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Redactieadres
   Laan van Presikhaaf 7

6826 HA  Arnhem
Telefoon 362 84 47

Kopij inleveren vóór 
14 oktober 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 
7 november 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
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Presikhaaf
wijknieuws

Ja, u heeft ze vast wel gezien, de banieren oftewel 
onze eigen wijkvlag. Bij alle invalswegen van 
Presikhaaf hangen drie banieren, gefinancierd uit 
krachtwijkgeld op initiatief van de burgers van 
Presikhaaf. Een gezellig binnenkomen in onze wijk.

De totstandkoming van de wijkvlaggen is gerealiseerd door carnavals-
vereniging On-Ganse, die elk jaar een vrijwilligersgala organiseert en in 
2009 iets wilde doen voor de wijken. Dat is aardig gelukt want alle 
22 wijken in Arnhem hebben nu hun eigen wijkbanier.

Wat de betekenis van onze wijkbanier betreft, hebben de ontwerpers de 
volgende uitleg gegeven. De hoeveelheid bebouwing in deze grote wijk 
vraagt om ROOD en het ZWART staat voor industrie, het WIT verwijst 
naar het voor Presikhaaf karakteristieke Esperantohuis. Op het banier 
staan rode hoge flats in perspectief naast elkaar. Zij verbeelden letterlijk de 
eerste indruk die de wijk geeft.

Wat menigeen vast ook is opgevallen zijn de hanging baskets. Dat zijn 
mooie bloembakken, hangend aan diverse palen her en der in de wijk. 
Als de zon even niet schijnt, kunnen we toch weer vrolijk zijn van al die 
kleurige bloemen en planten.

Nu nog mooie borden met de tekst: 
“Welkom in het groene en gezellige Presikhaaf”.
Natuurlijk stoppen we niet met het verder bedenken hoe we aan Presikhaaf 
een nog meer positieve uitstraling kunnen geven. Heeft u een idee, leg het 
bij mij neer, bij voorkeur via  email (hendrikvanduuren@gmail.com). 
Een briefje via de post kan natuurlijk ook. 

Henk van Duuren, Kieftskampstraat 17, 6825 EP Arnhem

Banieren
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POWERHORSECOMPETITION
2 4  E N  2 5  S E P T E M B E R

Slagerij Greven toont zijn 
betrokkenheid bij Presikhaaf 
door een team in staat te stellen 
mee te  doen aan de Powerhorse-
competition. 

Deze wordt gehouden in het week-
einde van 24 en 25 september a.s. 
op de Kinderboerderij Presikhaaf.
Er is een team benaderd met een 
aanspanning voor één en een 
aanspanning voor twee trekpaarden. 
Het zijn koudbloedpaarden, een 
Nederlands trekpaardenras, dat tot 
voor de oorlog onze werkpaarden 
leverde. Nu worden ze weer als 
gebruikspaard gefokt. Na de oorlog 
werden ze voor de vleesconsumptie 
gefokt. Het ras is erg geschikt mede 
vanwege het zachtaardige karakter. 

Tijdens de tweedaagse wedstrijden 
kunnen de paarden laten zien wat 
ze in huis hebben. Op zaterdag 
wordt begonnen met een dressuur-
proef, waarin geschiktheid en 

geaardheid worden getoond.  
Tijdens de hierop volgende afstands-
rit laten ze zien dat ze ook geschikt 
zijn om deel te nemen aan het 
verkeer zonder overal van te schrik-
ken. Bij terugkomst op het terrein 
worden wendbaarheid en het perfect 
luisteren naar de menner getoond.

Op de tweede dag laten de “knollen” 
zien dat ze binnen drie minuten een 
parcours met twintig poorten kun-
nen afleggen. De poorten moeten 
vanaf één kant in een vaste volgorde 
worden genomen. Ook is het leuk te 
zien hoe de paarden - zonder wagen 
maar met een last achter zich aan - 
tijdens vier hindernissen last en 
menner zonder verliespunten terug-
brengen in de uitgangspositie. 

Als laatste onderdeel op zondagmid-
dag  is het spiegelparcours, waarbij 
paarden en menners in een felle 
afvalrace strijden om het kampioen-
schap. Twee teams komen telkens 

samen inde baan en rijden een 
parcours in een achtvorm dat voor 
beide teams gespiegeld is. De twee 
teams moeten twee manches 
afleggen. Het is verrassend te zien 
hoe de paarden elkaar in de gaten 
houden. 

BGB Presikhaaf
Inloopuur 
verplaatst naar woensdag
Voor al uw vragen over het 
project BGB Presikhaaf houden 
onze toezichthouders, Bas 
Overmars en Chris Borninkhof, 
een inloopuur. 

Dit inloopuur wordt vanaf 
week 37 verplaatst van de 
vrijdagmiddag naar de woens-
dagmiddag. Het eerste nieuwe 
spreekuur is op 

woensdag 14 september 2011.

Heeft u vragen over de werk-
zaamheden of wilt u meer 
weten over het BGB-project, 
dan kunt u  voortaan iedere 
woensdagmiddag van 14.00 uur 
tot 15.30 uur terecht in het 
kantoor aan de Middachtensin-
gel 1 (voormalig Martin Luther 
King school / Hakuna Matata).

Menteam “SLAGERIJ GREVEN” doet mee aan  
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NIEUWS UIT PRESIKHAAF OOST
Buur t b a rbe cue
N.a.v. het project Smaakmaekers van Presikhaaf werd een buurtbarbecue 
georganiseerd om je buren beter te leren kennen en de Weldam te 
profileren. We mochten veel nieuwe gezichten begroeten en het spreekt 
vanzelf dat deze ontmoetingsmiddag een vervolg krijgt. 

Dank je wel wijkplatform Oost!

Door een geweldige donatie van het wijkplatform Presikhaaf Oost 
aan SWOA-steunpunt de Weldam konden in mei ruim 60 
mensen een prachtige bustocht maken. Onze dank hiervoor.

Agenda Werkgroepen 

Presikhaaf Oost

September
26-09 Bewonersoverleg   
 Cannenburg/Ulenpas 
27-09 Wijkplatform Presikhaaf  
 Oost 

Oktober
11-10   Gezamenlijk Wijkplatform  
 Oost en West
18-10 Bewonersoverleg Lange  
 Water Midden
27-10 Bewonersoverleg   
 Kinderkamp 

Alle vergaderingen beginnen om 
19.30 uur in de Oosthof, 
de gezamenlijke wijkplatform-
vergadering vindt plaats in 
de Overkant.
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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 

Door Til GerritsenPatchwork
Elke dinsdagochtend van 9.30 tot 
11.30 uur is een actieve groep bezig 
met het maken van de meest mooie 
creaties. Denkt u, misschien is dit 
ook iets voor mij, loop dan eens 
binnen. 

Zangkoor 
Kunt u 
zingen, zing 
dan mee. 
Dat is de 
leus van ons 
zangkoor. Er worden stukken 
gezongen van klassiek tot modern. 
Er zijn nog enkele plaatsen vrij. 
Loop eens binnen op maandagmid-
dag tussen 14.30 en 16.00 uur.

Cinema de Weldam 
verzorgt van september tot en met 
november op de donderdag de  
volgende films: 
29 september: Dances with wolves;

13 oktober: Sonny Boy; 
27 oktober: De stille kracht (start 
15.30 uur, ca.17.30 uur heerlijke 
Indonesische maaltijd, (inschrijven 
vóór 25 oktober) daarna tweede 
deel film);
11 november: The Color Purple. 
Kosten € 1,50. 
De avonden beginnen om 19.00 
uur m.u.v. de film op 27 oktober 
(kosten van deze film €  5,25).

Wraps eten 
Op vrijdag 14 
oktober 
bakken we 
wraps. 
De kosten zijn 
€ 2,00 per 
stuk. 
U kunt  
inschrijven tussen 19 september en 
11 oktober. 
Zaal open om 12.30 uur, maaltijd 
start om 13.00 uur.

Dag van 
de ouderen
Op 30 sep-
tember vieren 
we onze dag 
van de oude-
ren. Vanaf 10.00 bent u welkom 
voor een kopje koffie met gebak. 

Na de koffie is er een verrassings-
programma en vanaf 12.30 een 
lunch. Kosten € 3,50 p.p. 

Inschrijven kan tot 27 september. 
‘s Middags dansen op de klanken 
van huisorkest Duo Pardon.

Expositie
Tot eind oktober exposeert Marie 
Brunings haar schilderijen in felle 
kleuren met veelal exotische tafere-
len. U bent van harte welkom 
tussen 9.00 en 16.00 uur..

   Locatie: Dr. W. Dreesschool, Kinderkamp 7 in Arnhem

A g e n d a
Zaterdag 24 september en 
zaterdag 22 oktober: Bingo
Aanvang 20.00 uur (zaal open om 
19.30 uur)
Eerste kop koffie of thee gratis!

Zaterdag 8 oktober en 
zaterdag 5 november: Kinderbingo
Van 14.00 tot 15.30 uur 
(zaal open om 13.45 uur)

Voor kinderen tot en met 12 jaar

Overige activiteiten:
Zaterdag 26 november: 
Sinterklaasfeest
Zaterdag 10 december: 
Kinderbingo
Zaterdag 17 december: Kerstbingo

Al deze activiteiten zijn onder 
voorbehoud van wijzigingen.

Voor meer informatie 
sik.presikhaafoost@live.nl
Kijkt u ook even in ons fotoalbum! 
http://nl.fotoalbum.eu/sikarnhem15
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M. Donderwinkel, Bethlehemkerk, Honigkamp 25 - 6826 PM Arnhem
telefoon 026-3614005 - www.oefentherapiecesarpresikhaaf.nl

Oefentherapie Cesar Presikhaaf - uw allround bewegingscoach bij
ademklachten, rug-, nek- en schouderklachten, reumatische klachten, 
beroepsklachten, houdingsafwijkingen, parkinson, hernia, osteoporose, 
enz., enz., enz. Ga samen op zoek naar de oorzaak van uw klachten en 
leer een betere manier van bewegen.
   - specialist in hoofdpijnklachten,
   - artrose netwerk
Bent U 50 jaar en ouder en wilt u zo goed mogelijk leren omgaan met pijn 
en uw gewrichten zo min mogelijk belasten, vraag dan informatie over 
het Artrose Netwerk aan, of kijk op www.artrose-netwerk.nl

Advertentie

KUNSTportaal, ontmoetingsplaats voor kunst maken en zien

Dat het met de inspiratie wel goed 
zit, blijkt bij binnenkomst in het 

“oude” Portaalkantoor. De redactie 
van Presikhaaf wijknieuws wordt 
ontvangen door een enthousiaste 
Juul Hogeling, werkcoördinator 
van KUNSTportaal en bewondert 
meteen een aantal prachtige kunst-
werken. Sinds 1 januari 2011 geeft 
Juul leiding aan Kunstportaal. Het 
is haar niet vreemd, want zij heeft 
zelf de kunstacademie gedaan.

Nadat woningbouwvereniging 
Portaal uit het pand vertrokken was, 
werd contact gelegd met SLAK 
(Stichting Atelierbeheer Arnhemse 
Kunstenaars) en het RIBW (Regio-
nale Instelling Beschermd Wonen). 

Uitgangspunt was dat de (beroeps)
kunstenaars, die de bovenverdie-
ping van het gebouw bevolken een 
inspiratiebron zijn voor de cliënten 
van het RIBW die op de begane 
grond met schilder-, klei- , teken-
kunst , mode en fotografie en film 
actief zijn. Hiervan zijn mooie 
resultaten te zien. De (beroeps)-
kunstenaars op de bovenverdieping 
werken ieder aan hun eigen disci-
pline zoals keramiek, toneel, schil-
deren enz.  
Juul: “De samenwerking tussen 
“boven en beneden” verloopt heel 
goed. Er worden workshops gege-
ven en er is een nauwe samenwer-

Door de redactie

king. Op de begane grond kunnen 
per dag zo’n dertig mensen als 
dagbesteding werken in de ateliers 
waar zij hun eigen stijl verder 
kunnen ontwikkelen. Hun talenten 
worden versterkt door bij elkaar op 
bezoek te gaan en van elkaar te 
leren. Het is heel belangrijk dat zij 
het leuk vinden waaraan zij 
werken.”

Het “eindproduct” wordt onderge-
bracht in de kunstuitleen, die ook 
in het gebouw aan de Scheldestraat 
is gehuisvest. Daar kunnen mensen 
uit Presikhaaf terecht om schilde-
rijen en andere kunstvoorwerpen te 
huren.

Ook kunstenaars uit de wijk 
kunnen hun “producten” aan-
leveren voor de uitleen.
Juul nodigt wijkbewoners die 
belangstelling hebben uit om een 

eens een bezoek te brengen aan 
KUNSTportaal op dinsdagmiddag 
van 14.00 uur tot 16.00 uur. 
Ook is het de bedoeling om in de 
toekomst buurtbewoners de kans te 
geven mee te doen met de work-
shops of juist activiteiten speciaal 
voor de buurt te organiseren zoals 
bijvoorbeeld een kinderatelier.

Zie ook: 
website www.kunstportaal.nl
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Beleef Bibliotheek Arnhem
Dit najaar staat Bibliotheek 
Arnhem weer bol van de activitei-
ten. Voor een compleet overzicht 
kijkt u op onze website 
(www.bibliotheekarnhem.nl) of 
komt u de uitgebreide folder 
halen in één van onze vestigingen. 
Inschrijven ook via de website.
Kort overzicht activiteiten, 
vestiging Presikhaaf

* Internetcafé, 
 elke 2e woensdag van de maand  
 een thema. 
 Op 12 oktober: Klik en Tik, een  
 programma om te oefenen met  
 internet (10.15-12.00 uur, gratis).

* Waar blijft mijn geld? 
 Uitkomen met je geld is niet  
 makkelijk. Haast iedereen houdt  
 wel eens aan het einde van zijn  
 geld een stuk(je) maand over. Het  
 Budgetteam adviseert over allerlei  
 financiële onderwerpen, kijk mee  
 op welke uitkeringen, kwijtschel- 

 dingen en andere vergoedingen u  
 recht heeft. 
 Zaterdag 17 en 24 september  
 (11.00-14.00 uur, gratis).

Speciaal voor kinderen 
en hun ouders:

* Beleef yoga samen met je peuter.  
 Wil je sluipen als een tijger of  
 vliegen als een vogel. Wil je   
 groeien als een boom of weg-
 dromen in het gras. Kom dan  
 yoga doen met Esther van Lila  
 Lotus en beleef het mee in een  
 fantastisch avontuur. 
 Woensdag 28 september 

 (9.15-10.00 uur). € 3,50 voor   
 leden en € 5,00 voor niet- leden. 
 Toegangsprijs is voor ouder en  
 kind samen.

* Wapperkids: 
 voorlezen met gebaren. Kom  
 samen met je kind luisteren en  
 meedoen, speciaal voor hele   
 jonge kinderen tot 2 jaar. Kinde- 
 ren leren gebaren maken bij het  
 verhaal dat wordt voorgelezen.  
 Zaterdag 1 oktober (11.30-12.15  
 uur). Toegangsprijs voor ouder  
 en kind samen. € 3,50 leden en 
 € 5,00 niet-leden.

* Kinderboekenweek 
 van 5 t/m 15 oktober: 
 Superhelden! Over dapper 
 durven zijn. Lees over de activi- 
 teiten op de website.

Tot ziens in bibliotheek Presikhaaf. 
MFC Presikhaven, 
Laan van Presikhaaf 7.

Agenda werkgroepen 
Presikhaaf West

september
26-09 WWP2 19.30 uur  MFC
29-09 Inter Culturele Werkgroep 09.30 uur - 11.30 uur De Overkant

oktober
11-10 Gezamenlijk wijkplatform
 oost en west 19.30 uur  De Overkant
13-10 Inter Culturele Werkgroep 09.30 uur - 11.30 uur De Overkant
31-10 WWP2 19.30 uur  MFC

november
03-11 Inter Culturele Werkgroep 09.30 uur - 11.30 uur De Overkant
08-11 WWP3 19.30 uur  De Overkant

In verband met de verbreding van 
de A12 moet er een grote hoeveel-
heid grond worden verzet. 
Vanuit veiligheidsoverwegingen 
wordt de Luinhorsttunnel daarom 
tot 18 november 2011 afgesloten. 
Fietsers moeten omrijden via 
IJssellaan/Larensteinselaan

Het sportpark aan de Luinhorstweg 
blijft bereikbaar.

Luinhorsttunnel 
afgesloten
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FIETSERIJ
Door Piet Schreuder

Als u dit leest, zitten de senioren-
fietstochten er alweer op. Mocht u 
er vijf van de twaalf hebben meege-
reden, dan krijgt u na de slotrit een 
paar feestelijke consumptiebonnen 
en een medaille. 

Want het was niet niks steeds elke 
woensdag zo’n kleine vijftig kilome-
ter als individu of groepsrijder te 
fietsen. Toegegeven, het  is milieu-
vriendelijk als je tenminste niet in 
het zweetluchtje van een ander rijdt. 
Vooral als je bij vijfentwintig graden 
de Veluwe opgaat naar Posbank en 
Carolinahoeve. Het aantal elektri-
sche gemaksfietsers neemt toe. 
Durven ze wel… Ja, als die jongelui 
tussen de vijftig en vijfenzestig 
liever kijken hoe wij langsfietsen, 
dan moeten wij wel het voorbeeld 
geven. 

Mij is de schone taak toebedeeld de 
groep door het verkeerslicht te 
loodsen, want vooral de dames 
zitten zo heerlijk met elkaar te 
kletsen dat ik bij het oranje licht 
moet roepen: “Stop!” Het gevolg is 
soms dat Piet met de witte pet als 
enige voor het rode licht staat te 
wachten en het zaakje aan de 
overkant mij staat uit te lachten. 
En o wee als ik er op het nippertje 
doorglip. Dan krijg ik het hele 
seizoen te horen: “Die roept stop en 
rijdt zelf….”

Daar waag je nou je leven voor. Ik 
heb dikwijls het hele verkeer stop-
gezet voor ze. Dat geeft een mach-
tig gevoel, vooral als er een politie-
auto tussen zit. Een man zong hard: 

“Ik heb eerbied voor jouw grijze 
haren.” Hij had zelf een pruik op. 
Dat zie ik zo. En de schappen 
liggen vol met kleurversteviger. 
Vertel mij wat. 

Gezocht: Taalmaatjes 
Taalmaatjes ondersteunen 
anderstaligen bij het leren van de 
Nederlandse taal als ondersteu-
ning bij inburgeringscursussen en 
het wegwijs maken in de 
Nederlandse samenleving. 

Stichting Rijnstad, Vrijwillige Inzet 
Arnhem en Stichting Vluchtelin-
genwerk Midden-Gelderland 
werken in dit project samen. 
Het project is een succes, maar er is 
nog een tekort aan taalmaatjes om 
mensen die graag de Nederlandse 
taal verder willen leren, te 
ondersteunen. 

Als u het een uitdaging vindt om 
één keer per week een anderstalige 
te ondersteunen met de Neder-
landse taal, is dit een kans voor leuk 

en inspirerend vrijwilligerswerk.
Om vrijwilliger bij het project 
Taalmaatjes te worden is het vol-
doende als u de Nederlandse taal 
machtig bent. U verbindt zich voor 
een jaar aan het project, voor 40 
contactmomenten.

Voor verdieping en scholing wor-
den er diverse (thema)bijeenkom-
sten georganiseerd (gericht op taal 
en om ervaringen uit te wisselen).

Bent u enthousiast geworden, dan 
kunt u zich aanmelden bij:

Anne Quaedvlieg
Stichting Vluchtelingenwerk 
Midden-Gelderland
026 - 445 11 51 / 06-556 96 292
taalmaatjesarnhem@svmg.nl

Welkom allemaal, we gaan er een geweldig schooljaar van maken!
Het team van de Annie M.G. Schmidtschool
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AdvertentieAdvertentie

Elsweide in beweging 

Door Olga Berndsen

Samen met de Lions club Over Betuwe is dagcentrum Elsweide van De 
Driestroom op 21 mei volop in beweging gekomen om het dagcentrum 
zowel buiten als binnen een opknapbeurt te geven. 

Een aantal Lions-leden stak hun 
handen uit de mouwen om het terras 
mooi te maken, andere leden waren 
met begeleiding van Elsweide druk 

bezig binnen de seniorenafdeling en de 
hal om de muren te voorzien van een 
nieuw laagje verf. De cliënten hielpen 
goed mee met het schuren van deuren 
en kozijnen. 
Om te laten zien hoe het zou worden, 

onderging al eerder een groepsruimte 
een metamorfose.
30 vrijwilligers van de Lions, begelei-

ders en cliënten hebben met veel 
enthousiasme  de opknapbeurt 
gerealiseerd. Bakkerij en catering 
voorzagen alle vrijwilligers van over-
heerlijke, zelfgemaakte hapjes en 
drankjes. Dankzij de sponsoring van 

de Lionsleden is het gelukt om alle 
materialen voor deze metamorfose bij 
elkaar te krijgen. De cliënten hebben 
deze zomer kunnen genieten op het 
nieuwe terras van de prachtige banken 
die ze hebben gekregen. 
Bedankt Lions!!! 

Stichting De Driestroom
Stichting De Driestroom ondersteunt 
op ruim 90 locaties in de brede regio 
van Arnhem, Nijmegen en het land 
van Maas & Waal cliënten met een 
(licht) verstandelijke beperking. 

Onze dienstverlening bestaat uit: 
begeleiding bij (zelfstandig) wonen, 
begeleiding bij werk en dagbesteding, 
zorg en ondersteuning van kinderen 
op de kindercentra, thuis en op 
school en vrijetijdsbesteding. 
Meer informatie over De Driestroom 
vindt u op www.driestroom.nl

Advertentie

ze zijn er weer
4 
HALEN 

3 
BETALEN

€4.98VOOR

SLAGERIJ GREVEN
Honigkamp 74

 6826 PR  Arnhem
Telefoon 026 - 361 02 84
www.slagerijgreven.nl
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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

Jongerencentrum Push 
gezellig en leerzaam!!!
Naast alle leuke activiteiten die 
in het jongerencentrum worden 
gehouden, biedt Push ook leerzame 
thema-/voorlichtingsdagen en 
interessante uitstapjes aan. Zo werd 
in juni een voorlichtingsdag voor 
moeders en dochters gehouden 
over Loverboys en kreeg een groep 
van 23 jongeren een rondleiding in 
een gevangenis.

Thema-avond Loverboys 
Namens het jongerenwerk 
organiseerden Bengü Topuz 
(meidenwerkster) en stagiaire 
Naima Akrim een loverboy-
voorlichting voor moeders en 
dochters. Ruim 25 moeders en 

dochters waren aanwezig. 
De voorlichting bestond uit 
een presentatie, een film en een 
discussie. Er hing een goede 
sfeer waarbij de bezoekers een 
veilig gevoel kregen en er open 
gesprekken ontstonden met veel 
vragen. Het was een erg leerzame 
avond, die zeker een vervolg zal 
krijgen. 

Rondleiding in PI De Berg 
De jongerenwerkers gingen met 
een aantal jongeren op excursie 
geweest naar Penitentiaire 
Inrichting (PI) De Berg (ook wel 
‘De Koepel’) in Arnhem. Doel van 
deze rondleiding was om jongeren 

bewust te 
maken van 
mogelijke 
gevolgen van 
crimineel 
gedrag, maar ook vooral om 
de illusie weg te nemen dat 
gevangenissen hotels zijn. Het was 
een zeer uitgebreide rondleiding. 
Men zag een cel van binnen en 
ook kwamen de sportruimtes, 
recreatieruimtes, doucheruimtes 
en werkplaatsen voorbij tijdens de 
rondleiding. 

Er was de mogelijkheid om voor, 
tijdens en na de presentatie/
rondleiding vragen te stellen en dat 
werd ter harte genomen door de 
jongeren. De rondleiding was de 
moeite waard en een aanrader voor 
geïnteresseerden. 
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Grofvuil ophalen
Grofvuil dat niet in de gewone afvalcontainer of huisvuilzak past 
zoals vloerbedekking, (kapot) meubilair, matrassen, hout, spaanplaat, 
koelkasten, tv’s etc. mag niet zomaar op straat of naast een onder-
grondse container worden gezet.

Zet het niet op straat, maar maak een afspraak

GROFVUIL, WAAR NAAR TOE?
Grofvuil en grote huishoudelijke 
apparaten kunt u gratis aan huis 
laten ophalen door SITA (afspraak 
maken via www.afvalmelden.nl of 
telefonisch via tel. 026 - 446 04 90). 
Het grofvuil wordt dan binnen vier 
werkdagen opgehaald. Ook kunt u 
grofvuil, afhankelijk van de 
hoeveelheid, gratis afleveren bij de 
afvalbrengstations.

HERBRUIKBAAR HUISRAAD
Heeft u gebruikte spullen zoals 
meubels, boeken en speelgoed die 

te goed zijn om weg te gooien,
bel dan met het kringloopbedrijf 
2Switch, telefoon 0900 - 0205. 
Nog te gebruiken huisraad halen zij 

gratis bij u thuis op. Vooraf wordt 
de kwaliteit van de spullen be-
sproken. Herbruikbaar huisraad en 
kleding kunt u ook afleveren bij de 
winkel aan de Westervoortsedijk 
120 of bij één van de 
afvalbreng-stations. 
Zet uw afval nooit 
zonder afspraak op straat. 
Hierop staat een fikse boete!

FunFit Presikhaaf is onderdeel 
geworden van AAC 1899 Gymnastiek

Vijf jaar geleden is door de Hoge-
school Arnhem Nijmegen het 
fitnesscentrum FunFit Presikhaaf 
opgericht om te kunnen voorzien 
in een sportbehoefte voor studen-
ten en personeel van de HAN-
Campus Arnhem en voor bewoners 
uit de wijk Presikhaaf. FunFit is 
vanaf het begin geïntegreerd in het 
onderwijs als praktijkproject. 
Het fitnesscentrum werd de afgelo-
pen jaren gerund door studenten. 
Zij hebben via dit project praktijk-
ervaring opgedaan en geleerd over 
zelfstandig ondernemerschap. 

De HAN heeft FunFit vijf jaar lang 
(financieel) gesteund bij het ten 
uitvoer brengen van haar doelstel-
lingen. Mede door bezuinigingen 

en de decentrale ligging, ten 
opzichte van de HAN-Campus in 
Arnhem, heeft het bestuur be-
sloten, per 1 maart 2011 te stoppen 
met deze voorziening. 

Sindsdien maakt FunFit Presikhaaf 
deel uit van AAC 1899 Gymnas-
tiek. FunFit is niet het com-
merciële fitnesscentrum zoals u 
wellicht gewend bent. De klein-
schaligheid, laagdrempeligheid, 
gezellige sfeer en de professionele 
(medische) begeleiding maken 
FunFit tot een sportvoorziening 
waar mensen met veel plezier naar 
toe gaan. 

Tegen een aantrekkelijk tarief kan 
er gebruik worden gemaakt van 

alle faciliteiten binnen FunFit. 
Enthousiast personeel staat u bij, 
zodat u veilig en verantwoord kunt 
sporten. Er zijn ook mogelijkheden 
voor bedrijven en verenigingen om 
gebruik te maken van de faciliteiten 
van FunFit. 
Kom eens langs en informeer 
vrijblijvend naar de mogelijkheden 
die wij te bieden hebben. 

We hopen u graag te mogen 
ontvangen voor een rondleiding of 
het geven van informatie over de 
diverse mogelijkheden.

Team FunFit Presikhaaf 
Bethaniënstraat 250 
6826 TJ Arnhem
www.funfitpresikhaaf.nl
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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
Met de uitspraak van de Raad van State op 6 juni jl. is duidelijkheid gekomen in 
de ontvankelijkheid van Werkgroep AGA in de beroepsprocedure van het 
bestemmingsplan Kleefse Waard – Koningspley-noord.
Inmiddels is de Trajectnota/MER ViA15 klaar en ter inzage gelegd.

Ontvankelijkheid Werkgroep AGA
De raad van State heeft 6 juni jl. uitspraak gedaan 
op het verzet van Vereniging PresikGaaf / Werkgroep 
AGA. De Werkgroep zelf wordt toegelaten in het 
vervolg van de beroepsprocedure! De ontvankelijkheid 
wordt in de beroepsprocedure door de Afdeling van de 
Raad van State zelfstandig nog wel een keer getoetst. 
Maar daarin hebben wij na deze uitspraak alle ver-
trouwen. Inmiddels hebben wij tijdens een bezoek van 
De Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (StAB) 
ons beroepschrift kunnen toelichten. 
Wij wachten het rapport daarvan af. 

Trajectnota/MER ViA15
De Trajectnota/MER (TN/MER) van de planstudie 
‘Betere bereikbaarheid door een robuust wegennetwerk 
in de regio Arnhem – Nijmegen’ is klaar. 

In de nota zijn de mogelijke oplossingen (alternatie-
ven) onderzocht voor de verkeersproblematiek in de 
regio Arnhem-Nijmegen. Onderzocht is of met de 
alternatieven het beoogde doel wordt bereikt en wat de 
effecten daarvan zijn op mens en milieu. 
De alternatieven kunnen zo door iedereen goed met 
elkaar vergeleken worden. Uiteindelijk wordt één 
alternatief gekozen dat uitgevoerd gaat worden. 

De nota ligt vanaf 16 augustus tot en met 26 september 
2011 ter inzage in het gemeentehuis, het provinciehuis 
en het kantoor van Rijkswaterstaat. Er worden ook 
informatiebijeenkomsten georganiseerd. 

In Arnhem is dat op dinsdag 13 september van 
11.00 uur tot 20.30 uur in Hotel Haarhuis, Stations-
plein 1. Daar zijn dan deskundigen van Rijkswaterstaat 
aanwezig voor het beantwoorden van vragen over de 
inhoud van de TN/MER. 

In de periode van 16 augustus tot en met 26 september 
kunt u uw zienswijze op de inhoud van de nota geven. 
Bij voorkeur via de website van het Centrum Publieks-
participatie, www.centrumpp.nl. 
Het is ook mogelijk uw reactie mondeling vast te laten 
leggen tijdens de informatiebijeenkomst en natuurlijk 
kunt u een reactie per post sturen naar Centrum 
Publieksparticipatie, TN/MER ViA15, Postbus 30316, 
2500 GH Den Haag.

Alle stukken van de TN/MER kunt u vinden op 
www.centrumpp.nl onder ‘actuele zienswijzeprocedu-
res’.  Daar staat ook een samenvatting op waarin u de 
hoofdlijnen van de nota kunt lezen.

Werkgroep AGA gaat de stukken bestuderen. 
Wij willen graag weten hoe u als bewoner van 
Presikhaaf denkt over de alternatieven / oplossingen 
van  met name de verkeersproblematiek op de 
Pleyroute en A12 en de Oost-Westverbinding richting 
Duitsland vice versa, zodat wij uw mening in ons 
standpunt op kunnen nemen. Laat het ons weten op 
www.ageena.nl of ageena@hetnet.nl. 

Per brief tav Werkgroep AGA, Laan van Presikhaaf 7 
6826 HA Arnhem kan ook.
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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

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

wonen
BEWONERS

BUDGET
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Barbecue als bindingsavond

Een gezellige barbecue op het openbare grasveldje 
langs de Laan van Presikhaaf, tegenover het nieuwe 
appartementengebouw. Het vond plaats op 24 juni. 
“Zeventig nieuwe appartementen, 140 nieuwe 
bewoners. Voor hen wilden we een soort ‘bindings-
avond’ houden. Dat werd een barbecue”, zegt initi-
atiefnemer Carl Lucassen.

“Als bewoner kom je elkaar elke dag tegen, en 
als appartementeigenaar heb je veel met elkaar 
te maken. Maar wie is wie? Dat bracht ons als 
bestuur van de Vereniging van Eigenaren op het 
idee een barbecue te organiseren.” Bijna de 
helft van de bewoners was aanwezig, van jong 
tot oud, en niet alleen Nederlanders - daar was 
rekening mee gehouden met een aparte halal-
barbecue. 
Vanwege het bindende karakter was een aan-
vraag voor een bijdrage uit het Bewonersbudget 
gehonoreerd. Doel bereikt? “Men vond het erg 
prettig en veel mensen hebben elkaar hier leren 
kennen. Maar eigenlijk moet je dit elk jaar doen. 
Als dat aanslaat gaan we het uitbreiden naar de 
woningen hierachter, ook de huurwoningen.”

‘Zo’n apparaat redt levens’
Naast de voordeur van Verwoldelaan 42 hangt sinds 
mei een AED; een apparaat om te reanimeren bij 
een hartstilstand. Bewoner Gerie Wolkenfelt beheert 
de AED. “Hiermee kun je levens redden”, zegt hij.

Voor de aanschaf deed hij een aanvraag uit het 
Bewonersbudget. “Ik geef trimles aan 50-plus-
sers bij UDI. Dat is een risicogroep, daarom heb 

ik een reanimatiecursus met AED gedaan. Daarna 
hoorde ik van het AED-alert, een systeem waar-
mee ze mensen kunnen oproepen om iemand in 
de buurt te reanimeren bij een hartstilstand. 
Maar ik had geen AED, die moet ik eerst ergens 
gaan halen. Dat kost veel te veel tijd.”
Dat is te zot voor woorden, dacht Wolkenfelt. Hij 
wilde er graag zelf een, deed een beroep op het 
Bewonersbudget en mocht het apparaat aan-
schaffen. Hij hing de AED naast zijn voordeur. 
“Iedereen moet er gebruik van kunnen maken, 
want ik kan ook wel eens weg zijn.”
Met iedereen bedoelt hij iedereen die in de 
buurt kan reanimeren. Om die mensen te vin-
den, deed hij op zeshonderd adressen een 
briefje in de bus: ‘kun je reanimeren, geef je dan 
bij mij op. Dan krijg je een code om de AED te 
gebruiken’. Tot zijn blijdschap reageerden er zes-
tien mensen. Tevreden? Jazeker. Alleen zouden 
er volgens hem in Presikhaaf veel meer AED’s 
moeten hangen. “Zo’n apparaat redt levens.” 
Belangstelling? Gerie Wolkenfelt: 06-29238136

De Weldam is geen bejaardenhuis 
De Weldam is geen bejaardenhuis of verzorgings-
huis. Het is een ontmoetingsplek voor iedereen, met 
name voor ouderen. Om die boodschap onder de 
aandacht te brengen, organiseerden de vrijwilligers 
Til Gerritsen en Jaap van den Berg op 13 augustus 
een barbecue op het grasveld voor De Weldam, 
betaald met een bijdrage uit het Bewonersbudget. 

“Mensen denken dat dit een bejaardenhuis is 
vanwege de woningen die erboven liggen. Maar 
dat zijn gewone huurwoningen voor senioren 
van Portaal. De Weldam is een locatie van de 
Swoa (Stichting Welzijn Ouderen Arnhem) waar 
allerlei activiteiten plaatsvinden”, zeggen de 
twee vrijwilligers, die zelf veel activiteiten op 
poten zetten. 
Hun tweede doel met de barbecue was om 
bewoners met elkaar in contact te brengen. Ze 
brachten persoonlijk 1200 uitnodigingen in 
Presikhaaf Oost rond. Terugkijkend zijn Jaap en 
Til niet ontevreden. Er kwamen zo’n 115 mensen 
en de eerste succesjes waren direct zichtbaar; 
enkele bbq-deelnemers schreven zich in voor 
activiteiten in De Weldam. Komt er nog een ver-
volg? Ja graag, maar hoe, daar denken ze nog 
over na.

Spullen huren voor een prikkie 
U organiseert een buurtfeest? Of iets leuks voor uw 
straat? Dan heeft u vast spullen nodig: een party-
tent, stoelen, geluidsinstallatie, verlichting, noem 
maar op. Niet meer huren, maar aankloppen bij de 
WUP. Met de WUP organiseert u uw feest voor een 
prikkie.

De bedenkers van dit gloednieuwe Wijk Uitleen 
Punt (WUP) zijn drie wijkbewoners: José Verholt, 
Marja Bremer en Naomi Swart. Zij vormen het 
bestuur van de WUP. Hoe kwamen ze op het 
idee? “Er zijn veel activiteiten in de wijk en in 
het huren van spullen gaat veel geld zitten. 
Zonde. Dus dachten wij: we maken één punt 
met allerlei spullen, die kun je huren tegen een 
héél geringe vergoeding van 15 euro. Het is 
trouwens alleen voor wijkactiviteiten. Dus niet 
voor Jan, Piet of Klaas die vijftig wordt.”
Om de WUP op te zetten, vroegen ze een kleine 
tienduizend euro uit het Bewonersbudget. Een 
pittig bedrag. “Klopt, maar het is voor het wijk-
belang. Deze spullen kunnen de samenhang in 
de wijk vergroten. De drempel om iets te orga-
niseren wordt erg laag. Je betaalt maar 15 euro 
per uitleen, maakt niet uit wat en hoeveel. Die 
15 euro is voor slijtage. Daarbij komt een borg 
van 100 euro voor eventuele schade. Als je alles 
schoon en heel terugbrengt krijg je dat geld 

terug.” Intussen hebben ze een waslijst aan 
spullen: verlichting, partytent (40m2), heaters, 
stoelen, statafels met rokken, geluidsinstallatie, 
hotpots, spellen, halloweenspullen, bordenwar-
mers, etcetera. Alles opgeslagen in een kelder-
box. Voor de duidelijkheid: ze zijn geen eigenaar 
van de spullen. Dat is de stichting WUP die ze 
hebben opgericht. “Alles is bij de notaris gere-
geld”, benadrukken ze. “Ook het onderhoud. 
Dat wordt gedaan door klusjesman Marcel 
Langebach.”
Spullen bestellen: www.stichting-wup.nl 
of bel 06 - 487 13 878 of 06 - 486 24 364
Bij afhalen kopie legitimatie meenemen.

Boekje: Bewoners doen mee in Presikhaaf
Onlangs verscheen het boekje ‘Presikhaaf Doet Mee’. Daarin staan tientallen mooie, opvallende en 
succesvolle initiatieven van bewoners uit Presikhaaf, die van de grond kwamen dankzij het 
Bewonersbudget. Het boekje werd tijdens de Parkmanifestatie aangeboden aan wijkwethouder Luuk 
van Geffen en vertegenwoordigers van de woningcorporaties. Het boekje is gratis af te halen in de 
Wijkwinkel in MFC Presikhaven
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Een gezellige barbecue op het openbare grasveldje 
langs de Laan van Presikhaaf, tegenover het nieuwe 
appartementengebouw. Het vond plaats op 24 juni. 
“Zeventig nieuwe appartementen, 140 nieuwe 
bewoners. Voor hen wilden we een soort ‘bindings-
avond’ houden. Dat werd een barbecue”, zegt initi-
atiefnemer Carl Lucassen.

“Als bewoner kom je elkaar elke dag tegen, en 
als appartementeigenaar heb je veel met elkaar 
te maken. Maar wie is wie? Dat bracht ons als 
bestuur van de Vereniging van Eigenaren op het 
idee een barbecue te organiseren.” Bijna de 
helft van de bewoners was aanwezig, van jong 
tot oud, en niet alleen Nederlanders - daar was 
rekening mee gehouden met een aparte halal-
barbecue. 
Vanwege het bindende karakter was een aan-
vraag voor een bijdrage uit het Bewonersbudget 
gehonoreerd. Doel bereikt? “Men vond het erg 
prettig en veel mensen hebben elkaar hier leren 
kennen. Maar eigenlijk moet je dit elk jaar doen. 
Als dat aanslaat gaan we het uitbreiden naar de 
woningen hierachter, ook de huurwoningen.”

‘Zo’n apparaat redt levens’
Naast de voordeur van Verwoldelaan 42 hangt sinds 
mei een AED; een apparaat om te reanimeren bij 
een hartstilstand. Bewoner Gerie Wolkenfelt beheert 
de AED. “Hiermee kun je levens redden”, zegt hij.

Voor de aanschaf deed hij een aanvraag uit het 
Bewonersbudget. “Ik geef trimles aan 50-plus-
sers bij UDI. Dat is een risicogroep, daarom heb 

ik een reanimatiecursus met AED gedaan. Daarna 
hoorde ik van het AED-alert, een systeem waar-
mee ze mensen kunnen oproepen om iemand in 
de buurt te reanimeren bij een hartstilstand. 
Maar ik had geen AED, die moet ik eerst ergens 
gaan halen. Dat kost veel te veel tijd.”
Dat is te zot voor woorden, dacht Wolkenfelt. Hij 
wilde er graag zelf een, deed een beroep op het 
Bewonersbudget en mocht het apparaat aan-
schaffen. Hij hing de AED naast zijn voordeur. 
“Iedereen moet er gebruik van kunnen maken, 
want ik kan ook wel eens weg zijn.”
Met iedereen bedoelt hij iedereen die in de 
buurt kan reanimeren. Om die mensen te vin-
den, deed hij op zeshonderd adressen een 
briefje in de bus: ‘kun je reanimeren, geef je dan 
bij mij op. Dan krijg je een code om de AED te 
gebruiken’. Tot zijn blijdschap reageerden er zes-
tien mensen. Tevreden? Jazeker. Alleen zouden 
er volgens hem in Presikhaaf veel meer AED’s 
moeten hangen. “Zo’n apparaat redt levens.” 
Belangstelling? Gerie Wolkenfelt: 06-29238136

De Weldam is geen bejaardenhuis 
De Weldam is geen bejaardenhuis of verzorgings-
huis. Het is een ontmoetingsplek voor iedereen, met 
name voor ouderen. Om die boodschap onder de 
aandacht te brengen, organiseerden de vrijwilligers 
Til Gerritsen en Jaap van den Berg op 13 augustus 
een barbecue op het grasveld voor De Weldam, 
betaald met een bijdrage uit het Bewonersbudget. 

“Mensen denken dat dit een bejaardenhuis is 
vanwege de woningen die erboven liggen. Maar 
dat zijn gewone huurwoningen voor senioren 
van Portaal. De Weldam is een locatie van de 
Swoa (Stichting Welzijn Ouderen Arnhem) waar 
allerlei activiteiten plaatsvinden”, zeggen de 
twee vrijwilligers, die zelf veel activiteiten op 
poten zetten. 
Hun tweede doel met de barbecue was om 
bewoners met elkaar in contact te brengen. Ze 
brachten persoonlijk 1200 uitnodigingen in 
Presikhaaf Oost rond. Terugkijkend zijn Jaap en 
Til niet ontevreden. Er kwamen zo’n 115 mensen 
en de eerste succesjes waren direct zichtbaar; 
enkele bbq-deelnemers schreven zich in voor 
activiteiten in De Weldam. Komt er nog een ver-
volg? Ja graag, maar hoe, daar denken ze nog 
over na.

Spullen huren voor een prikkie 
U organiseert een buurtfeest? Of iets leuks voor uw 
straat? Dan heeft u vast spullen nodig: een party-
tent, stoelen, geluidsinstallatie, verlichting, noem 
maar op. Niet meer huren, maar aankloppen bij de 
WUP. Met de WUP organiseert u uw feest voor een 
prikkie.

De bedenkers van dit gloednieuwe Wijk Uitleen 
Punt (WUP) zijn drie wijkbewoners: José Verholt, 
Marja Bremer en Naomi Swart. Zij vormen het 
bestuur van de WUP. Hoe kwamen ze op het 
idee? “Er zijn veel activiteiten in de wijk en in 
het huren van spullen gaat veel geld zitten. 
Zonde. Dus dachten wij: we maken één punt 
met allerlei spullen, die kun je huren tegen een 
héél geringe vergoeding van 15 euro. Het is 
trouwens alleen voor wijkactiviteiten. Dus niet 
voor Jan, Piet of Klaas die vijftig wordt.”
Om de WUP op te zetten, vroegen ze een kleine 
tienduizend euro uit het Bewonersbudget. Een 
pittig bedrag. “Klopt, maar het is voor het wijk-
belang. Deze spullen kunnen de samenhang in 
de wijk vergroten. De drempel om iets te orga-
niseren wordt erg laag. Je betaalt maar 15 euro 
per uitleen, maakt niet uit wat en hoeveel. Die 
15 euro is voor slijtage. Daarbij komt een borg 
van 100 euro voor eventuele schade. Als je alles 
schoon en heel terugbrengt krijg je dat geld 

terug.” Intussen hebben ze een waslijst aan 
spullen: verlichting, partytent (40m2), heaters, 
stoelen, statafels met rokken, geluidsinstallatie, 
hotpots, spellen, halloweenspullen, bordenwar-
mers, etcetera. Alles opgeslagen in een kelder-
box. Voor de duidelijkheid: ze zijn geen eigenaar 
van de spullen. Dat is de stichting WUP die ze 
hebben opgericht. “Alles is bij de notaris gere-
geld”, benadrukken ze. “Ook het onderhoud. 
Dat wordt gedaan door klusjesman Marcel 
Langebach.”
Spullen bestellen: www.stichting-wup.nl 
of bel 06 - 487 13 878 of 06 - 486 24 364
Bij afhalen kopie legitimatie meenemen.
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succesvolle initiatieven van bewoners uit Presikhaaf, die van de grond kwamen dankzij het 
Bewonersbudget. Het boekje werd tijdens de Parkmanifestatie aangeboden aan wijkwethouder Luuk 
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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

Theo Hogeling
Jarenlang was Theo Hogeling actief 
in het wijkgebeuren voor het deel 
Cannenburg / Ulenpas. 

Nu is hij nog heel enthousiast en 
met volle inzet bezig voor de 
EHBO en natuurlijk als bezorger 
van Presikhaaf wijknieuws. Theo 
hoopt dit nog jaren te blijven doen 
onder het motto: “Als er één 
persoon is, die zijn eigen straat 
doet, krijgen we allemaal een 
wijkkrant.”
Ook jij Theo bedankt voor je inzet.

Op vrijdag 11 en zaterdag 
12 november a.s. organiseren 
Rijnstad, de werkgroep 
Samen-leven en een grote groep 
vrijwilligers een Dag van de 
Dialoog op verschillende locaties 
in Arnhem, waaronder in 
Presikhaaf.

Doel van deze activiteit is dat 
mensen met verschillende achter-
gronden in contact komen en in 
gesprek raken. 
Dit bevordert onderling begrip en 
het uitwisselen van meningen en 
ervaringen. 
Omdat de gesprekken meestal 

plaatsvinden met buurtgenoten, is 
het ook goed voor de onderlinge 
contacten in Presikhaaf.

Thema van dit jaar is: 
Wat kleurt de stad? Iedereen aan 
tafel praat mee en vertelt op basis 
van de eigen ervaring.

Vind je het ook leuk om mee te 
praten? Geef je dan op. 
Deelname is gratis.

We streven er naar om in Presikhaaf 
minimaal acht gesprekstafels te 
organiseren.
Elke tafel bestaat uit zes tot acht 

personen onder leiding van een 
gespreksleid(st)er. De gesprekken 
vinden plaats op verschillende 
locaties in Presikhaaf (nog niet 
bekend waar), zowel ‘s morgens,
‘s middags als ‘s avonds onder het 
genot van een kleine maaltijd. 

Je kunt je opgeven voor de Dag van 
de Dialoog bij Karin Veldkamp,
k.veldkamp@rijnstad.nl of 
bel naar 026 - 362 84 47.

De Dag van de Dialoog wordt 
ondersteund door diverse wijkplat-
forms, het Oranjefonds en andere 
sponsoren.

DOE MEE MET DE DAG VAN DE DIALOOG

Arnhem
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Cursussen en  workshops bij 

Seniorweb Leercentrum - de Overkant
Bethaniënstraat 242 Arnhem

Na half september starten wij weer met tal van cursussen en workshops 
zoals Windows XP, Windows Vista en Windows 7 voor beginners, 
internet en email, werken met Office en Excel, digitale fotografie, 
fotobewerking met Picasa, internetbankieren, gratis telefoneren met 
Skype, computerbeveiliging, meer kennnis van uw computer. 

Wilt u nog meer of wat anders? 
Ook dat kan. Informeer!
 
Geef u op via onze website: 
seniorwebarnhem.nl of telefonisch 
bij onze cursuscoördinatrice: 
mevrouw Gerrie van Toor, 
telefoon 026 - 361 05 87. 
Nadere informatie is ook bij haar 
verkrijgbaar.

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

Inloop/huiswerkbegeleiding 
elke dinsdag- en donderdagochtend 
van 09.30 uur tot 11.30 uur.

Begeleiden van ouderen
In verband met uitbreiding van 
werkzaamheden zoeken wij contact 

met mensen, die bereid zijn enkele 
uren per week te helpen met bege-
leiding van ouderen die net begon-
nen 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 - 363 40 68.       

Burendag in de Overkant 

Martha Toonen, 
ouderenwerker locatie 
Waalstaete

Stichting Rijnstad en Stichting Welzijn Ouderen Arnhem organiseren 
samen een High Tea in de Overkant op 

zaterdag 24 september 
Er zijn ook enkele kraampjes met leuke spullen. 
Het programma is van 10.00 tot 
ongeveer 14.00 uur. 
De koffie staat voor u klaar. 
Voor meer informatie kunt u terecht bij 
wijkcentrum De Overkant, 
Bethaniënstraat 242, telefoon: 026 - 361 44 57. 
U bent van harte welkom.

Bakfiets 
de Mammoet
Activiteiten in september

We zijn er weer!
Iedereen is weer terug van 
vakantie. De scholen zijn weer 
begonnen en wij ook!
In september zijn er weer leuke 
activiteiten te doen en komt de 
Bakfiets weer naar de kinderen in 
Presikhaaf 1.

Elke woensdag, donderdag en 
vrijdag na schooltijd rijdt de 
Bakfiets door Presikhaaf 1. 
In de bakfiets zit allerlei spelmate-
riaal waarvan kinderen tussen 4 en 
12 jaar gebruik kunnen maken. 
Elke dag zit er weer ander speel-
goed in: skeelers, om te bliklopen, 
hoelahoep enz. 

Er is een tijd van komen en een 
tijd van gaan.......
Na ruim drie jaar met plezier in 
Presikhaaf gewerkt te hebben, stop 
ik per 1 oktober om weer de school-
banken in te duiken!  

Woensdag 21 september vier ik mijn 
afscheidsfeestje. Komen jullie ook? 
We maken er een geweldige dag van 
met allerlei leuke spelletjes! 

Je bent welkom vanaf 13.30 uur in 
Speluitleen De Dobbelsteen aan de 
Grevelingenstraat. 

Sayrana Verkuijl
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Advertenties

Automatische Externe Defibrillator
in “Over het lange water” dag en nacht beschikbaar
Aangezien in onze wijk geen AED 
(Automatische Externe Defibrilla-
tor) binnen handbereik was, heb ik 
hiervoor een aanvraag gedaan bij 
het Krachtwijkteam Presikhaaf.

In de toelichting heb ik een beroep 
gedaan op het bewonersbudget om 
mijn doelstelling te bereiken: de 
kans op redding vergroten wanneer 
iemand in onze wijk of omgeving 
getroffen wordt door een hartstil-
stand. Hierop is positief gereageerd.

De AED (een Philips HeartStart 
FRx) hangt in een kast met toe-
gangscode, onder de overkapping 
van Verwoldelaan 42, hoek 
Kemmenadestraat. 

De AED wordt nog voorzien van 
een baby-kindersleutel waardoor 
ook kinderen, die getroffen worden 
door een hartstilstand, met deze 
AED geholpen kunnen worden. 

Als u kunt reanimeren en weet hoe 
u met een AED moet omgaan, 
verzoek ik u dit aan mij door te 
geven. U krijgt dan de toegangs-
code om bereikbaarheid en gebruik 
van de AED te vergroten. Ook 
kunnen we dan wat afspraken 
maken over het gebruik van de 
AED en weet ik wie er op de 
hoogte gesteld moeten worden bij 

aanpassing van 
de code.
In de directe 
omgeving zijn 
ongeveer 600 
adressen geïnformeerd over het 
bestaan van de AED. Hierop 
zijn al veel positieve reacties 
ontvangen en hebben zich tot 
nu toe (juli) al veertien perso-
nen in de wijk aangemeld.

Ook zijn of worden 
er contacten gelegd 
met de EHBO-club 
Presikhaaf, BUDO 
sport,  wijkverpleeg-
kundigen etc. 
Bij vragen en/of 
opmerkingen kunt u 
mij op onderstaand 
telefoonnummer 
bereiken.

Gerie Wolkenfelt
Verwoldelaan 42
Tel: 06 – 292 38 136
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Frank Daeseleer
gebiedsagent voor: 
Presikhaaf 3, Winkelcentrum, 
Park Presikhaaf en IJsseloord I
e-mail: 
frank.daeseleer@gelderland-midden.politie.nl

Rob van Aalst
gebiedsagent voor: 
Eén dag Presikhaaf Oost, Elsweide, 
IJsseloord II en werkervaringsplaats 
e-mail: 
rob.van.aalst@gelderland-midden.politie.nl

WIJKAGENTEN PRESIKHAAF
Politiepost: Laan van Presikhaaf 7 - Arnhem - telefoon 0900-8844

Openingstijden: wo. 10.00-16.00 uur / do. 18.00-20.00 uur,
met uitzondering van de schoolvakanties.

nog geen 
foto 

beschikbaar

Jan Schipper
gebiedsagent voor:
Presikhaaf 1 + 2 en Leerpark Presikhaaf
e-mail: 
jan.schipper@gelderland-midden.politie.nl

Kom schaken 
bij de jeugdschaak-
afdeling van ASV!
Vanaf begin september start de 
Arnhemsche Schaakvereniging 
(ASV) weer met schaken voor 
jeugdschakers.

Alle jeugdschakers vanaf ongeveer 
8 tot 19 jaar, van beginnend of zelfs 
nog-niet-schaker tot ervaren scha-
ker, zijn welkom op de clubavond 
(donderdagavond) van 18.30 uur tot 
ca.19.45 uur in het activiteiten-
centrum Schreuder aan de 
Vlamoven 22-24 (gelegen aan rand 
fietspad van Bethaniënstraat naar 
Bedrijventerrein IJsseloord-1).

Tijdens deze clubavond krijgt men 
les om (beter) te leren schaken. 
Daarnaast speelt men op de club-
avond een of meerdere onderlinge 
competitiewedstrijden. Doel van 
deze jeugdclubavonden is om, naast 
het schaakspel beter te leren spelen, 
vooral het plezier in het schaakspel 
te stimuleren.

Voor iedereen die het schaken leuk 
lijkt, is de mogelijkheid om eerst 
een viertal avonden vrijblijvend te 
proberen.

Meer informatie staat op de ASV 
jeugdschaaksite 
(http://jeugd.asv-schaken.nl/index.
php) en op de algemene site van 
ASV (http://www.asv-schaken.nl).

Sleuteloverdracht eerste 
negen woningen in Deltakwartier
Op woensdag 31 augustus kregen 
de huurders van de eerste eenge-
zinswoningen in Deltakwartier 
de  sleutel van hun nieuwe huis. 

Marco de Wilde, directeur van 
Portaal, overhandigde de sleutel aan 
Ingrid Gruel, Wim Willemsen, 
Christiaan en Robin. Zij zijn zowel 
oudgedienden als de pioniers van 
het nieuwe Deltakwartier. 
Na 25 jaar aan de Slaakweg verhui-
zen zij nu naar de Krammerstraat, 
op een steenworp afstand van hun 
oude woning.

In september vorig jaar startte 
Portaal met de bouw van 9 een-

gezinswoningen en 34 appartemen-
ten in het nieuwe Deltakwartier. 

De eerste eengezinswoningen 
worden nu opgeleverd. 
In november zijn ook de apparte-
menten klaar. 
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Advertentie

Uiterlijke Verzorging RijnIJssel 
mensen mooi maken en laten ontspannen 

Door de redactie

Docente Esther Timmerman “klapt uit de school”
Een van de opleidingen bij ROC 
RijnIJssel aan de Middachtensingel 
is Uiterlijke Verzorging. 
Hieronder vallen: haarverzorging, 
schoonheidsverzorging, wellness en 
pedicure. Bij de vakopleiding BOL 
(BeroepsOpleidende Leerweg) gaan 
de leerlingen drie dagen naar 
school en staan ze twee dagen in de 
week in een salon, bij de vakoplei-
ding BBL (BeroepsBegeleidende 
Leerweg) zijn de leerlingen in 
dienst van een salon en volgen zij 
één dag per week onderwijs. 

De leerlingen, die zich aanmelden, 
moeten zelf voor een stageplek 
zorgen (een door de vakopleiding 
erkende salon). 

Elke klas (maximaal 24 leerlingen) 
heeft een stagebegeleider.
Esther Timmerman geeft niet alleen 
les, maar is ook een aantal uren per 
week actief op het gebied van PR, 
communicatie en marketing. 
Aan Presikhaaf Wijknieuws vertelt 
zij enthousiast wat er binnen de 
opleiding Uiterlijke Verzorging 
mogelijk is. Tegen een geringe 
vergoeding kan je terecht bij kapper, 
schoonheidsspecialiste en pedicure. 
Onze leerlingen leggen je heerlijk 
in de watten.

De school kent ook BOP (Buiten-
schoolse OnderwijsProjecten). 

Esther: “Vanuit bedrijven, diensten-
centra etc. komen steeds meer 
verzoeken om verwendagen te 
organiseren voor medewerkers 
en/of cliënten, waaronder ‘de 
Weldam’ maar ook de Daltondag bij 
het Arentheem of stichting 
Haarwens. Het is heel dankbaar 
werk om juist hen te verwennen. 

De groepen 1 en 2 van de J.F. Ken-
nedyschool kwamen bij ons kennis 
maken met uiterlijke verzorging als 
afsluiting van een project. 
De kleuters waren wat trots op hun 
blitse kapsels. De animo voor 
verwen-dagen is zo groot dat het 
jaarlijks terugkomende activiteiten 
geworden zijn. Dus wijkbewoners, 
maak een afspraak met de school om 
je lekker te laten verwennen. 

Leerlingen, die belangstelling 
hebben voor de opleiding, kunnen 
de open dag (dinsdag 15 november) 
bezoeken, maar ook aanvragen om 
een dag mee te draaien.“

ROC Rijn IJssel, 
Middachtensingel 2, 
telefoon 026 - 312 93 00, 
www.rijnijssel.nl

Esther Timmerman
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Redactie 
Presikhaaf  wijknieuws 
Laan van Presikhaaf 7   

6826 AH Arnhem 

U kunt ook mailen naar: 
wijknieuws@presikhaafnet.nl
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De oplossing van sudoku nr. 1 zal in het 
volgende nummer kenbaar gemaakt worden. 

Oplossing 
van de 
laatste
,,Herken je 
wijk”  
Presikhaaf 
wijknieuws 
nr. 3,  

“Deltavaarder”, is te 
vinden aan de 
Haringvlietstraat 
hoek Slaakweg.  
 

S U D O K U  1

U kunt uw oplossing insturen 
naar onderstaand adres. 

Onder de goede inzenders 
wordt een tegoedbon verloot 

ter waarde van  € 20,00.

3
2

8
1 6

2
4 2 8 3

864 3 9

9 6 8
9 5 3 4

2 5
5 8 2

1 4 9 7

haalt diploma 
Sociaal Cultureel Werk

Ruim een jaar lang heeft Tanja 
Ilbrink de redactie van onze wijk-
krant ondersteund.

Tanja volgde een Mbo-opleiding 
aan het RijnIJssel College en vanuit 
leerbedrijf Diagonaal, waar leren en 
werken voorop staan, kwam zij bij 
ons terecht. 
Met ingang van september maakt 
Tanja niet meer deel uit van onze 
redactie. Op 5 juli jl. nam zij haar 
diploma Sociaal Cultureel Werk in 
ontvangst en onlangs is zij in 
Amsterdam begonnen aan de 
Hbo-opleiding Communicatie en 
Marketing.

“Tanja veel succes met je opleiding 
en bedankt voor je inzet. 
We zullen je missen”.

De redactie

TANJA ILBRINK

Winnaar tegoedbon  
Roy de Kinkelder 

uit de 
Bethaniënstraat

Arnhem



 Is het nog prettig wonen?                                Heb ik fi jne buren?      

                           Ben ik trots op mijn wijk?

                                                   Woon ik er nog steeds?

           Is er zorg op mijn maat? 

                                Heeft de jeugd goede toekomstkansen? 

                   Is Presikhaaf in Arnhem een geliefde wijk?

                                                          Zijn er leuke en boeiende activiteiten?

   Heb ik nog een bloeiende onderneming?                      Zijn de winkels en voorzieningen op peil?

Een complete woonwijk, groen en vol variatie

WIJKVISIE
PRESIKHAAF 2025

Het afgelopen jaar hebben de bewoners en 

functionarissen met elkaar gesproken en 

nagedacht over de toekomst van Presikhaaf. 

In 8 buurtgesprekken in april hebben ruim 

100 bewoners, jong en oud, hun ideeën in 

gebracht. Die wenselijke toekomst voor de 

komende 10 tot 15 jaar is nu vastgelegd in 

de wijkvisie Presikhaaf 2025. Doel is het 

stimuleren van nieuwe ontwikkelingen voor 

Presikhaaf op fysiek, sociaal en economisch 

terrein, die de leefbaarheid vergroten.

wijkvisie 4 pag.indd   1 01/09/11   11:16
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Mensen maken de wijk

Presikhaaf is een grote, ruim opgezette naoorlogse stadswijk in 
Arnhem-Noord, met veel onderwijsvoorzieningen met een regio-
naal verzorgingsgebied en een gemengde multiculturele bevol-
king. De wijk is gunstig gelegen ten opzichte van openbaar vervoer 
en de binnenstad.

De wijk is volop in ontwikkeling. Veel mensen spannen zich op al-
lerlei terreinen in om van de wijk een boeiende en aantrekkelijke 
woon-, leer- en werkplek te maken. Scholen en voorzieningen wor-
den gebouwd, woningen opgeknapt of vervangen, het openbaar 
gebied wordt aangepakt, er zijn allerlei manifestaties en projecten 
op gebied van ontmoeting, sport, kunst en cultuur. De opvoeders 
werken samen in het Multi Functioneel Centrum Presikhaven en in 
de Brede School Presikhaaf-Oost, de gezondheidszorg werkt 
 samen in het Gezondheidscentrum Presikhaaf aan de Volkerak-
straat. Ondernemers pakken samen kansen op. Ook is er aandacht 
voor de individuele problemen achter de voordeur.

De kunst is deze beweging vast te houden, de kansen te benutten 
en vooral ook de initiatieven te verbinden om nog meer voordeel te 
halen. De wijkvisie geeft daarbij de richting aan. In de wijkvisie 
wordt uitgegaan van de kracht van de wijk, worden de kansen 
 benoemd en de mogelijkheden zo concreet mogelijk omschreven.

wijkvisie 4 pag.indd   2 01/09/11   11:17
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Aantrekkelijke wijk
1. Versterking groenstructuur
2. Sterke relatie tussen onderwijs en wijk
3. Het spoor en de wijk
4. Verbetering verkeer en vervoer
5. Communicatie van nieuw elan

Prettige woonbuurten
6. Stabiele bevolkingsopbouw per straat
7. Sociaal actieplan voor P2 en P3
8. Milieuverbeteringen
9. Woningen voor ouderen
10. Herontwikkeling van plinten van fl ats
11. Verbetering van de onbebouwde ruimte

Actieve wijk
12. Één wijkplatform
13. Meer werk
14. Kwaliteitsslag voor het winkelcentrum
15 Nieuw leven voor de winkelstrips
16 Herontwikkeling IJsseloord I

Zorgzame wijk
17. Ruimer aanbod van Nederlandse taalcursussen
18. Ontmoetingsplaatsen scheppen en gebruiken
19 Voorzieningen voor ouderen
20. Versterkt gevoel van veiligheid
21. Zorg op maat
22.  Jongeren positief in beeld 

22 aanbevelingen

De gewenste toekomstbeelden leveren 22 aanbevelingen op, die in de wijkvisie verder zijn uitgewerkt in de volgende 4 thema’s:

wijkvisie 4 pag.indd   3 01/09/11   11:17
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Het wenkend perspectief van de wijkvisie is samengevat in de 
 volgende tien punten:

1. Mensen maken de wijk.
2. Demografi sche veelkleurigheid als kwaliteit. 
3. Handhaven en versterken van de groene en ruime opzet van de 

wijk.
4. Woningprogramma dat in ieder geval past bij de woonwensen 

van de zittende bewoners.
5. De wijk en de bewoners laten profi teren van de onderwijsvoor-

zieningen in de wijk. Studenten binden aan de wijk.
6.  Winkelcentrum Presikhaaf niet uitbreiden, maar de kwaliteit 

verhogen. Huidige winkelstrips versterken, al dan niet met een 
winkelfunctie.

7. Park Presikhaaf als evenementenpark.
8. Presikhaaf als icoon van duurzaamheid.
9. Uitdagend opvoedingsklimaat.
10. Zorg gaat uit van eigen verantwoordelijkheid van de  hulpvrager.

Colofon: opdrachtgever: gem
eente A

rnhem
 (Ed van D

ael); redactie: K3 (Peter Koelew
ijn/H

ans O
osterbaan); vorm

geving: Verheij &
 van der H

eide; fotografi e: Jos van Beek, Voerm
ans van Bree Fotografi e, René Vriezen; drukw

erk: JP O
ffset.Septem

ber 2011.

De complete wijkvisie is voor belangstellenden beschikbaar. Hij is 
af te halen op de Wijkwinkel Presikhaaf in het MFC Presik haven 
(Laan van Presikhaaf 7). Men kan ook een mailtje sturen naar 
wijkwinkelpresikhaaf@arnhem.nl. Op de website van de wijk: 
www.presikhaafnet.nl is een pdf-versie te downloaden.

De wijkvisie is een coproductie van de beide wijkplatforms, 

de drie corporaties en de gemeente. Een begeleidingsgroep 

van functionarissen en bewoners heeft het proces nauwlet-

tend gestuurd. Tijdens de Parkmanifestatie van 10 september 

2011 is een convenant afgesloten tussen het wijkplatform, 

 gemeente en de drie corporaties om met de wijkvisie aan de 

slag te gaan. Jaarlijks worden de bewoners van Presikhaaf uit-

genodigd om te bespreken wat er in het jaar gebeurd is en 

wat het komende jaar aangepakt gaat worden.

gemeente Arnhem

woningcorporatie Vivare

gezamenlijke Wijkplatforms Presikhaaf Oost - West

woningcorporatie Portaal woningcorporatie Volkshuisvesting

De rode draad van de wijkvisie is het 

koppelen van de  bestaande kwaliteiten 

aan de ontwikkelingen in de wijk, waar-

door de leefbaarheid wordt versterkt.

wijkvisie 4 pag.indd   4 01/09/11   11:17
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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  0800-778899
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

brengt culturen samen
Voor vrouwen uit Presikhaaf, 
die willen dansen:

-	 vrij	bewegen,	relaxed	op	
je	eigen	manier;

-	 conditie	opbouwen;
-	 beter	in	je	vel	zitten;
-	 stress	en	pijntjes	van	je	

afschudden;
-	 spelenderwijs	calorieën	

verliezen;
-	 energie	en	vreugde	

krijgen;
-	 wereldmuziek,	voor	elk	

wat	wils.

Vanaf 7 september kunt u 
hiervoor om de week op de 
woensdagavond terecht in 
wijkcentrum de Overkant in de 
Bethaniënstraat 242.

De bijdrage is € 1,00. 
De	eerste	keer	is	het	gratis!

Opgave bij: 
Marion	Huntjens	(06-26943721)	
Hülya	Önemli
Saïra	Swaria	(06-25360456)

Eigen favoriete dansmuziek 
is altijd welkom!
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Lastig, last, overlast
Met geld uit de wijkaanpak is er in de wijk een 
ambulant jongerenwerker aan de slag: Philip 
van Vorstenbosch. Ook Hans Kleinrouweler, 
coördinator jeugdoverlast bij de gemeente, 
houdt zich bezig met de Presikhaafse jeugd. 
Hans: “Ons doel is dat Presikhaaf vrij is van 
overlast door jongeren.” Met een team van 
deskundigen gaan Hans en Philip jeugdover-
last te lijf. Overlast, want last mag wèl… Best 
lastig dus. 

Last of overlast? 
Het verschil tussen last en overlast is niet altijd 
even duidelijk. Hans: “Last is vervelend, maar 
acceptabel. Bij overlast is de hinder groter dan 
bij last. En omdat hinder heel persoonlijk is, 
bekijken we het per situatie.” Met klachten 
over overlast in Presikhaaf valt het volgens de 
beide heren mee. Hans: “In Presikhaaf zijn er 
groepen voetballende jongens. We krijgen 
weleens klachten, bijvoorbeeld over voetballen 
tegen de muur, maar van overlast kunnen we 
eigenlijk niet spreken. Het gaat om incidenten, 
die we uiteraard serieus nemen.”  

In gesprek
Philip benadrukt dat het belangrijk is dat 
jongeren en volwassenen met elkaar in gesprek 
gaan. Philip helpt hierbij: “Ik heb bijvoorbeeld 
eerst een gesprek met een groep jongeren en 
daarna met een aantal bewoners. Vervolgens 
probeer ik de jongeren en de volwassenen met 
elkaar in gesprek te brengen. Zo’n gesprek 
moet dan wel op een positieve manier worden 
ingestoken, want een negatieve houding werkt 
averechts.” 

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 
mensen die dagelijks met de Presikhaafse jeugd te maken hebben: Hans Kleinrouweler 
(coördinator jeugdoverlast) en Philip van Vorstenbosch (ambulant jongerenwerker). 

Omgaan met overlast
Dat er weinig klachten zijn over overlast in 
Presikhaaf, komt deels door het werk van de 
jongerenwerker. Philip: “Contact voorkomt 
dat last overlast wordt. Ik ga met jongeren in 
gesprek en ik organiseer activiteiten, zoals een 
voetbaltoernooi. En als dat nodig is begeleid ik 
jongeren naar een hulpverlener, of coach. 
Ook voor advies kunnen jongeren altijd bij mij 
aankloppen. De jongeren weten dus dat ik 
geen agent ben, maar er juist ook ben voor 
hen. Daardoor kan ik afspraken met ze maken 
en blijft last binnen de perken.” 

Contact
Jongeren, of volwassenen met vragen over 
jongeren kunnen terecht bij Philip: 
Stichting Rijnstad
Philip van Vorstenbosch 
philip@rijnstad.nl

Overlast kan bij de gemeente of de politie 
gemeld worden via 0900-1809 (gemeente) 
of 0900-8844 (politie).
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