nicolaaskerk en het bruggetje bij de Karel 
Doormanstraat staan sinds kort twee gloednieuwe 
bankjes, dankzij Hans van den Dungen uit de 
Bethaniëstraat. “Er wonen hier veel senioren en 
mensen die slecht ter been zijn. Die halen het win-
kelcentrum of de Honigkamp niet in één keer. Die 
moeten onderweg even kunnen uitrusten.” 

Als je ziet hoe dat soms gaat…”, vervolgt hij. 
“Mensen die zich afmartelen om bij het winkel-
centrum te komen. Ouderen met een rollator die 
tegen een hekje staan uit te hijgen omdat ze 
niet bij een bankje kunnen komen. En anderen 
die hun hulp de boodschappen laten doen, ter-
wijl die eigenlijk de woning zou moeten 
poetsen.”
Ook minder mobiele wijkbewoners moeten hun 
eigen boodschappen kunnen blijven doen, vindt 
Van den Dungen. Goed voor de beweging en ze 
komen er nog eens uit. Zijn oplossing: bankjes 
voor een rustpauze onderweg naar de winkel. 
Vijf jaar geleden al klopte hij hiervoor aan bij de 
gemeente, voorzien van plannen, tekeningen en 

een klinkende moti-
vatie. Maar helaas. 
“Lukte niet. Je komt 
er niet doorheen.”
“Maar toen las ik in 
het wijkblaadje van 
Presikhaaf over pro-
jecten met het 
Bewonersbudget en 
heb ik het nog één 
keer geprobeerd. Tot 
mijn verrassing werd 
het goedgekeurd.” 
En sinds half maart 
staan er nu twee 
gloednieuwe bankjes 
in zijn buurt. 
Kosten: 1950 euro. 
Van den Dungen is er 
blij mee. “Uiteindelijk 
is het dan toch 
gelukt.” 
 

Kinderen sporten op zondagmiddag
Op zondagmiddag is het een drukke boel in MFC 
Presikhaven. Tientallen kinderen zijn er dan aan het 
knutselen, computeren, onder begeleiding huiswerk 
aan het maken en nog veel meer. Zeer binnenkort 
komt daar sport bij. Met dank aan Rafik(18) en 
Nabil(16), die de kinderen (6-14 jaar) begeleiden.

De kinderen komen vaak met hun ouders mee, 
die hen ook bij de cursussen begeleiden – daar-
onder sociaal gedrag en Arabische les “voor als 
ze op vakantie zijn bij opa en oma”. Nabil en 
Rafik (foto links): “De kinderen doen hier dus 
heel veel. Dan is sport een mooie manier om 
tussendoor te ontspannen en met elkaar te leren 
samenwerken. Er is hier wel een Cruyffcourt, 
maar daar zie je vooral ouderen jongens. Voor 
kleine kinderen was er eigenlijk niks. En op zon-
dagmiddag vervelen kinderen zich vaak het 
meest.” Voor hun de reden om geld aan te vra-
gen voor de huur van de sportzaal in het MFC. 
“We willen de wijk via al deze activiteiten beter 
en gezelliger maken”, vertellen de twee. “Sport 
hoor daarbij.” Beiden zijn zelf gek op sporten en 
zetten ze zich als vrijwilliger in om de kinderen 
te begeleiden. “We gaan van alles doen, maar 
voornamelijk wat de kinderen zelf willen.”
Tot nu toen zitten er alleen kinderen van alloch-
tone afkomst op de cursussen. Rafik en Nabil 
nodigen Nederlandse kinderen van harte uit ook 
te komen. “Sport kent geen onderscheid. Dus ga 
lekker met je vriendjes mee die hier al komen.” 
De andere cursussen zijn overigens via Rijnstad 
geregeld, dat zich buiten de sportcursus houdt.    

Speeltoestel op Verwoldelaan

Na de zomer verrijst er een prachtig toestel in het 
speeltuintje aan de Verwoldelaan. “Een leuk, groot 
toestel om te klauteren, duikelen en schommelen”, 
zegt initiatiefneemster Ingrid Peppelman uit de 
Verwoldelaan.

“Een wipkip, afgebrokkelde tegels, hondenpoep. 
De huidige speelplek voldoet voor geen meter. 
Er zit geen uitdaging in en is een rommeltje. 
Er wordt geen gebruik meer van gemaakt.” 
Maar hoe krijg je het anders? Toevallig belandde 
ze op een buurtoverleg, waar ze hoorde over het 
Bewonersbudget. “Ik dacht: goed plan. Dus 
kwam ik in actie.” Ze hield een kleine enquête 
onder gezinnen met kinderen in de buurt. Die 
dachten er net zo over, zo bleek uit haar onder-
zoek. Daaruit kwam ook naar voren wat kinde-
ren willen: klimmen, klauteren en duikelen. 
“Met een combinatie van dit allemaal samen 
heb je een heel leuk toestel dat ook voor grotere 
kinderen nog een uitdaging is.”
Maar veranderen van het speeltuintje gaat niet 
zomaar. De grond is namelijk van de Vereniging 
van Eigenaars (VVE) van de flat ernaast, die 
eerst toestemming moest geven voor aanpas-
singen. De oplossing: “De gemeente huurt de 
grond nu van de VVE. De gemeente stelde trou-
wens ook voor het stukje plantsoen met de 
bomen bij de speeltuin te betrekken. Daar ging 
de VVE niet mee akkoord, bang dat het een 
hangplek zou worden.” Maar het toestel komt  
dus wel. 
Als moeder van twee kinderen heeft Ingrid 
Peppelman er natuurlijk ook zelf belang bij een 
mooie speelplek. Maar, benadrukt ze, ze deed 
het niet alleen voor zichzelf. “Ik denk dat de hele 
buurt er blij mee is. Alleen jammer dat het er 
pas na de zomer staat.”
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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?

Heeft u een goed idee voor een activiteit? 
Vul het aanvraagformulier in en stuur dit naar het wijkplatform.
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. 
u	De aanvraag wordt niet behandeld als de activiteit op het moment van beslissen door het wijkplatform al uitgevoerd is. 

!
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In februari gingen alle kinderen 
van groep 3 uit Presikhaaf naar 
winkelcentrum Presikhaaf. 
Hier was de kick-off van het 
project GKGK. Dit betekent 
Gezonde Kinderen in een 
Gezonde Kind-omgeving. 

In de ‘walking-bus’ liepen de 
kinderen onder begeleiding van 
ouders en medewerkers van het 
Leerbedrijf Diagonaal naar het 
winkelcentrum. 

De wethouder van onderwijs, 
Margriet Bleijenberg, opende het 
project. Voor het zover was lieten 
twee clowns zien wat er gebeurt als 
je gezond eet en wanneer je onge-
zond eet. Tot grote hilariteit van de 
kinderen natuurlijk, want de 
ongezonde clown kon bijna de trap 
niet opkomen, omdat hij alleen 
maar chips at en cola dronk. 

De J.F. Kennedyschool, de 
Dr. W. Dreesschool, de Annie M.G. 
Schmidtschool en de Lourdes-
school doen mee aan het project 
met het doel om kinderen een 
gezonde leefstijl aan te leren. 

De kinderen krijgen in schooltijd 
meer beweegmomenten: tijdens de 
gymles, in de pauzes en na school-
tijd. Daarnaast wordt in de groep 
wekelijks aandacht besteed aan 
gezonde voeding: wat is je tussen-
doortje, wat zit er in je lunchtrom-
mel en hoe ga je trakteren als je 
jarig bent? 
Ook zullen er bijeenkomsten voor 

ouders worden georganiseerd over 
het belang van een gezonde leefstijl. 

Na de officiële opening kregen de 
kinderen een lunch aangeboden 
van het winkelcentrum. En die was 
natuurlijk heel gezond. Broodjes 
met kaas of kip en tomaat of 
komkommer. En voor iedereen een 
glas melk of sinasappelsap. Ook 
was er veel fruit: bananen, appels 
en mandarijnen. 
Na de lunch was het tijd voor de 
kinderen om in beweging te komen 
op een luchtkussen, spelletjes en 
dansactiviteiten. 

Wilt u weten wat de kinderen uit 
groep 3 in dit schooljaar nog meer 
gaan doen, dan kunt u dit vragen 
bij hun leerkracht. 
Voor algemene informatie over het 
project kunt u terecht bij Gerrit 
Spekschoor, leerbedrijf Diagonaal, 
telefoon 026-3634533. 

Door Gea Mulder, tevens fotografie

Advertentie

Bewegen en gezond lunchen 
in winkelcentrum Presikhaaf
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Havo- leerlingen lezen met kinderen 
van de Dr. Willem Dreesschool
Elke donderdagochtend lezen de 
kinderen van groep 4 een half 
uurtje met de grote kinderen van 
HAVO-4 van het Thomas A. 
Kempis. Dat heet tutorlezen. 

Het is een goede combinatie, 
pubers van een jaar of 15,16 die 
kinderen van een jaar of 7,8 verder 
helpen om steeds beter te kunnen 
lezen. Voor de HAVO-4 leerlingen 
is het een maatschappelijke stage. 

Zij leren daarmee iets voor een 
ander te doen en een bijdrage te 
leveren aan de samenleving. 
Lezen is heel belangrijk op onze 
school. We besteden daar op veel 
manieren aandacht aan. 

De afwisseling, die door dit project 
wordt gerealiseerd, maakt dat de 
kinderen van groep 4 heel gemoti-
veerd zijn en lezen erg leuk vinden.

De kinderen van groep 4 zijn in 
kleine groepjes ingedeeld en de 
studenten begeleiden de kinderen 
bij het leesproces. Ze geven de 
kinderen leesbeurten, geven tips en 
helpen bij foutjes. Ook laten ze zelf 
horen hoe je vloeiend en vlot moet 
lezen. 

Darren uit groep 4 zegt: 
“Het is leuk, je leert allemaal nieuwe 
woorden, want we oefenen met 
moeilijke boeken. De tutor praat 
ook met ons over het verhaal en 
over moeilijke woorden.” 

Safae zegt: “Het is heel speciaal, 
want de grote kinderen kunnen 
heel snel en goed lezen. Dat is heel 
knap. Ze geven ook goede tips”.
De kinderen, groot en klein, 
werken met veel enthousiasme en 
plezier. En het leesniveau van de 
kinderen? Dat gaat met alle bege-
leiding en inzet alsmaar omhoog!

Karin Albers
Directeur Dr. Willem Dreesschool

Openbare Basisschool
Dr. W. Dreesschool

Hoe groen wilt u het hebben?
Wethouder Margreet van Gastel wil samen met alle Arnhemmers 
werken aan de groene toekomst. Daarvoor heeft ze de Groene 
Agenda in het leven geroepen. 

Een agenda die richting moet geven aan waar wij de komende 
jaren als gemeentebestuur het beste op in kunnen zetten als het 
gaat om ons groen.  Want als we keuzes maken en ons daarop 
focussen dan kunnen we er meer uithalen.

Ik nodig u van harte uit om met ideeën te komen. En om reacties 
te geven op de ideeën die anderen hebben gegeven. Waar moeten 
we volgens u op inzetten als het gaat om groen? 
Ik laat me graag door iedereen inspireren! Ga daarvoor naar 

www.arnhemgroenstestad.nl.”   

Vernieuwde openingstijden 
Wijkwinkel Presikhaaf: 

zie pagina 23

Van losliggende stoeptegels en 
zwerfvuil tot verkeersonveilige 
situaties, u kunt alles bij ons 
melden waarvan u vindt dat het 
niet past in uw leefomgeving of 
gevaarlijk is. U kunt het direct 
aangeven op het meldings- 
formulier via www.arnhem.nl
Heeft het haast of is het spoed 
bel dan via 0900-1809 
(ook buiten kantoortijden; 
lokaal tarief ). 
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Feest op winkelcentrum Honigkamp
Op vrijdag 15 april is het groot feest op winkelcentrum Honigkamp. 
Om 15.30 uur wordt het totaal vernieuwde plein officieel geopend door 
wijkwethouder Margriet Bleijenberg. 

Het nieuwe plein van winkelcen-
trum Honigkamp ziet er fraai uit. 
Er zijn nieuwe banken, bloembak-
ken, verlichting en fietsenrekken 
geplaatst. 
De bestrating is nieuw gelegd en er 
zijn meer parkeerplaatsen gemaakt. 

Dit alles is tot stand gekomen in 
goede samenwerking met de 
ondernemers.

Omdat het plein er nu zo mooi 
bijligt, is dat wel een feestje waard. 

Op vrijdagmiddag 15 april is het 
dan zover. Iedereen wordt uitgeno-
digd om eens een kijkje te komen 
nemen en natuurlijk is er van alles 
te doen. 

Voor de kinderen wordt een kleur-
wedstrijd georganiseerd en er komt 
op het plein een groot luchtkussen 
te staan. En voor iedereen die komt, 

staan vele lekkernijen klaar om 
geproefd te worden. 
Al deze lekkernijen worden u 
aangeboden door de plaatselijke 
ondernemers. 
Ook wordt een verloting gehouden 
waarbij kadobonnen te winnen zijn. 

De officiële opening is om 15.30 uur, 
maar u bent natuurlijk altijd van 
harte welkom op winkelcentrum 
Honigkamp.

Nieuwe huisvesting voor De Radar en Dr. Bosschool
Arnhem investeert 18 miljoen in de 
(her)huisvesting van speciaal en 
voortgezet speciaal onderwijs. 
Hierdoor kan de dr. P.C.M. Bos-
school, die wegens brand tijdelijk 
naar Presikhaaf verhuisde, in 2014 
terecht in een nieuw gebouw aan 
de Bethaniënstraat 250. 
De VSO-bovenbouw van De 
Radar/Arnhemse Buitenschool, nu 
gehuisvest in Velp, gaat in 2012 al 
over naar het bestaande schoolge-
bouw op deze locatie.

De verhuizing van de Dr. Bos-
school en De Radar/Velp zijn op 
korte termijn onvermijdelijk. “Het 
is heel belangrijk dat we dit aan-
pakken”, zegt wethouder Onder-
wijs Margriet Bleijenberg. “Bij De 
Radar in Velp is deze winter al twee 
keer de verwarming uitgevallen, 

waardoor leerlingen thuis kwamen 
te zitten. We doen wat we kunnen 
om dat te voorkomen.  Vooral bij 
deze groep jongeren zijn duidelijk-
heid en regelmaat heel belangrijk. 
Maar de enige structurele oplossing 
voor de problemen in het tijdelijke 
gebouw in Velp is: verhuizen.” 

De locatie aan de Bethaniënstraat 
was oorspronkelijk bestemd voor 
woningbouw. Gisteravond is de 
klankbordgroep met bewoners uit 
de omgeving geïnformeerd over de 
nieuwe ontwikkeling. Bewoners 
hebben met name aandacht 
gevraagd voor de verkeersafwikke-
ling. Als de plannen in het najaar 
wat verder zijn uitgewerkt, zal de 

gemeente, samen met de betrokken 
scholen, een inloopavond 
organiseren.

Geen zin om te koken? 

Winkelcentrum Presikhaaf

Hanzestraat 20 (t.o. zeeman)

tel: 026 3610069

www.warungbaru.nl

WARUNG BARU
Toko

Ruime keuze aan smaakvolle indische gerechten.

Alle gerechten in eigen keuken bereid.

Gemakkelijk op te warmen.

Bij dé Toko van Arnhem:

Advertentie



P R E S I K HA A F

18

Project huisbezoeken ouderen Presikhaaf

Nellie van de Waal en Lonneke van 
Tuil zijn werkzaam bij Stichting 
Welzijn Ouderen Arnhem (SWOA). 
In verband met het project ‘huisbe-
zoeken’ gaan zij, samen met 
enthousiaste vrijwilligers, op bezoek 
bij 65plussers. Maar niet onaange-
kondigd. Alle (ruim) 1.000 huis-
houdens ontvangen een brief over 
het project. Ouderen die geen 
behoefte hebben aan een huisbe-
zoek, kunnen dit telefonisch laten 
weten. De rest krijgt binnenkort 
bezoek of heeft dit al gehad.

SWOA en de gemeente Arnhem 
willen graag een duidelijk beeld 
hebben van de situatie van ouderen 
in Presikhaaf. De gesprekspunten 
zijn daarom gericht op o.a. gezond-
heid, sociale contacten en woon-
omgeving. “Uit de tussenevaluatie 
blijkt dat veel ouderen er nog 
regelmatig op uit gaan. Maar er zijn 
ook aardig wat vrouwen die de 
verzorging van hun partner op zich 

nemen en daardoor weinig buiten 
de deur komen. De zelfredzaam-
heid onder zowel echtparen als 
alleenstaanden is vrij groot”, vertelt 
Nellie. “En het is opvallend hoeveel 
burenhulp er is”, vult Lonneke aan. 

“Mensen doen boodschappen voor 
elkaar,  maaien het gras, etc. 
Ook allochtone ouderen redden 
zich vaak goed omdat zij meestal 
opgevangen en verzorgd worden 
door hun kinderen.”

Isolement
Veel ouderen weten goed de weg te 
vinden, maar isolement komt ook 
voor. “In zo’n situatie checken we 
eerst het netwerk van mensen. 
Als blijkt dat ze inderdaad weinig 
contact hebben, laten we zien 
welke mogelijkheden onze wijk 
allemaal biedt. Afhankelijk van de 
persoon zoeken we dan contact met 
bijvoorbeeld Zonnebloem of 
Humanitas óf we kijken voor een 
passende activiteit buiten de deur.” 

Motieven
En al die mensen die aangeven geen 
bezoek te willen! Zitten daar juist 
niet de grote problemen? “We zijn 
ons ervan bewust dat we niet alles 
in de hand hebben. 

We kunnen mensen ook niks 
opleggen, maar de ouderenadvi-
seurs vragen wel goed door als 
mensen afbellen. Hierdoor hebben 
we redelijk zicht op hun motieven”. 

Lonneke van Tuil en Nellie van de Waal

Advertentie

Kinderopvang in een veilige en inspirerende 
omgeving op circa 90 locaties in de gemeenten: 
Arnhem, Renkum, Lingewaard en Overbetuwe.

kinderdagopvang   0 - 4 jaar
peuterwerk  2 - 4 jaar
voorschoolse opvang   4 - 13 jaar
tussenschoolse opvang  4 - 13 jaar
naschoolse opvang   4 - 13 jaar
vakantieopvang   4 - 13 jaar
gastouderopvang   0 - 13 jaar

0900 - BELSKAR (0900 - 235 75 27) www.kinderopvangskar.nl

Locaties bij u in de buurt:
• Kdv de Harlekijn
• Kdv de Driewieler
• Kdv Kakelbont
• Bso Kidsworld
• Bso Waterkasteel
• Bso Luchtkasteel

“Het is opvallend hoeveel burenhulp er is”



19

WIJKNIEUWS

B E Z o R G E R S
I N  B E E L D

Vera en Cyril Nusselein, 
bezorgers vanaf het 
eerste uur
Al sinds onze wijkkrant uitkomt, 
brengen Vera en Cyril Nusselein 
285 wijkkranten rond in de Lacom-
bléstraat, Karel Doormanstraat en 
Keulse Slag. Zij zijn dan ook een 
bekende verschijning. 

Ook op ander gebied zijn Vera en 
Cyril heel actief. Meedenken in de 
ontwerpen van speeltuinen en het 
begeleiden van een aantal dansgroe-
pen in de Overkant. 
Vera is daarnaast ook nog jurylid 
voor het uitdelen van de spek-
cheque. Als er nieuwe activiteiten 
op de rol staan, worden de twee 

vanwege hun ervaring op dit gebied 
al snel bij de organisatie betrokken. 

Vera en Cyril hopen dit werk nog 
lang te blijven doen. 

Wil de grootste vervuiler opstaan?
Dacht ik 
eerst dat 
vliegtuigen 
de atmosfeer 
het meest 
verontreinig-
den. Daarna 
kwamen de 
auto’s daar-
voor in 
aanmerking en toen werden de 
koeien met hun boeren en winden 
de grootste boosdoeners. 

Maar sinds kort word ik geconfron-
teerd met mijn grote liefde: de 
bomen. Ik beweerde altijd dat zij al 
of niet in blad niet alleen de aller-
beste afvangers van de oerschade-
lijke fijnstof waren, maar bovendien 
onze grootste bedreiging, de uit-
stoot van CO2, opvingen en ons 
daarvoor de onontbeerlijke zuurstof 
teruggaven. En wat hoor ik nou?

Het afbranden van deze grootste 
leverancier daarvan, de longen van 
de wereld: de Amazone regenwou-
den en die van Spanje en Grieken-
land verspreiden zoveel verbran-
dingsstoffen, dat de lucht boven 
ons er vol van zit. Met die van de 

“as van het kwaad” van vulkanische 
uitbarstingen levert dat natuurlijk 
prachtige zonsondergangen op, 
waarbij wij niet teveel de nadruk op 
ondergang moeten leggen.

Maar nu komt de ludieke radiobio-
loog Midas Dekkers met de uit-
spraak dat u en ik de allergrootste 
boosdoeners op het gebied van 
vervuiling zijn.

Door onze toenemende behoefte 
aan energie en de ongebreidelde 
toename van mensen zijn wij de 

Door Piet Schreuder eigenlijke veroorzakers van al dat 
onheil. Welk advies geeft Midas 
daarom? Uitdunnen. 
Ieder mens heeft wel iemand in zijn 
gedachte zonder wiens aanwezig-
heid de wereld er een stuk beter 
zou uitzien. Ruimen en afschieten 
zijn zulke beladen woorden, mis-
schien zachtjes laten inslapen? Laat 
ik u niet aan dat onzalige idee 
helpen! Ga heen en vermenigvuldig 
u was de eerste opdracht die de 
mens immers mee kreeg? 

Kom, ik moet naar de vergadering 
van de AGA met de nieuwe 
opdracht: luchtvervuiling in 
Presikhaaf bestrijden door al of niet 
doortrekken van de A15. Meer en 
bredere wegen om de Pleyroute te 
ontlasten en een betere doorstroom 
van het verkeer te bevorderen. 
Ten koste van de natuur met zijn 
bomen… Graag advies.
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Middachtensingel 39, telefoon 3611741
Centraal Informatie en Adviespunt, bereikbaar op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur, telefoon 4459999

Activiteiten SWoA Locatie de Weldam 

Beautyverwendag
I.s.m. ROC Middachtensingel (afd. 
Uiterlijke Verzorging) verzorgen we 
een beauty verwendag op dinsdag 
10 mei. Inschrijven vanaf 11 april. 
Kosten € 3,00.

Pannen-
koeken eten
Op vrijdag 13 
mei bakken 
we weer 
pannenkoe-
ken. De maaltijd start om 13.00 uur. 
Per pannenkoek betaalt u € 2,00. 
Inschrijven tussen 25 april en 11 mei.

Theedansant
Op vrijdag 10 juni organiseren we 
een thee dansant m.m.v. ons 
huisorkest Duo Pardon. De middag 
start om 14.00 uur. De kosten zijn 
€ 4,00. Inschrijven tussen 16 mei en 
7 juni.

Voorjaarsmarkt op 2e Pinksterdag 
Traditiegetrouw organiseren we ook 
dit voorjaar weer een gezellige 
(plantjes)voorjaarsmarkt. Vanaf 
12.00 uur bent u van harte welkom. 
Entree gratis. 

Bridgen
De dinsdagmiddaggroep wil u 
graag welkom heten als nieuw lid. 

Voor nadere info kunt u contact 
opnemen met mevrouw Ans Van 
Eerten, tel. 026-3612289.

Cinema de Weldam
De donderdagavond films beginnen 
om 19.00 uur, de vrijdagmiddag-
films om 14.00 uur.
 
- Donderdag 14 april: Ja zuster, nee  
 zuster met o.a. Hetty Blok.
- Vrijdag 29 april: Australia met  
 o.a. Nicole Kidman.
- Donderdag 12 mei: Bertie and  
 Elizabeth, een film uit 2002 die  
 de verwikkelingen vertelt van een  
 koninklijk huwelijk in de vorige  
 eeuw.
- Vrijdag 27 mei: Bried Flight. Een  
 film uit 1934 van de op spectacu- 
 laire wijze door de KLM gewon- 
 nen rechtstreekse vlucht tussen  
 Londen en Christchurch.
- Donderdag 9 juni: De komische  
 en vooral humoristische film Can  
 Can met Shirley Mac Lane en  
 Frank Sinatra. 

Sport- en spelmiddag voor iedereen
Zondag 8 mei 2011 van 14.00 uur 
tot 17.00 uur in Sporthal Kermis-
land, Kermisland 1

De toegang is ook gratis. Denk er 
wel aan dat je sport-
kleding en sport- 
schoenen (geen zwarte 
zolen!) meeneemt.

Om mee te kunnen 
doen is vooraf opge-
ven nodig. Maximum 
80 deelnemers:  
VOL = VOL

Kinderen onder de 4 jaar zijn 
welkom onder begeleiding van 
ouders/verzorgers.

Wil je meedoen of meer informatie, 
neem dan contact op met Syne 
Fonk (EVS- EcoVrede) 
tel. 026-7071858 (06-18685248).
Ecovrede.evs@gmail.com
 
Coördinator sport en spel  is 
Melissa Suryajaya, (foto)
tel. 026-3634218.

Een sportief initiatief dat financieel 
wordt ondersteund door Bewoners-
budget Krachtwijk. 

Naast beweging is gezelligheid ook 
van groot belang. Daarom zijn de 
hapjes en drankjes gratis. 

Schilderijen expositie
Riet van der Graaf is twee jaar 
geleden begonnen te schilderen met 
acryl en olieverf. Tot en met 2 mei 
is haar werk te bewonderen en te 
koop in de Weldam. Loop eens 
binnen op werkdagen tussen 09.30 
en 16.00 uur. 

Modeshow
Op vrijdag 8 april voorjaarsmode-
show van de firma H&A uit 
Abcoude. Naast voorjaarskleding 
kunt u ook gemakschoenen en 
sieraden kopen. De show begint 
om 14.30 uur, toegang gratis.

Paasdiner
Voor de 
eerste keer 
organiseren 
wij i.s.m. 
Resto van 
Harte ons 
jaarlijks paasdiner 
op woensdag 20 april. 
Het diner begint om 13.00 uur. 
Inschrijven tot 15 april. 
Kosten € 7,50.

Door Til Gerritsen
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Maandag 
• 10.00-11.30 uur: teken- en 

schildercursus,  
kosten: 3,00 euro per maand

• 13.30-16.30 uur: bridgen,  
kosten: 27,00 euro per jaar

• 13.30-15.30 uur: Nederlandse les
 
Dinsdag

• 19.30-22.30 uur: klaverjas- en 
jokerclub,  
kosten: 3,00 euro per maand  

 
Woensdag
• 10.00-11.30 uur: koffie-uurtje, 

koffie met gebak voor 1,80 euro
• 09.30-12.00 uur: Nederlandse 

les
• 13.00-16.30: biljarten in club-

verband,  
kosten: 4,00 euro per maand

Activiteiten SWoA, locatie Waalstaete
Waalstraat 34, telefoon 026- 3760710

Pianoconcert 

Op zaterdagmiddag 16 april zal de 
Quatre mains-groep Gelderland-
Oost weer een optreden verzorgen 
in Waelstaete. Aanvang 13.00 uur.
Dit concert komt in plaats van het 
concert dat op 20 november 2010 
zou plaatsvinden.

Misschien herinnert u zich nog de 
gezellige en drukbezochte bijeen-
komst van twee jaar geleden. 
De pianisten, allen gevorderde en 
enthousiaste amateurs uit de hele 
regio, hebben zich voorbereid op 
een gevarieerd programma met 
nieuwe stukken.

Men hoopt dat u weer de weg naar 
Waalstaete weet te vinden. Er wordt 
geen toegangsprijs geheven, een 
eigen bijdrage is altijd welkom.

Door Iet Harderwijk

Donderdag 
• 13.00-15.00 uur:  

naaiclub, materiaal voor eigen 
rekening

Vrijdag
• 09.45-11.30 uur: country-line 

dance, kosten: 3,00 euro per 
keer

• 13.00-16.30 uur: biljarten in 
clubverband,  
kosten 4,00 euro per maand  

Kijk voor meer informatie op 
www.swoa.nl

Begin april starten wij met de 
cursussen:

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.

Mensen met een Arnhem Card krijgen 
korting.

Bij voldoende deelname 
geven we de volgende workshops van 
twee, drie of vijf lessen:

Internetbankieren
Twee lessen van twee uur. Kosten 
€ 10,00 plus 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 en het maken 
van etiketten en diverse 
tekstverwerkingshandigheidjes. 
Deze workshop bestaat uit drie lessen 
van elk twee uur.  € 15,00 plus kosten 
boeken.

Werken met Picasa 
Vijf lessen van twee uur. 
Kosten € 25,00. 

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

Inloop/huiswerkbegeleiding:
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.

Voor meer informatie verwijzen wij u 
naar onze website: 
Seniorwebarnhem.nl  of bel naar onze 
cursuscoördinatrice: mevrouw
Gerrie van Toor, 
telefoon 026-361 05 87.

Cursussen en  workshops bij 
Seniorweb Leercentrum - de overkant

Bethaniënstraat 242 Arnhem
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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 mei 2011 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. 
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SUDOKU
Voor de oplossing zie pag. 4
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De oplossing van ,,Herken je wijk” in 
wijknieuws nr. 1 ,schilderij,” dit beeld 
hangt aan de gevel van de Maaslaan. 

Winnares van de tegoedbon 
is gewonnen door 

Sema Kara,
Maaslaan

Beeldmerk 
Reizende Tuin: 

De Gieter
De Gieter is 
speciaal ontworpen 
om een reizende 
tuin herkenbaar te 
maken door het 
plaatsen van dit 
kunstwerk. Er zijn twee exemplaren geproduceerd. 

Het is een rvs kunstwerk met houten latten, 
3 x 2 meter en 2,30 meter hoog. De Gieter symboliseert 
het reizen van een tuin (rupsbanden als zitbank aan de 
onderkant van het kunstwerk) en participatie van 
bewoners (water geven is meehelpen, dus betrokken 
zijn). Momenteel staat “De Gieter” nog in de Laar 
Oost en Malburgen. 

Straks zien we hem dus ook in de Reizende Tuin in 
Presikhaaf.  
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BELANGRIJKE 
TELEFooNNUMMERS

Alarmnummer (politie, brandweer, ambulance)  112
Bibliotheek Presikhaaf    3613401
Buurtcentra:
 - de Overkant    3614457
 - de Oosthof    3619873
 - Presikhaven    3615564
Centrum voor Jeugd en Gezin   088-3555 000
Dierenambulance    3649111
Gemeente Arnhem Servicelijn   0900-1809
Huurdershuis (juridische ondersteuning)  4432572
Huisartsendienst regio Arnhem  0900-1598
Meldpunt Vrijwillige Hulpdienst  3703540
Jongerencentrum Push    3618655
Leerbedrijf Diagonaal    3634533
MultiFunctioneelCentrum (beheerder)  3647193
Openbare verlichting    3775977
Opbouwwerk Presikhaaf   3628447
Politie (niet bedreigend)    0900-8844
Sita, grofvuil     4460490
SOS Hulpdient    4436000
SWOA: Waalstaete    7517322
SWOA: de Weldam    3611741
Stadsboerderij Presikhaaf   3775464
Woningstichting/-corporatie:
 - Portaal    0800-7678225
 - Vivare     3550200
 - Volkshuisvesting Arnhem  3712712
Wijkwinkel Presikhaaf    3771507
 openingstijden: maandag, dinsdag en donderdag
 van 08.30 - 16.30 uur; woensdag hele dag gesloten
 vrijdag geopend van 07.30 - 13.00 uur

Ziekenhuis Rijnstate    088-0058888
Ziekenhuis Velp    088-0058886
Zonnebloem, afdeling Presikhaaf  06-53797279
Sociaal Raadsliedenwerk   3547999
 Spreekuur Joh. De Wittlaan 244
 van 9.00-11.30 uur, dinsdag van 13.30-16.00 uur
 maandag t/m vrijdag telefonisch

Ingezonden 
fotosessie 
door de heer van der Grijp
De nieuwe keerlus op de 
Middachtensingel zorgt nog voor 
problemen.

opslagplaats in 
park Kinderkamp 
ten behoeve van 
BGB fase 3A
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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 Steef Vaneveld, handhaver gemeente Arnhem.

Presikhaaf wordt honden-
overlast de baas
U wandelt op straat en ja hoor: voor u het 
weet stapt u in een hondendrol. Zo een die 
nog lang onder uw schoenen blijft plakken. 
Hondenpoep. Het is ergernis nummer één in 
de stad en ook in Presikhaaf. Maar daar komt 
verandering in. 

optreden tegen hondenoverlast
Steef Vaneveld, handhaver gemeente Arnhem, 
vertelt: “Binnenkort gaan we (handhavers 
gemeente Arnhem, red.) drie keer per dag de 
wijk in om te controleren of hondeneigenaren 
zich wel aan de regels houden. 
Hebben hondeneigenaren een schepje of ander 
opruimmiddel bij zich als ze de hond uitlaten? 
En ruimen ze de poep ook op? 
Ook andere hondenzaken, bijvoorbeeld of de 
hond wel is aangelijnd, gaan we controleren.”

Boetes
Als hondeneigenaren de regels overtreden, 
lopen ze kans op een flinke boete. Steef: “Voor 
het uitlaten van de hond zonder opruim-
middel, staat een boete van zeventig euro. 

Ook niet aanlijnen wordt bestraft met een 
boete van zeventig euro. Poept de hond en 
ruimt de eigenaar de poep niet op, dan riskeert 
hij of zij een boete van honderd euro.”

Prettig leven
Prettig samenleven is het belangrijkste doel 
van de controles. Steef: “Het gaat ons erom dat 
mensen zich minder ergeren, dat Presikhaaf 
een fijne wijk is om in te leven. Oók voor de 
hondeneigenaren. De controles zijn dan ook 

niet bedoeld om hondeneigenaren te pesten. 
Het enige wat de eigenaren hoeven doen is 
zich aan de regels houden. Dan maken ze ook 
geen kosten en is iedereen blij.”

Rob Wolf, met hond Jany in park Presikhaaf, ruimt met 
plezier de sporen van zijn hond op zodat iedereen er 
prettig wandelt en niemand in andermans rommelt trapt.

Wat kunt ú doen?
Wie last heeft van honden, kan dit melden bij 
de gemeente Arnhem. 
Dat kan via de website www.arnhem.nl, of via 
de meldingslijn 0900-1809. 

Steef: “Het is belangrijk om overlast te melden, 
omdat de gemeente dan weet wat er speelt in de 
wijk en waartegen ze moet optreden. 
Dat geldt ook voor andere kwesties dan honden, 
zoals overlast van hanggroepen, of illegale 
afvaldump”. 

Over dit laatste heeft Steef een tip: “Wie grof 
afval heeft, kan SITA bellen (0900-84444, red.). 
SITA haalt het afval op en niemand heeft er last 
van. Zo eenvoudig is het.”
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