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Redactieadres
   Laan van Presikhaaf 7

6826 HA  Arnhem
Telefoon 362 84 47

Kopij inleveren vóór 
26 augustus 2011
vóór 17.00 uur. 

Gelieve aan te leveren in een 
Word bestand per e-mail of

op andere wijze.
wijknieuws@presikhaafnet.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 
19 september 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

Ja,ja, op 25 en 26 juni 2011 is het weer zover. Dan mag er weer voor één 
nacht gekampeerd worden in Park Presikhaaf. Na het geweldige succes van 
vorig jaar mag dit evenement niet meer in de jaarlijks terugkerende 
evenementen van het park ontbreken. Dus schrijf 25 en 26 juni alvast in je 
agenda en geef je meteen op. En opgeven doe je heel eenvoudig, mail je 
naam en adres en het aantal personen waarmee je komt kamperen naar 
k.veldkamp@rijnstad.nl 

Natuurlijk ook voor het gezamenlijk ontbijt dat we op zondagochtend 
houden. Ook dit ontbijt hoort ondertussen bij de traditie van Camping 
Presikhaaf, net als de waterglijbaan en het kampvuur op zaterdagavond. 
En verder ... met je tentje(s) of vouwwagen lekker kamperen op het 
evenemententerrein. Zaterdagavond moet je voor je eigen eten zorgen. 
Verder zorgen wij voor wat spelletjes, maar neem gerust ook zelf wat mee. 
Ja, wat doet een mens op de camping zoal ……. badminton, frisbee, jeu 
de boules spelen of een kleine wandeling over het terrein en gezellig je 
buren leren kennen.

Dus Presikhavers, we hopen jullie allemaal te zien op Camping Presikhaaf. 
We beginnen zaterdag 25 juni om 12.00 uur en eindigen op zondag 26 juni 
om 12.00 uur. Vergeet niet om je aan te melden, dan weten we zeker dat 
we een plaatsje voor je hebben en dat we zondagochtend genoeg te eten 
hebben voor het (gratis) ontbijt.

De beheerders van 
CAMPING PRESIKHAAF 

CAMPING PRESIKHAAF 
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BUURTFEEST 
  PRESIKHAAF OOST

OP ZONDAG 3 JULI 2011
VAN 12.30 TOT17.00 UUR 

Programma
diverse optredens van wijkartiesten in en voor het Rad,

workshops, dans, kalligrafie, vilten, percussie etc.
springkussen, schmink en ballonnenwedstrijd

Plaats: Buurtcentrum de Oosthof, Kinderkamp 9
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Parkmanifestatie Presikhaaf 
9 en 10 september
Op vrijdag 9 en zaterdag 10 september vindt voor de vijfde keer de 
Parkmanifestatie plaats in het park van Presikhaaf, een tweedaags 
evenement voor alle bewoners van Presikhaaf.
De Parkmanifestatie is een leuk evenement voor de wijk en heeft dit 
jaar als thema: contact. En contact leggen dat kan op allerlei manieren. 
Dat blijkt wel uit het programma.

Op vrijdag is het Meet & Greet, 
speciaal voor jongeren, met een 
debat, open podium en workshops. 
Ruim tien jongeren zijn actief 
betrokken bij de voorbereidingen. 

Op zaterdag is het voor alle leeftij-
den. Twaalf bewoners hebben een 
programma samengesteld, gekop-
peld aan het thema ‘contact’. 

Sahra Muqtar en Ria Abbenhuis 
zijn direct betrokken bij de organi-
satie. Sahra vertelt: “Ik maak zelf 
met iedereen een praatje. Ik wil 
graag dat meer mensen contact 

maken. Dan leer je elkaar kennen.” 
Contact leggen kan op veel 
manieren. De bewoners hebben 
voor zaterdag allerlei activiteiten 
bedacht waarbij contact centraal 
staat, zoals diverse workshop, 
zeskamp en een datingmuur.

Sahra begint te lachen als ik naar 
haar favoriete activiteit vraag: 

“Touwtrekken, dat vind ik een 
grappige vorm van contact. 
Mensen lachen en vallen samen.” 

“En de oldtimer bus”, vult Ria aan. 
“We willen een oude bus door de 
wijk laten rijden. De bus brengt de 

Cursussen en  workshops bij 

Seniorweb Leercentrum - de Overkant
Bethaniënstraat 242 Arnhem

Begin september starten we weer 
met tal van cursussen en work-
shops zoals: 

Windows XP, Windows Vista en 
Windows 7 voor beginners, Internet 
en e-mail, werken met Office en 
Excel, digitale fotografie, fotobewer-
king met Picasa, internetbankieren, 
gratis telefoneren met Skype, com-
puterbeveiliging, meer kennis van 
uw computer. 

Wilt u nog meer of wat anders? 
Ook dat kan. Informeer!

mensen naar het park. 
In zo’n mooie bus raak je vanzelf 
met elkaar aan de praat.”
En met een lach: “Met het active-
ringsteam maken we nog een 
cultuurquiz. Wij stellen vragen aan 
de deelnemers over verschillende 
landen. Ook over Nederland. 
Maar de vragen zijn niet te moeilijk 
hoor.”

Wacht niet te lang en geef u op via 
onze website: seniorwebarnhem.nl
of telefonisch bij onze cursuscoör-
dinatrice: mevrouw Gerrie van 
Toor, telefoon 026-3610587. 

Nadere informatie is ook bij haar 
verkrijgbaar.

Technische hulp: 
elke maandagmiddag tussen 13.00 
uur en 14.00 uur.

Inloop/huiswerkbegeleiding: 
elke dinsdag- en donderochtend 
van 9.30 uur tot 11.30 uur.

Wij zijn op zoek:
In verband met uitbreiding van 
werkzaamheden zoeken 
wij contact met mensen, 
die bereid zijn 
enkele uren per 
week te helpen 
met begelei-
ding van 
ouderen die 
net begonnen 
zijn met computeren. 
Hiervoor is slechts enige computer-
kennis vereist. 

Vrijblijvende informatie kunt u 
verkrijgen bij onze voorzitter de 
heer Barth Bremer, 
email: bjbremer@gmail.com of  
telefonisch 026-3634068.       



5

WIJKNIEUWS

viert feest en iedereen feest mee!
Het feest was ter ere van Annie M.G. Schmidt, die op 21 mei jl. 
100 jaar zou zijn geworden. Onze school vierde een kinderfeest 
waarbij ook andere kinderen uit de wijk van harte welkom waren. 
De foto’s laten zien hoe geslaagd het was.

de sfeer was goed: 
lekker ‘chillen’ in de hangmat 

het suikerspinmeisje draaide zich het 
hele feest een slag in de rondte

echte krachtpatsers durven het: armpje 
drukken met Tos (vader van Floddertje)

hop hop hop, Hawa in galop!

metamorfose: meisje 
wordt vlinder

informatie
bijeenkomst 

woensdag
22 juni a.s. 

“Samen werken 
aan veiligheid”. 

Op welke manier dan? 
Wat is het? 
Werkt het? 

Wat gebeurt er 
als ik meedoe? 

Hoe kan ik meedoen?

U bent hierbij van harte 
uitgenodigd om 19.30 uur tot 

ongeveer 20.30 uur  
(vanaf 19.00 uur is er koffie/thee)

Waar: MFC Presikhaven
Laan van Presikhaaf 7

Meer informatie: Opbouwwerk 
Presikhaaf, tel. 026 3628447

De beide Wijkplatforms van 
Presikhaaf organiseren een 
informatieavond voor u als 

wijkbewoners. Het onderwerp is 
“BURGERNET” . 

Het onderwerp wordt gepresenteerd 
door de wijkagenten 

Jan Schipper en Frank Daeseleer.
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Winkelcentrum Presikhaaf
Hanzestraat 20 (t.o. Zeeman)
tel: 026 3610069
www.warungbaru.nl

Toko

WARUNG BARU

Bij aankoop vanaf € 40,-
1 gratis fles ABC hot chillysaus

(zolang de voorraad strekt)

Indische afhaalmaaltijden

Advertenties

Kunstenaars in Presikhaaf
De komende maanden is er voor 
kinderen, jongeren en volwasse-
nen weer veel kunstzinnigs te 
beleven in de wijk. 

Diverse kunstenaars uit Presikhaaf 
kunt u aantreffen in de wijk. 
Er zijn optredens, er wordt een 
soeprecept gemaakt en een kook-
boekje met alle soorten soep uit alle 
soorten culturen, die Presikhaaf rijk 
is. Deze soep noemen we de 
Oersoep van Presikhaaf! 
Daarnaast maakt een kunstenares 
een film over Presikhaaf. In deze 
film kunt u meespelen (eerste prijs 
uitreiken aan iemand die voor u 
heel speciaal is, iemand uit de wijk 
die het verdient om in het zonnetje 
gezet te worden). 

Vanuit o.a. SWOA/handwerkgroe-
pen kunt u wildbreiers tegenkomen 
in de wijk! Alle  resultaten zijn te 
zien tijdens de parkmanifestatie, 
het buurtfeest in Oost en in Loca-
tie Spatie. 

Wist u trouwens dat Het Gelders 
Orkest in Locatie Spatie onlangs 
heeft opgetreden en dat Locatie 
Spatie een jongerenmagazine heeft 
gemaakt? 

Wist u dat u er iedere donderdag 
met uw buurtgenoten soep met 
brood en salade kunt eten tegen 
een vrijwillige donatie? 

Voor het kunstzinnig aanbod van 
juli t/m september kunt u kijken 
op de website van Locatie Spatie. 
En voor de leuke projecten van de 
kunstenaars op 
www.podiumpresikhaaf.nl
Kijk ook op de posters met het logo 
Podium Presikhaaf.

Zin om ook kunstzinnig aan de slag 
te gaan of mee te werken aan de 
Oersoep met uw superrecept uit 
een andere cultuur of bijvoorbeeld 
iets van vroeger? Wilt u meedoen 
aan de film of kunt u goed hand-
werken en lijkt ‘wildbreien’ u ook 

wel iets om 
tot een gezamenlijk groot 
kunstwerk te komen onder leiding 
van een kunstenares, neem dan 
contact op met de cultuurscout 
(claudia.schouten@kunstbedrijfarn-
hem.nl) of u schrijft een briefje naar 
Locatie Spatie, Haringvlietstraat 50, 
6826 ED Arnhem. Tot snel!

 
Agenda 
werkgroepen 
Presikhaaf Oost

juni
21-06 Wijkplatform    
 Presikhaaf Oost
 
september
15-09 Bewonersoverleg   
 Elsweide 

De vergaderingen vinden plaats 
in buurtcentrum de Oosthof, 
aanvang 19.30 uur
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Rijn IJssel Mbo-uitblinker 2011
Marcos Salawan Bessie, derdejaars student Coördinator Beveiliging bij 
Rijn IJssel Orde & Veiligheid, werd op 18 april jl. gekozen tot Rijn IJssel 
Mbo-uitblinker 2011. Van de twaalf genomineerde studenten werd de 
26-jarige Marcos tijdens een spannende verkiezingsbijeenkomst door de 
jury geselecteerd als winnaar. Hij won hiermee een iPad die hij kan 
gebruiken voor zijn studie.

  Marcos Salawan

Oordeel jury
Marcos werd geprezen om zijn 
ondernemerschap, persoonlijke 
ontwikkeling en maatschappelijke 
betrokkenheid. Hij is een zeer 
enthousiaste en gemotiveerde 
student, die een lange weg heeft 
afgelegd. Marcos valt op door zijn 
volwassen en professionele houding. 
Binnen het leerbedrijf begeleidt èn 
motiveert hij medestudenten. 

Marcos is ook bezig om zijn eigen 
bedrijf in de beveiliging te starten 
en dat is een hele prestatie voor 

André Pierik, manager  
Marketing & Communicatie, 

iemand die geen ondernemersoplei-
ding volgt. De jury ziet in Marcos 
een echte ambassadeur van Rijn 
IJssel en voor het mbo.
 
Landelijke verkiezing
Op donderdag 6 oktober vertegen-
woordigt Marcos Rijn IJssel tijdens 
de landelijke verkiezing, georgani-
seerd door de MBO Raad. Daar 
wordt een winnaar gekozen die 
volgend studiejaar regelmatig zal 
optreden als ambassadeur voor het 
middelbaar beroepsonderwijs.

Samenstelling jury
De jury bestond uit Kitty Oirbons 
(voorzitter jury, lid College van 
Bestuur Rijn IJssel), Stella van der 
Sluis (Hotel- en Congrescentrum 
Papendal), Kees Krechting (Presik-
haaf Grafische Diensten), Jolanda 
Sinnema (Collega van het Jaar, Rijn 
IJssel) en Joost Pardoel (Rijn IJssel 
Mbo-uitblinker 2010).

Op 1 mei heeft voor de vierde keer 
Kunstroute7 plaatsgevonden. 
In de Weldam waren werken te zien 
van twee kunstenaressen.

Henk Kok, wethouder Welzijn en 
Zorg, houdt een aantal doedagen 
om Arnhem en zijn bewoners beter 
te leren kennen. 
Een daarvan vond plaats bij SWOA 
steunpunt De Weldam. Hier hielp 
hij mee met het inrichten van de 
expositie en het opblazen en bevesti-
gen van ballonnen. 
Gelukkig vond Henk Kok ook nog 

tijd om bij een aantal andere 
exposanten langs te gaan. 
Alles bij elkaar was het een mooie, 
erg drukke dag met ongeveer 160 
bezoekers.

Mies Frijling en Thea den Oude

Doedag Wethouder Welzijn en Zorg 
Henk Kok in teken van Kunst

7
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160 DROMEN OVER DE TOEKOMST VAN PRESIKHAAF
Bewoners konden in één van de 
acht buurtgesprekken, die in 
april op verschillende plekken in 
de wijk werden gehouden, hun 
dromen vertellen. Een pamflet 
met de titel “Presikhaaf droomt 
over 2025” werd huis aan huis 
verspreid. De onderwerpen in het 
pamflet waren: Mensen maken de 
wijk, Aantrekkelijke wijk, 
Prettige buurten, Actieve wijk, 
Zorgzame wijk. 

Zo’n 100 mensen waren aanwezig.  
Ieder kreeg de ruimte om zijn of 
haar idee voor de wijk op tafel te 
leggen. Het leverde plezierige, 
zinnige en boeiende gesprekken op.

Enkele opvallende punten tijdens 
de gesprekken:

* Veel mensen wonen al lang in de  
wijk en willen er ook graag oud 
worden. 
* Jongeren willen een eigen woning 
in de wijk.
* Het ruime en groene karakter van 
de wijk  wordt alom geprezen. Die 
kwaliteit moet zeker gehandhaafd 
worden.  Het gebruik van die 
ruimte kan worden gestimuleerd.

* De veelkleurigheid van de wijk 
wordt als kwaliteit gezien, de 
onderlinge acceptatie van verschil-
len kan nog beter.
* De vele scholen in de wijk beteke-
nen een kans: van de verbinding 
van school- en wijkactiviteiten 
kunnen beide profiteren.
* Zowel het winkelcentrum als de 
winkelstrips in de buurten zijn 
belangrijk om te behouden. De 
kwaliteit van de winkelvoorziening 
kan omhoog. 
* Huidige omvang van het winkel-
centrum is prima: lekker veel 
parkeerruimte en ook ruimte laten 
aan de kleinere winkels in de 
winkelstrips.
* Goede horeca in de avonduren 
wordt gemist. Daar ligt een kans.
* Duurzaamheid is voor Presikhaaf 
een belangrijk item: van nieuwe 
vormen van duurzaam bouwen, van 
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160 DROMEN OVER DE TOEKOMST VAN PRESIKHAAF

decentrale energievoorziening en 
van hergebruik moet maximaal 
geprofiteerd worden.
* Presikhaaf kan met aansprekende 
evenementen, vooral in park Presik-
haaf,  nog beter op de kaart worden 
gezet. Het imago van de wijk kan 
een opsteker gebruiken.
* Opvoeding en onderwijs zijn 
belangrijk voor de ontwikkelings-
kansen van kinderen en jongeren. 
Daar ligt een taak voor de ouders 
en voor de samenwerkende instel-
lingen. Het MFC in Presikhaaf-
west  is een belangrijke plek waar 
dat kan. In Presikhaaf-oost moet 
dat ook kunnen.
* Het is van belang dat iedere 
bewoner de Nederlandse taal 
spreekt. Elkaar verstaan versterkt de 
onderlinge contacten en versterkt 
het onderlinge begrip. Het is ook 
van belang voor de ontwikkelings-

kansen van de kinderen en 
jongeren.
* En als we toch aan het dromen 
zijn: zwembad, bowlingbaan, 
ijsbaan, bioscoop zullen de wijk 
nog completer maken.

De uitkomst van de buurtgesprek-
ken wordt nu gebruikt om een 
wijkvisie voor Presikhaaf te maken.  
De wijkvisie is voor gemeente, 
woningcorporaties en wijkplat-
forms een wegwijzer voor de toe-
komst van de wijk. Jaarlijks bespre-
ken de partijen samen welke 
concrete stappen er in de aangege-
ven richting kunnen worden gezet.
De wijkvisie is rond de zomer-
vakantie klaar.  Op de parkmanife-
statie op zaterdag 10 september zal 
de wijkvisie aan de bewoners 
worden gepresenteerd.

Kijk ook op: www.presikhaafnet.nl

De wijkvisie wordt opgesteld door K3 
Architectuur en Stedenbouw. De voortgang 
van de wijkvisie wordt bewaakt door een 
begeleidingsgroep, waaraan mensen van de 
platforms, de gemeente, de corporaties en 
Rijnstad deelnemen. 
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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
Er is nog steeds geen duidelijkheid over de ontvankelijkheid van Werkgroep AGA in 
de beroepsprocedure van bestemmingsplan Kleefse Waard – Koningspley-noord. 
In de media wordt de laatste tijd wel geschreven over plannen voor ontwikkeling 
van de locatie.

Ontvankelijkheid Werkgroep AGA
Op 29 april jl. heeft een delegatie van de werkgroep gebruik gemaakt van de mogelijkheid om bij de Raad van 
State een toelichting te geven op het verzetschrift en de vragen te beantwoorden die er bij de Afdeling nog waren 
ten aanzien van al hetgeen wij in het verzet hebben ingebracht. Dit om aan te tonen dat het beroep ten onrechte 
‘kennelijk’ niet-ontvankelijk is verklaard. Op het moment dat dit geschreven wordt, 19-5-2011, is over deze 
verzetprocedure nog geen uitspraak van de Raad van State bekend. Op onze website www.ageena.nl houden wij 
u daarvan op de hoogte. Wij blijven optimistisch.

Voortgang A15
Eind mei 2011 wordt het eindconcept Trajectnota/MER 
(TN/MER) verwacht met een voorlopig standpunt over het 
voorkeursalternatief voor doortrekking van de A15 dat voor 
uitwerking in aanmerking komt. Daarbij worden ook 
afspraken gemaakt over de financiering. Ook hier moet nog 
even gewacht worden op meer duidelijkheid en consequen-
ties voor ons woongebied.

Windmolens
De gemeente Arnhem wil vijftien windmolens in de stad 
toelaten met een ashoogte van 80 tot 120 meter. Een advies-
bureau onderzoekt acht locaties. Van al deze plekken acht 
wethouder Margreet van Gastel er drie het meest kansrijk: 
de Koningspley (achter industrieterrein Kleefse Waard), de 
uiterwaarden IJsseloord en de Veluwe (ten noorden of ten 
zuiden van de A12 / A15). Eind dit jaar moeten de locaties 
bekend zijn. Volgens de wethouder hebben zich al gegadig-
den bij de gemeente gemeld. Zij zegt veel waarde te hechten 
aan voldoende politiek draagvlak voor de windmolens. ‘We 
gaan geen molens door de strot duwen.’ De gemeenteraad 
is sceptisch over molens. Zij gelooft niet dat Arnhem een 
geschikte plek is voor windmolens. De ligging van de stad 
in het Veluwemassief en de bevolkingsdichtheid zijn het 
belangrijkste beletsel.
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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 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, juni 2011              Tekst en foto’s: Jos van Beek, opmaak: Bas Loeve eenopeen-ontwerpers Presikhaaf Krachtwijk, juni 2011

Bloemen en banieren

Fleurige bloembakken bij het winkelcentrum op de 
Middachtensingel, langs winkelcentrum De Honig-
kamp en de Vrij Nederlandstraat, en bij alle invals-
wegen naar Presikhaaf. Bij die invalswegen ook nog 
eens vlaggen met het wapen van Presikhaaf erop.

Voor de Middachtensingel deden Casper van 
Maanen en zijn broer Hans een aanvraag uit het 
bewonersbudget. “Het leek ons leuk dit verge-
ten hoekje op te fleuren. Er staan winkeltjes 
leeg en misschien maken de hanging baskets 
het gebiedje aantrekkelijker voor nieuwe onder-

Singravenlaan krijgt Reizende Tuin 

Aan de Singravenlaan, waar in 2009 de school werd 
afgebroken, wordt een Reizende Tuin aangelegd: 
een tijdelijk parkje met onder meer speelelemen-
ten, dat het braakliggend terrein verfraait tot daar 
woningen komen. Vijf buurtbewoners, waaronder 
Roosemarijn Eelink en Reyer Kok, leverden het idee 
en vroegen er budget voor aan.

Na de sloop was het maar een rommeltje op de 
Singravenlaan. “We waren al van plan illegaal 
afrikaantjes te zaaien om het terrein op te knap-
pen”, zegt Roosemarijn Eelink. En Reyer Kok: 
“Wat is mooier dan het braakliggende terrein om 
te toveren tot een parkje met een speeltuin? Dat 
is ook goed voor de verjonging van de wijk?”
De gemeente ging niet akkoord, want hier staan 
woningen gepland. Maar dat kan nog wel even 
duren omdat de projectontwikkelaar failliet ging. 
Een Reizende Tuin was wel mogelijk, want die is 
tijdelijk. Het parkje is toen ‘bouwklaar’ gemaakt 
in het kader van Buiten Gewoon Beter. De invul-
ling wordt bekostigd uit het Bewonersbudget, 
waarvoor de bewoners een aanvraag indienden. 
“We wilden een tuin voor elke leeftijdsgroep”, 
zeggen Eelink en Kok. “Spelen en ontdekken 
voor de jongeren, iets voor bewoners die jonge-
ren begeleiden en voor 50-plussers. En het 
moest veilig en schoon zijn. Van hieruit hebben 
we samen met de gemeente een ontwerp 
gemaakt.” Dus komen er struiken rondom, een

ondernemers. De gemeente zorgt vijf jaar lang 
voor het onderhoud. En dat is maar goed ook, 
want iedereen vindt ze prachtig, maar geen 
bewoner wil ze verzorgen.”
Voor de hanging baskets  langs winkelcentrum 
De Honigkamp en de Vrij Nederlandstraat nam 
Henk van Duren het initiatief.  Hij ging echter 
nog een stap verder en deed een aanvraag voor 
hanging baskets  en vlaggen (banieren) aan het 
begin van alle invalswegen naar Presikhaaf: het 
Lange Water, IJsselllaan (vanaf Velp en vanaf de 
stad), Laan van Presikhaaf, Driepoortenweg, 
Remagenlaan. Op de banieren wappert het 
zwart-wit-rode wapen van Presikhaaf.
“Als je in het buitenland een leuk stadje binnen-
rijdt, hangen er vaak ook mooie banieren en 
bloemenbakken. Dat zorgt voor een warm ont-
haal”, zegt de initiatiefnemer, die twee jaar met 
het grootse plan bezig was. In die tijd kreeg hij 
bewoners van de Ulenpas en Cannenburg achter 
zijn idee, en later het bewonersoverleg en het 
Wijkplatform, dat akkoord ging met de aanvraag 
van vijftigduizend euro. 
De masten gingen eind mei de grond in. “Die 
zijn ook voor andere gelegenheden te gebrui-
ken," legt Van Duren uit. "Bijvoorbeeld als het 
winkelcentrum een activiteit heeft, maar ook als 
de gemeente een evenement organiseert.” 

afscheiding tegen honden en (brom)fietsen, 
boomstammen, zitbollen, picknicktafels, een jeu 
de boulebaan met druivenpergola en een deel 
met bloemen en ander ‘plukpul’, dat wordt aan-
gelegd door leerlingen van de Groenhorst, die 
het ook zullen verzorgen. “Iedereen is enthousi-
ast”, weten de twee. “Niet alleen in de 
Singravenstraat, ook de rest van de wijk. En in 
het najaar gaan we planten.”

Sterrenwacht Presikhaeven 
schaft kijker aan 
Op een heldere avond afgelopen april, stonden er 
weer drie sterrenkijkers opgesteld op het dak van 
MFC Presikhaven. Het was Sterrenkijkavond, op 
poten gezet door Floris-Jan van der Meulen. Deze 
Presikhaafse amateurastroloog is zo gek van ster-
ren, dat hij iedereen wil laten meegenieten. Met 
geld uit het Bewonersbudget huurt hij ruimte in het 
MFC en schafte hij ook een sterrenkijker met statief 
aan.

De eerste Sterrenkijkavond was in 2009, op de 
kop af vierhonderd jaar nadat de Galileo Galilei 
voor het eerst in de geschiedenis een kijker op 
de sterren richtte. Als eerbetoon aan deze 
beroemde Italiaanse geleerde, werd 2009 
wereldwijd tot Jaar van de Astronomie uitgeroe-
pen. Voor Van der Meulen aanleiding sterrenkijk-
dagen te organiseren. 
“Ik wil mensen laagdrempelig laten kennisma-
ken met sterrenkunde. Zelf met je eigen ogen 
naar de Maan of de ringen van Saturnus kijken, 
en daarbij het juiste verhaal, maakt toch meer 
indruk dan een plaatje. Dat bleek. De eerste keer 
was het meteen goed raak. Circa honderd men-
sen, oud, jong, van tegelzetter tot professor, 
autochtonen en allochtonen.” 
Twee keer per jaar schotelt hij belangstellenden 
filmpjes en verhalen voor in het MFC, met daar-
na sterren kijken op het dak.  Ook zijn er kleinere 
avonden op het dak. “Gelukkig kan ik met het 
geld uit het Bewonersbudget nu een eigen kijker 
aanschaffen. Daarvoor hebben een speciale 
stichting opgericht: Sterrenwacht Presikhaeven. 
Mooie naam hè?” Stopt de bijdrage uit het 

Bewonersbudget, dan gaat Van der Meulen toch 
door eventueel buiten het MFC. Ook wil hij zijn 
activiteiten verder uitbreiden: “Misschien wel op 
de markt zodat iedereen door de kijker kan 
kijken.”

Stadsverwarming onder de loep

De woningen rond winkelcentrum Presikhaaf wor-
den verwarmd met warm water uit een ketelhuis bij 
Albert Heijn. Omdat het een blok woningen betreft, 
kreeg dit de naam blokverwarming. De rekeningen 
voor deze blokverwarming stegen echter plotseling 
wel heel erg snel, vertellen wijkbewoners Henk 
Huurman, Theo Peren en John van Oers. “Ineens 
moest iedereen bijbetalen, sommigen wel 1700 
euro.”

De drie startten de Werkgroep Stadsverwarming 
om actie te ondernemen. “Ook omdat binnen-
kort wordt overgestapt van blokverwarming op 
stadsverwarming. Daar wordt niet alleen dit blok 
maar alle nieuwbouw in Presikhaaf straks op 
aangesloten. Wat gaat er dan met de tarieven 
gebeuren?”
Ze huurden een deskundige in, met geld uit het 
bewonersbudget. “Hij constateerde dat de reke-
ning voor bewoners rond het winkelcentrum, 
dertig procent hoger ligt dan gangbaar bij indivi-
duele verwarming. Maar ook dat deze bewoners 
een veelvoud betalen van wat winkeliers in het 
winkelcentrum betalen – die trouwens al te 
horen kregen dat de prijs voor hun niet omhoog 
gaat bij de overschakeling op stadverwarming. 
We zijn bang dat bewoners daarvoor de reke-
ning gepresenteerd gaan krijgen.” De drie voer-
den gesprekken met de gemeente, die het 
contract met de nieuwe warmteleverancier Nuon 
afsloot. Die is zich volgens de drie “kapot 
geschrokken is”. Contact met de Nuon stellen ze 
nog even uit. “We willen eerst feiten en gevoe-
lens verzamelen.” Om die te peilen werd in mei 
een kleine conferentie belegd met alle partijen 
en bewoners. Ook is contact met een advocaat 
gezocht. Voor de zomer vindt een rondetafelge-
sprek plaats met alle betrokken partijen. Hoe het 
afloopt durven ze niet te voorspellen. “Dit kan 
zich jaren voortslepen.” 
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Bloemen en banieren

Fleurige bloembakken bij het winkelcentrum op de 
Middachtensingel, langs winkelcentrum De Honig-
kamp en de Vrij Nederlandstraat, en bij alle invals-
wegen naar Presikhaaf. Bij die invalswegen ook nog 
eens vlaggen met het wapen van Presikhaaf erop.

Voor de Middachtensingel deden Casper van 
Maanen en zijn broer Hans een aanvraag uit het 
bewonersbudget. “Het leek ons leuk dit verge-
ten hoekje op te fleuren. Er staan winkeltjes 
leeg en misschien maken de hanging baskets 
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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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B E Z O R G E R  I N  B E E L D

Yvonne Verheijen
Yvonne bezorgt Presikhaaf 
Wijknieuws al jaren in een gedeelte 
van Elsweide. Tussen haar vele 
hobby’s door brengt zij met veel 
plezier het wijkblad rond. 

“De mensen lezen het wijknieuws 
graag. De tijd dat het bezorgen vlug 
ging, is al lang voorbij. 

Je komt al snel met andere buurtge-
noten in gesprek en een rondje 
bezorgen van Presikhaaf wijknieuws 
duurt dan ook aanmerkelijk langer, 
wat het een stuk gezelliger maakt. 

Ik hoop het nog lang te blijven 
doen”, aldus een enthousiaste 
Yvonne.

www.Merle@Presikhaaf.nl

Onlangs kwam een jongeman in de 
wijkwinkel vertellen dat iemand 
een groentetuin aan het aanleggen 
was en er flink wat mest voor 
gebruikte. 
Dat is niet verboden, maar het kan 
natuurlijk wel vervelend zijn voor 
de buren. Bewoners van bepaalde 
buurten in de wijk hebben overi-
gens wel een waarschuwing gehad 
geen moestuin aan te leggen in 
verband met bodemverontreiniging. 
Insecten komen op mest af als het 
warmer wordt, maar ook op 
bepaalde bomen en struiken. Denk 
bijvoorbeeld aan torren, rupsen en 
wespen/ bijen! Zo kan er een plaag 
ontstaan. 

Heeft u overlast van of wilt u 
plaagdieren of ongedierte in open-
baar gebied verwijderen, dan kunt 
u bellen naar de klantenservice van 

Onder de kop w(el&)w(ee)w(ijkwinkel).Merle@Presikhaaf.nl (let op; 
is géén echte website, slechts een naam) schrijf ik wat ik hier zoal 
meemaak, vragen die ik krijg, zodat u weet wat ik hier o.a. doe. 

de gemeente Arnhem, tel. 0900 
1809 (lokaal tarief ). 

Wilt u op particulier terrein 
bestrijden, dan kunt u bellen naar 
uw verhuurder of naar een erkend 
bedrijf voor plaagdierenbestrijding. 

Ook kwam er een mijnheer langs 
met een klacht over grofvuil, dat 
naast de ondergrondse container 
was gezet. Een veel voorkomende 
klacht, die bij menig bewoner 
ergernis geeft. Ook hiervoor kunt u 
beter meteen een melding maken 
bij de Gemeente via 0900-1809       
(lokaal tarief ) of via de website van 
de Gemeente. Dan komt de klacht 
meteen bij de juiste afdeling en/of 
persoon terecht.

Verder heb ik gehoord dat er in de 
buurten van Presikhaaf gesprekken 
zijn geweest met de bewoners naar 
aanleiding van de folder “Presikhaaf 
droomt over 2025”. De ideeën 
worden verwerkt in een nieuwe 
folder, die hoogstwaarschijnlijk in 
september tijdens de Parkmanifes-
tatie officieel uitgedeeld gaat 
worden.

Mocht u nog vragen hebben hier-
over of andere zaken waarmee ík u 
kan helpen, dan kunt u natuurlijk 
even langskomen of mij bellen op 
telefoonnummer 026-3771507.
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Buiten Gewoon Beter Presikhaaf
De gemeente Arnhem is al enkele jaren in Presikhaaf bezig met het 
project Buiten Gewoon Beter (BGB) met de bedoeling de openbare 
ruimte in de wijk weer op ‘basisniveau’ te brengen. Met dit bericht 
brengen wij u op de hoogte van actuele ontwikkelingen.

Fase 3 en 3A
Alle werkzaamheden in fase 1 en 
fase 2 zijn afgerond. De buurten 
liggen er weer mooi bij en dat 
proberen we met zijn allen zo te 
houden.

In fase 3, Keulse Slag en omgeving, 
verwachten we nog voor de zomer 
klaar te zijn. 
In fase 3A, Kinderkamp en omge-
ving, wordt gewerkt van straat naar 
straat (mei: vervanging riool 
Kermisland, juni herinrichting 
Kinderkamp). 

De weg wordt in gedeelten openge-
broken, het verkeer wordt omgeleid, 
maar alle woningen blijven bereik-
baar. De werkzaamheden duren 
zeker tot het einde van dit jaar.

Fase 4 en 5
Na de bouwvak starten we met de 
werkzaamheden in fase 4, Ulenpas-

laan e.o., ook van straat naar straat 
te beginnen vanaf Cannenburglaan 
richting Kamphuizenlaan. 

De werkzaamheden duren ongeveer 
een jaar. 

Voor fase 5, Goudensteinstraat en 
Warmelolaan e.o., worden bestek-
ken en tekeningen gemaakt. Begin 
2012 starten we met de uitvoering 
van de werkzaamheden (deze duren 
een jaar). 
Het trapveld aan de Weldamlaan 
wordt eerder opgeknapt, maar eerst 
nog even geduld, het gras moet nog 
groeien!

Start fase 6 en 7
De voorbereidingen voor fase 6, 
Elsweide, en fase 7, Vrij Neder-
landstraat e.o., zijn gestart. 

De eerste bewonersavonden staan 
gepland op 6 september (fase 6) en 

13 september (fase 7). Noteer de 
datum alvast in uw agenda, een 
persoonlijke uitnodiging volgt.

Informatie
Heeft u nog vragen over de werk-
zaamheden of wilt u meer weten 
over het project, dan kunt u de 
toezichthouder, Bas Overmars, 
iedere vrijdag van 14.00 uur tot 
15.30 uur bezoeken in zijn kantoor 
aan de Middachtensingel 1 
(voormalig Martin Luther King-
school /Hakuna Matata). 

Voor vragen kunt u ook bellen naar 
0900 – 1809 (lokaal tarief ) of 
mailen naar: 
bgbpresikhaaf@arnhem.nl 

Oplossing 
Sudoku puzzel

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Speciaal voor u!
Boek het wellnessarrangement bij Arke in Arnhem.

Wellnessarrangement

49
Apollo Hotel De Beyaerd**** in Hulshorst 
Incl. dagentree tot de Zwaluwhoeve
2 dagen,  logies en ontbijt
Vertrek in de periode mei t/m aug.
Prijs p.p. o.b.v. 2 pers.

Kom snel bij ons langs en profiteer!

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

Op=Op. Vraag naar de voorwaarden.

Dacht ‘t wel
.

Arke.nl
(€ 0,15/min)

0900
8847140

winkels

De heer 
Veysel Eroglu, 
voorzitter van 
de Islamitische 
stichting 
Turkiyem 
Moskee aan de 
Maaslaan in 
Arnhem.

De heer Arnold 
Post, op 81 
jarige leeftijd 
nog steeds als 
bestuurslid 
verbonden aan 
de Arnhemse 
Christelijke 
Gymnastiek 
Vereniging.

Drie wijkbewoners kregen 
een lintje van de Koningin

Honigkamp 74
 6826 PR  Arnhem

Telefoon 026-3610284
www.slagerijgreven.nl

SLAGERIJ
GREVEN
weer volop

barbeque vlees
meer dan 

20 soorten

Het heeft de Koningin behaagd om drie inwoners van de wijk Presikhaaf te benoemen tot lid in 
de orde van Oranje Nassau. Op vrijdagochtend 29 april werden zij door familie en bekenden naar 
het stadhuis gelokt om uit handen van burgemeester Pauline Krikke de versierselen te ontvangen.

Ria van Leuven, 
sinds de tweede 
jaargang van 
Presikhaaf 
wijknieuws 
actief voor de 
wijkkrant en 
vanaf 2000 voor 
de wijkwebsite 
van Presikhaaf.

Van harte gefeliciteerd wijkbewoners met deze onderscheiding.

Ergert u zich ook zo aan zwerfvuil?
Een wandeling door de wijk laat zien 
dat niet iedereen er even zorgvuldig 
mee omgaat om van het grofvuil e.d.  
af te komen.  
Een telefoontje naar Sita ophaal-

service, telefoon 026-4460490 is al 
voldoende om een afspraak te maken 
om het te laten ophalen.
Nu bestaat ook de mogelijkheid om 
die melding te doen via internet. 

Dat is snel, makkelijk en kan 24 uur 
per dag, 7 dagen per week. 
Wie grof afval wil melden hoeft dus 
niet meer tijdens kantooruren te 
bellen. U kunt uw afval melden op 
www.afvalmelden.nl 
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NALATENSCHAP
Je kunt het niet nalaten schappen 
vol boeken en cd’s te verzamelen. 
Helaas moet ik u meedelen dat 
ieder mens en zelfs de wereld van 
nu elk ogenblik aan zijn einde 
kan komen. 

Daarom moeten vooral Presik-
hafers beseffen dat zij op het 
weilandse, broekse deel van 
presiks hof wonen. Dat is een 
aanslibsel van de beek die vroeger 
bovengronds en later onder-
gronds langs de zeven wasserijen 
van de Schaapsdrift liep en zich 
voortzette ongeveer langs wat nu 
de Laan van Presikhaaf heet. 

Vóór die wasserijen lag op de 
“bleek” het wasgoed te drogen. 
Daar kwam ook een beetje 
wasmiddel in de beek wat tot 
onder de IJssellaan nog merkbaar 
is.
Nu is aan die Schaapsdrift een 
kringloopwinkel waar u straks 
veel van mijn boeken en muziek 

kunt vinden, mocht u daar al 
naar zoeken. Want wat moeten 
mijn kinderen met wat zij straks 
rommel noemen anders begin-
nen? Een overigens lieve schoon-
dochter dacht ik te moeten laten 
delen in wat mij op dat ogenblik 
het meest in de wereld ontroerde: 

“Leise, leise, immer Weise” van 
Von Weber, gezongen door 
Annelies Rothenberger. 

Bij twee passages kwamen de 
tranen weer onbedwingbaar. Ze 
keek verbaasd op dat ik mijn 
ogen uitveegde. Ze had alleen 
maar zoiets als “De herdertjes 
lagen bij nachte” gehoord, zei ze. 

Zo hadden mijn ouders, zusje en 
ik op mijn zesde een stukje plaat 
volkomen grijs gedraaid waarop 
de “l’Arlésienne Suite” van Bizet 
te horen was. Een groot aantal 
klassieken maakte deel van ons 
leven uit. Ik mocht jarenlang in 
het koor van de Arnhems Orkest 

Vereniging in Musis Sacrum 
mede de baspartij in het slotkoor 
van de Negende van Beethoven 
vertolken. Bij de repetities wer-
den de stemmen afzonderlijk 
geoefend, zodanig dat ik het niet 
meer horen kon. Gelukkig is het 
gevoel nu terug en zingt de hele 
wereld de wens “Alle Menschen 
werden Brüder”. 

Mijn innige wens is dat deze 
muziek eens te horen zou zijn in 

“Bos Presikhaaf hersteld in oude 
glorie”. Wie weet.

Door Piet Schreuder

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

Advertentie
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De Huiskamer…….
één en al gezelligheid

Van de redactieZe gaat er eens goed voor zitten, 
de achtjarige Amber. Enthousiast 
steekt ze van wal en vertelt over 
wat ze zoal doet in De Huiskamer, 
gevestigd in het MFC op de eerste 
verdieping.

 “We doen veel spelletjes en vooral 
het koken is erg leuk. Wat we 
maken, mogen de kinderen opeten. 
We maken ook kunst voor de wijk.”
In het gebouw, waar veel geleerd 
wordt omdat er twee scholen in 
gehuisvest zijn, moet er ook een 
ontmoetingsplaats zijn voor ont-
spanning met name na schooltijd. 
Dan komen heel veel jongens en 
meisjes naar De Huiskamer. 
Afhankelijk van het weer worden 
de activiteiten binnen of buiten 
gedaan. De Huiskamer is te verge-
lijken met de huiselijke situatie. 

Kinderen moeten zich in beide 
situaties aan regels houden. Als de 
regels (bijvoorbeeld tafels schoon-
maken, vegen, papier prikken) 
goed worden nageleefd, kunnen de 
kinderen zogenaamde punten 
verdienen. Met deze punten kan je 

je nagels laten lakken of een iPAD 
lenen. 
De kinderen in De Huis-kamer 
komen vooral van de scholen die in 
het MFC gehuisvest zijn.

Jan Meffert, coördinator van De 
Huiskamer, benadrukt dat 
De Huiskamer bedoeld is voor 
kinderen uit de hele wijk Presikhaaf. 

“Ook kinderen uit andere delen van 

onze wijk zijn hier welkom. 
Zij mogen hier zichzelf zijn. Niets 
moet, heel veel mag. 
De materialen en activiteiten zijn 
gratis. Deze worden bekostigd uit 
het budget van de krachtwijken. 
Beroepskrachten, vrijwilligers en 
stagiaires begeleiden het gebeuren. 
We zoeken nog wel een aantal 
vrijwilligers om De Huiskamer 
draaiende te houden. 
Tijdens vakanties is De Huiskamer 
gesloten”, aldus een trotse Jan 
Meffert. 

Heeft u belangstelling, dan kunt u 
via het MFC met Jan Meffert 
contact opnemen. 
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Agenda werkgroepen 
Presikhaaf West
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 uur - 11.30 uur De Overkant
21-06 WWP3 19.30 uur  De Overkant
30-06 Inter Culturele Werkgroep 09.30 uur - 11.30 uur De Overkant

juli
04-07 WWP2 19.30 uur  MFC

september
01-09 Inter Culturele Werkgroep 09.30 uur - 11.30 uur De Overkant
12-09 WWP1 14.30 uur  P1 “de Klup”
13-09 WWP3 19.30 uur  De Overkant
15-09 Inter Culturele Werkgroep 09.30 uur - 11.30 uur De Overkant
20-09 Wijkplatform Presikhaaf West 20.00 uur  De Overkant

Maandag 
 • 10.00-11.30 uur: teken-  
 en schildercursus, kosten:   
 € 3,00 per maand
 • 13.30-16.30 uur: bridgen,  
 kosten: € 27,00 per jaar
 • 13.30-15.30 uur: Nederlandse les 
 
Dinsdag
 • 19.30-22.30 uur: klaverjas- en  
 jokerclub, kosten: € 3,00 per  
 maand   
  
Woensdag
 • 10.00-11.30 uur: koffie-uurtje,  
 koffie met gebak voor € 1,80 

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

 • 09.30-12.00 uur: Nederlandse les
 • 13.00-16.30: biljarten  in clubver 
 band, kosten: € 4,00 per maand 
 
Donderdag 
 • 13.00-15.00 uur: naaiclub,  
 materiaal voor eigen rekening 
 
Vrijdag
 • 09.45-11.30 uur: country-line   
 dance, kosten: € 3,00 per keer
 • 13.00-16.30 uur: biljarten in   
 clubverband, kosten € 4,00 per  
 maand  

Kijk voor meer informatie op 
www.swoa.nl

Spelen bij de Dobbelsteen
Ik ben Bianca Labobar. Sommige van jullie hebben mij 
misschien wel eens gezien in het MFC. Sinds mei ben ik weer 
werkzaam bij spelcontainer de Dobbelsteen, Grevelingen-
straat 20 (bij de oude Annie M.G. Schmidtschool). 

Met het lekkere weer in het voor-
uitzicht is de Dobbelsteen de ideale 
buitenspeelplaats in Presikhaaf! Ik 
hoop jullie snel weer te zien, zodat 
we met lekker weer veel waterspel-
letjes en andere leuke dingen 
kunnen doen. 

Openingstijden Dobbelsteen:
Woensdag   van 13:30 tot 16:30 uur
Donderdag van 15:00 tot 17:00 uur
Vrijdag  van 15:00 tot 17:00 uur

Kinderkleedjes markt is gratis
Een marktkraam voor volwassenen 
kost € 15,00
Tevens zijn er leuke kinderactivitei-
ten zoals: luchtkussen / Oktopus / 
ballenbak / Smink / the sound of…

Inschrijven bij J. Lamberts, 
beheerder Rijnstad op het MFC 
Presikhaven, Laan van Presikhaaf 7
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Nieuw samenwerkingsverband
In april werd voor 75 gasten een 
mooi paasdiner verzorgd door 
enkele vrijwilligers van de Weldam 
i.s.m. met Allon Cheng en zijn 
vrouw en kok Mahjoub Inerhmi 
van Resto van Harte. 
De middag was een groot succes. 
Inmiddels zijn in het kader van 
deze samenwerking mooie vervolg-
afspraken gemaakt. Dank jullie wel. 

Schilderijenexpositie
Heeft u de kunstroute gemist, dan 
kunt u in de Weldam nog tot half 
juli genieten van de exposities
van Cynthia van Ginneken en Elly 
Van Doorn, maandag tot en met 
vrijdag van 09.00 tot 16.00 uur. 

High tea
Op vrijdag 8 juli organiseren we 
een high tea met presentatie over 
Park Sonsbeek. De middag start om 
15.00 uur; zaal open 14.30 uur. 
Entree € 4,50. 
Start kaartverkoop 20 juni.

Middachtensingel 39, telefoon 3611741
Centraal Informatie en Adviespunt, bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur, telefoon 4459999

Activiteiten SWOA, locatie de Weldam 

Samen eten
Ter afsluiting van de activiteiten 
van het voorjaar/zomerseizoen kunt 
u op vrijdag 22 juli komen eten. De 
maaltijd start om 13.00 uur; 
zaal open 12.30 uur. Kosten € 5.00 
voor een drie gangenmaaltijd. De 
kaartverkoop start op 4 juli. 

Indische middag
Op vrijdag 9 september organiseren 
we onze Indische middag met 
muziek van de Indoband de Ran-
dies. De middag begint om 14.30 
uur, zaal open 14.00 uur. De entree 
is € 5.00, incl. Indische maaltijd. 
Start kaartverkoop 22 augustus.

Modeshow
Op vrijdag 16 september verzorgt 
de firma H&A haar najaarmode-

show. De middag start om 14.30 
uur. Toegang gratis. 

Cinema de Weldam verzorgt in de 
maanden juni, juli en augustus 
onderstaande films. 
De toegang bedraagt € 1,50,
de avonden beginnen om 19.00 uur.

* Donderdag 23 juni Film Australia  
 met o.a. Nicole Kidman
* Donderdag 7 juli    
 Musical Gigi m.m.v. o.a. Leslie  
 Caron,Maurice Chevalier
* Donderdag 21 juli    
 Ontdekking van de Hemel naar  
 het boek van Harry Mulisch
* Donderdag 11 augustus  
 Musical Hello Dolly met o.a.   
 Barbara Streisand
* Donderdag 1 september  
 Comedy some like it hot met o.a.  
 Marilyn Monroe, Jack Lemmon

Door Til Gerritsen

Over Het 
Lange Water

Buur & Buur wil alle bewoners 
van deze buurt stimuleren elkaar 
beter te leren kennen en iets voor 
elkaar te betekenen. U leest hier 
meer over in de folder die bewo-
ners van het gebied tussen Can-
nenburglaan, Kamphuizenlaan 
en Ulenpaslaan in de tweede 
week van juni in de bus krijgen. 

Op woensdag 22 juni vanaf 18.00 
uur kunnen zij gezellig en heerlijk 
eten in Resto Van Harte in 
Leerpark Presikhaaf, tegenover het 
winkelcentrum, voor € 6,00 
per persoon (3 gangen). U komt in 
het Resto via de parkeerplaats. 

Reserveren? Bel dan vóór 
17 juni Buur & Buur (06-27312649) 
of stuur een e-mail naar 
buur&buur@presikhaafnet.nl 
Vergeet niet uw naam, adres en 
telefoonnummer op te geven. 
Hopelijk tot ziens op 22 juni!
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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 26 augustus 2011 naar: 

Redactie Presikhaaf  Wijknieuws, 
Laan van Presikhaaf 7 -  6826 AH Arnhem 
Of mail naar: wijknieuws@presikhaafnet.nl

Onder de goede inzenders wordt een tegoedbon 
verloot ter waarde van € 20,00. 
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Oplossing ,,Herken je wijk”  
Presikhaaf  wijknieuws nr. 2,  

“Viking schip”, te vinden aan de  
Keulse Slag/Hudsonstraat. 

Winnares tegoedbon  
Mw. H. G. Groenia 

uit de 
Karel Doormanstraat

NIEUW E-MAILADRES

De redactie van 
Presikhaaf wijknieuws 

heeft een nieuw e-mailadres 

wijknieuws@presikhaafnet.nl

Mocht u een artikel op de 
website geplaatst willen hebben 

dan kunt u dit mailen naar:

info@presikhaafnet.nl

Laatste editie van 
,,HERKEN JE WIJK’
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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

Dag van de Dialoog 
in Presikhaaf 
Vorig jaar hebben tientallen wijkbe-
woners meegedaan met de Dag van 
de Dialoog. Bewoners uit Presikhaaf 
gingen met elkaar in gesprek over 
het onderwerp “thuisgevoel” onder 
het genot van een kleine maaltijd.

De dag van de Dialoog is een vrij-
blijvend gesprek en wordt gevoerd 
vanuit betrokkenheid van andere 
mensen uit de buurt. Het bijzondere 
aan deze dag is dat de gesprekstafels 
worden georganiseerd door wijk-
organisaties, particulieren en 
ondernemers. 
Ze kunnen overal plaatsvinden: in 
kerk, moskee, winkelcentrum, 
school, buurthuis etc. 
In Presikhaaf zoeken we nog enkele 
organisaties die een gesprekstafel 
willen organiseren.

Daarnaast zoeken we gespreksleiders.
Vindt u een gesprek met wijkgeno-
ten ook een leuk idee? Neem dan 
voor meer informatie contact op met 
Karin Veldkamp, telefoon: 
06-21297808 of mail naar 
k.veldkamp@rijnstad.nl

De Dag van de Dialoog is dit jaar op 
vrijdag 11 en zaterdag 12 november.
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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 twee winkelstraatmanagers Ronald van Velzen en Paul Ganzeboom.

Werk aan de winkel!
Sinds 1 april zijn twee winkelstraatmanagers 
actief in Presikhaaf: Ronald van Velzen en Paul 
Ganzeboom van het Haagse CityWorks. Het 
tweetal gaat zich hard maken voor een Presik-
haaf waarin het aanbod aan winkels zo goed 
mogelijk past bij de wensen van wijkbewoners. 

“Presikhaaf moet een fijne wijk zijn om in te 
wonen, te winkelen én te ondernemen,” zegt 
Ronald. De komende twee jaar zijn de heren 
twee keer per week in de wijk te vinden. 

Oog voor de kleine winkelcentra
Het werkpakket van de winkelstraatmanagers 
is breed. Ze gaan bijvoorbeeld bekijken wat de 
mogelijkheden zijn voor de kleine winkelcen-
tra aan de Honigkamp, Volkerakstraat, Vrij 
Nederlandstraat en de Middachtensingel. Paul: 

“Voor elk klein winkelcentrum stellen we een 
visie op. Maar deze visie staat niet alleen op 
papier. We gaan juist ook concrete acties 
uitvoeren om belangrijke zaken te verbeteren, 

zoals de uitstraling van de centra en de   
  veiligheid.” 

Soms kunnen de winkeliers zelf meer klanten 
trekken, bijvoorbeeld door beter samen te 
werken. Ook daarmee gaan de winkelstraat-
managers de komende twee jaar aan de slag. 
Om helder te hebben wat er het best kan 
gebeuren, zijn Ronald en Paul gestart met een 
enquête onder alle ondernemers van deze vier 
winkelcentra.

Prettiger winkelen
Winkelen in Presikhaaf moet prettiger, veiliger 
en schoner worden. Ronald: “Zaken zoals 
rondslingerend vuil en overlast van hanggroe-
pen pakken wij direct aan.” Ook de winkeliers 
zelf vergeet het tweetal niet. Paul: “Winkeliers 
kunnen bijvoorbeeld bij ons terecht voor 
scholing en advies. Deze nieuwe kennis helpt 
hen om zo goed mogelijk om te gaan met 
kansen die Presikhaaf biedt.” Ronald voegt toe: 

“Natuurlijk nemen we winkeliers niet aan de 
hand mee. Succesvol ondernemen blijft in de 
eerste plaats een zaak van de winkelier. Maar 
met de juiste kennis en middelen wordt Presik-
haaf een kansrijke wijk voor winkeliers én 
wijkbewoners.” 
Zo profiteert iederéén uit Presikhaaf van het 
werk van de winkelstraatmanagers. 

Contact
Wilt u meer weten over het werk van de 
winkelstraatmanagers? 
Heeft u ideeën of suggesties? 
Mail dan naar Paul of Ronald via 
info@wsmpresikhaaf.nl 

Martine Siemens,  fotografie

Ronald van Velzen en Paul Ganzeboom


