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Redactieadres
   Laan van Presikhaaf 7

6826 HA  Arnhem
Telefoon 362 84 47

Kopij inleveren vóór 
25 november 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 december 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
Sophie, Roel

Karin, Bert, Ria

Regelmatig wordt  in de buurtstrips Middachtensingel, Honigkamp, 
Volkerakstraat en Vrij Nederlandstraat graffiti verwijderd. 
Deze actie vindt plaats in het kader van het winkelstraatmanagement 
Presikhaaf, dat tot doel heeft de aantrekkingskracht van de buurtstrips 
te verbeteren en de uitstraling te vergroten. 

“Met het verwijderen van de graffiti 
geven we een duidelijk signaal af ”, 
aldus Ronald van Velzen, een van 
de twee winkelstraatmanagers. 

“We willen dat bezoekers en onder-
nemers zich veilg voelen. 
Een omgeving die schoon, heel en 
veilig is, hoort daarbij.” 

Paul Ganzeboom vult aan: 
“Daarom is ook het Keurmerk Veilig 
Ondernemen opgestart. 
Met zo’n keurmerk werken 
gemeente, ondernemers en politie 
samen aan veiliger winkelen.” 
Dennis Tacke van bloemist Jan 

Fleur aan de Vrij Nederlandstraat, 
is heel blij met het verwijderen van 
de graffiti en hoopt dat er nog meer 
goede positieve aandacht volgt. 

Ed van Dael vult namens de 
gemeente aan dat er ook wordt 
gewerkt aan een toekomstvisie voor 
de vier buurtstrips om ook op de 
lange termijn te zorgen dat men er 
goed kan ondernemen en bood-
schappen doen. 

Meer weten? Bel of mail Ronald 
van Velzen 06 - 215 83 729 of 
ronald@wsmpresikhaaf.nl
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T- H u i s  i n  P a r k  P r e s i k h a a f
Op maandag 10 oktober jl. werd op feestelijke wijze de start aangekondigd 
van de bouw van het toekomstige T-Huis in park Presikhaaf.
Over een half jaar zal het voormalig stationskoepeltje dienst gaan doen als 
horecagelegenheid in het park. 
Tevens werd een nieuwe website gelanceerd: presikhaafloopt.nl 

fotografie: René Vriezen
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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

Cursussen en workshops 
Seniorweb Leercentrum de Overkant

Vanaf midden januari 2012 
starten wij weer met een aantal 
cursussen en workshops op 
computergebied.

Seniorweb Leercentrum de 
Overkant biedt de volgende 
cursussen aan:

Windows XP, Windows Vista en 
Windows 7, Internet, E-mail en 
Internetbankieren, Digitale 
fotografie, Fotobewerking met 
Picasa en Adobe Photoshop, 
Gratis telefoneren met Skype, 
Computerbeveiliging en verdere 
kennis van uw computer.

OPGAVE EN MEER 
INFORMATIE 
Geef u op via onze website: senior-
webarnhem.nl of telefonisch bij 
onze cursuscoördinatrice: 
Mevrouw Gerrie van Toor, 
telefoon: 026 – 361 05 87. 

Nadere informatie is ook bij haar  
verkrijgbaar.

TECHNISCHE HULP
Hiervoor kunt u elke maandagmid-
dag van 13.00 tot 14.00 uur terecht 
op ons Leercentrum de Overkant. 

INLOOP EN HUISWERK-
BEGELEIDING
Elke dinsdag en donderdagmorgen 
van 9.30 tot 11.30 uur zijn wij 
present voor huiswerkbegeleiding 

en bestaat de mogelijkheid tegen 
een kleine vergoeding zelf te inter-
netten en/of met vragen te komen 
die betrekking hebben op 
computergebied.

BEGELEIDING OUDEREN
In verband met uitbreiding van 
werkzaamheden ten behoeve van 
ouderen zoeken wij contact met 
mensen, die bereid zijn enkele uren 
per week te helpen met begeleiding 
van ouderen, die net zijn begonnen 
met computeren. Hiervoor is enige 
computerkennis vereist.

Vrijblijvende informatie kunt 
u verkrijgen bij onze 

voorzitter Barth Bremer, 
e-mail: bjbremer@gmail.com 

of telefonisch terecht voor 
technische hulp: 
026 – 363 40 68. 
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Dag van de dialoog 
in Presikhaaf

“Wanneer schuiven vreemde mensen nou bij elkaar aan? Dat is toch 
superleuk?” Op 11 en 12 november organiseert stichting Rijnstad in 
samenwerking met de werkgroep Samen Leven wederom de Dag van 
de Dialoog. 

In heel Arnhem gaan mensen bij 
elkaar aan tafel om samen te praten 
over het thema:

 
‘Wat kleurt de stad?’ 

De Dag van de Dialoog is ontstaan 
na de aanslagen op 11 september. 
Veel mensen waren van mening dat 
het goed is om elkaars standpunten 
beter te begrijpen. 

 Bethaniënstraat 242;
* Bibliotheek, Laan van Presikaaf 7;
* Albert Heijn, winkelcentrum  
 Presikhaaf;

* Activeringsteam, Roompotstraat 1a;
* Resto Van Harte, p/a Laan van  
 Presikhaaf 7;

* EVS Ecovrede, oude gebouw  
 Rijkswaterstaat bij het   
 winkelcentrum;

* Informatiecentrum, winkelcen- 
 trum Presikhaaf;

* Stichting Welzijn Ouderen   
 Arnhem, Waalstaete of Weldam

* Jongerencentrum Push, Laan van  
 Presikhaaf 7.

Meld je aan via 
www.arnhemindialoog.nl of 
k.veldkamp@rijnstad.nl

Elke tafel heeft een gespreksleider 
die ervoor zorgt dat de (zes tot tien) 
deelnemers zich op hun gemak 
voelen en die de structuur van het 
gesprek in de gaten houdt. 

Hoewel deelnemers in eerste instan-
tie soms heel verschillend lijken, 
blijkt altijd dat ze veel meer 
gemeenschappelijk hebben. Men-
sen herkennen elkaars ervaringen 
en krijgen inzichten door verhalen 
van anderen. Het zijn vaak mooie 
gesprekken die ontstaan. 

Meld je aan!
Heb je zin om mee te praten?
In Presikhaaf kan je aanschuiven bij 
een van de volgende tafels:

* SKAR, Laan van Presikhaaf 7;
* Natuurcentrum, Ruitenberglaan 2;
* Inter Culturele Werkgroep,   

Kerstmarkt in de Oosthof
Op zondag 18 december wordt in buurtcentrum de Oosthof voor 
de tweede keer een kerstmarkt gehouden van 13.00 tot 17.00 uur. 

Naast vele kraampjes, zijn er diverse 
workshops, erwtensoep en 
glühwein. 
We zoeken ook nog mensen uit de 
wijk die (eigengemaakte) kerst- of 
winterspullen willen verkopen? 
U kunt contact opnemen met 
Gabrielle Megens: 
g.megens1@gmail.com of 
bel 026 - 362 2360.
Commerciële verkoop is niet 
mogelijk.
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Nieuws uit Presikhaaf Oost
Leden van het wijkplatform 
Presikhaaf Oost laten van zich horen

Door Mieke Huysman

Het wijkplatform Presikhaaf 
Oost bestaat uit zeven leden 
waaraan de volgende vragen 
werden gesteld:

“Wat is je motivatie om voor de 
wijk te willen werken” en 

“Wat hoop je te bereiken met je 
werkzaamheden”.

Conny Kentin 
komt het eerst aan het woord. Zij is 
al ongeveer anderhalf jaar lid. 

“Mijn belangrijkste reden om lid te 
worden, is dat ik tolerantie hoog in 
het vaandel heb staan. Mijn doel is 

dan ook dat mensen elkaar in hun 
waarde laten.”

José Roelofs, 
die al lang deelneemt aan het 
wijkplatform, wil erg graag weten 
wat er gaande is in de wijk. “Ik wil 
niet meer achteraf nadenken over 
wat er allemaal gebeurd is zoals een 
bouwwerk opeens achter je huis 
waar je niets vanaf wist. Ook zou ik 
het prettig vinden als er van de 
winter meer gestrooid wordt wan-
neer het flink gesneeuwd heeft.”

Henk van Duuren 
sprak als derde lid. “Ik zie graag dat 
de mensen zich thuis voelen in de 
wijk en ik vind het belangrijk om 
sociale contacten te bewerk-
stelligen. Dit ter bevordering van 
het creëren van een prettige 
leefomgeving.”

Conny Bloemendaal, 
die door Karin Veldkamp gevraagd 
is om lid te worden, antwoordt: 

“Ik zet me als bewoonster van de 
wijk Elsweide in voor de samenwer-

king tussen Presikhaaf Oost en 
West en Elsweide.”

Martin Hagen, 
die sinds kort lid is, voelt zich zeer 
betrokken bij de wijk. “Een van 
mijn doelen is om de S.I.K. meer 
onder de aandacht van de mensen 
te brengen. Ook wil ik jonge 
allochtonen interesseren om te 
helpen bij het opzetten en organise-
ren van activiteiten in de wijk.”

Theo Peren 
voelt zich ook als oud-winkelier in 
winkelcentrum Presikhaaf betrok-
ken bij het wijkgebeuren. “Mijn 
doelstelling is het leefklimaat te 
verbeteren en de samenwerking 
tussen allerlei culturen.”

Vincent Bolderman 
is als laatste aan het woord. 
Hij wil via het wijkplatform 
richting landelijke politiek. 

“Momenteel ben ik als jongerenwer-
ker bezig met het opzetten van o.a  
een radioproject. Ik hoop dat 
jongeren dit zelf dan zullen blijven 
runnen.”

vlnr: Conny Kentin, José Roelofs, Martin Hagen, 
Conny Bloemendaal, Henk van Duuren
Afwezig: Theo Peren en Vincent Bolderman

Over Het Lange Water
Hoezo crisis? Niet bij Buur & Buur en Resto Van Harte!

Bewoners van Over Het Lange Water kom op 
16 november vanaf 17.30 uur genieten van een gezellige 
en verrassende maaltijd in Resto Van Harte in 
Leerpark Presikhaaf, tegenover winkelcentrum 
Presikhaaf, voor € 6,00 per persoon (3 gangen). 

U komt in het Resto via de parkeerplaats. 

Reserveren? Bel dan vóór 11 november Buur & Buur 
(06 - 273 12 649) of stuur een e-mail naar 
buur&buur@presikhaafnet.nl   
Vergeet niet uw naam, adres en telefoonnummer op te 
geven. Hopelijk tot ziens op 16 november!
Buur & Buur wil alle bewoners stimuleren elkaar beter 
te leren kennen en iets voor elkaar te betekenen.
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Anita Coenraads verlaat Presikhaaf
Na twee jaar op Presikhaaf actief te zijn 
geweest als pastoraal werker gaat Anita 
Coenraads de wijk verlaten.

Dit is een verlies voor met name oudere 
bewoners van Presikhaaf, die veel steun bij 
haar vonden. Katholieke kerken zijn er niet 
meer op Presikhaaf en Plattenburg.
Eveneens was Anita een trouw deelnemer aan 
de wijkplatformvergaderingen.
Een nieuwe taak wacht in een andere 
Arnhemse wijk, namelijk Malburgen.
Of er een vervanger komt, is nog niet bekend. 
We wensen Anita veel succes in haar nieuwe 
werkomgeving.

Door Hans van Dulkenraad
Agenda werkgroepen 
Presikhaaf Oost

november
15-11 Bewonersoverleg   
 Elsweide 
22-11 Wijkplatform 
 Presikhaaf Oost    

december
13-12 Gezamenlijk wijkplatform 
 Oost en West

Beide vergaderingen  in 
november beginnen om 
19.30 uur in De Oosthof,
de gezamenlijke wijkplatform- 
vergadering in december vindt 
plaats in De Overkant.  

Buiten Gewoon Beter (BGB) 
fase 6 Elsweide Door de redactie

In september jl. kregen ongeveer 
40 bewoners van Elsweide in 
MFC Presikhaven uitleg over het 
BGB-project in hun wijk. 
Doel van het project is de achter-
stand in het onderhoud van de 
openbare ruimte weg te werken 
en de kwaliteit op ‘basisniveau’ te 
brengen. 

Bestrating, bomen en groen, ver-
keerssituatie, riolering, inrichting 
van de wijk en openbare verlichting 
zijn onder de loep genomen. 
Een belangrijk punt is de (verkeers)
veiligheid. 

Er was gelegenheid vragen te stellen 
en knelpunten aan te dragen (ook 
schriftelijk via een knelpuntenfor-
mulier). De gemeente bekijkt of de 
gemelde knelpunten (hoge bomen, 
wateroverlast, staat gasleiding etc.) 
in het kader BGB kunnen worden 
opgelost. 
De tweede informatieavond staat 
gepland rond december/januari. 

Dan wordt een voorlopig ontwerp 
getoond en is ook iemand van 
Leander aanwezig om vragen te 
beantwoorden. 

De werkzaamheden starten in het 
tweede kwartaal van 2012 en duren 
circa vier maanden. Ruim van te 
voren worden de bewoners 
geïnformeerd. 
De aanpassingen: verbreding A12, 
bushalte bij Intratuin, werkzaam-
heden Ruitenberglaan worden in 
de planning meegenomen. 
Laatstgenoemde werkzaamheden 
zullen eerder beginnen. 

Wilt u meer weten over het project 
en een eerste indruk krijgen over de 
te verwachten maatregelen, dan 
kunt u elke woensdagmiddag van 
13.00 tot 14.00 uur terecht 
bij de toezichthouders Bas Over-
mars en Chris Borninkhof in hun 
kantoor aan de Middachtensingel 1 
(ingang Lange Water) of kijken op 
www.arnhem.nl

Projectleider Arno Schuring gaf uitleg over 
de plannen, die ook op tekeningen te zien 
waren. 
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Wateroverlast  
park Kinderkamp
De laatste jaren komt het steeds vaker voor dat het park Kinderkamp 
bij hevige en langdurige regenval voor een groot deel onder water staat. 
De vraag of er iets aan gedaan kan worden, is al door menig buurt-
bewoner gesteld. Voor het antwoord moeten we bij de stadsdeel-
manager H. van Winsen zijn. Daarom had het bewonersoverleg 
Lange water Midden hem uitgenodigd.  

Waarom staat het park grotendeels onder water?
“De bovenlaag van het park Kinderkamp bestaat uit een laag klei. Klei 
heeft een hele fijnkorrelige structuur en de eigenschap dat bij verdichting 
de waterdoorlaatbaarheid afneemt. Een voordeel hiervan is dat bij lang-
durige droogte de beplanting of het gras minder snel verdroogt. De boven-
laag van het park is in de loop der tijd door de normale weersinvloeden en 
door het gebruik verdicht, waardoor het regenwater meer tijd nodig heeft 
om in de grond te dringen. 
Hetzelfde probleem speelde ook in Park Presikhaaf.”

Is er een oplossing?
“De bovenlaag diep omspitten en vervolgens frezen zou een oplossing 
kunnen zijn, maar daar zijn op dit moment de financiële middelen binnen 
onderhoud niet voor aanwezig. Wel wordt geprobeerd om zoveel mogelijk 
mee te liften met andere projecten. Als voorbeeld kan ik de tijdelijke 
opslagruimte voor de werkzaamheden in de Kinderkamp noemen. Met de 
projectleider is de afspraak gemaakt dat wanneer de werkzaamheden zijn 
afgerond het deel dat als tijdelijke opslag werd gebruikt diep wordt gespit 
voordat het opnieuw wordt ingezaaid. In dit deel van het park zal de 
waterdoorlaatbaarheid verbeteren.”

Wat als er extra grond 
in het park wordt 
aangebracht?

Wanneer delen van het park wor-
den opgehoogd zal het water naar 
de lagere gedeelten gaan lopen. Dit 
zou consequenties kunnen geven 
voor de voetpaden; hier komt dan 
water op te staan.”

Waarom wordt er gemaaid 
als het drassig is, er is veel 
spoorvorming?

De vlakke delen van het park vallen 
in de beheergroep gazon en worden 
achttien maal per jaar gemaaid. Bij 
het maaien van dit type grasveld 
blijft het maaisel na het maaien op 
de grasvelden liggen. 

Wanneer maaibeurten worden 
overgeslagen of uitgesteld, wordt 
het gras zo hoog dat het niet meer 
na het maaien kan blijven liggen. 
De zode zal verstikken en dood 
gaan. 

Dit betekent dus dat het gemaaide 
(lange) gras moet worden opgezo-
gen en afgevoerd naar een compos-
teringsbedrijf. Voor deze werkzaam-
heden moeten zwaardere, duurdere 
machines worden ingezet met 
hogere kosten voor de afvoer en 
verwerking en de kans op schade 
wordt vele malen groter. 

De wijkopzichter bepaalt samen 
met het aannemersbedrijf wat het 
beste tijdstip is voor het maaien. 
Dit kan aan het begin van een 
maaironde zijn of juist aan het 
einde, afhankelijk van de weersom-
standigheden en de conditie van 
het park.

Hans van Dulkenraad
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Specialismen:

•	 Algemene	fysiotherapie

•	 Arbeidsfysiotherapie

•	 Bekkenfysiotherapie

•	 Kinderfysiotherapie

•	 Manuele	therapie

•	 Orofaciale	fysiotherapie

•	 Psychosomatische	

	 fysiotherapie

•	 Sportfysiotherapie

Overig:

•	 Blessurewinkel

•	 Dry	Needling

•	 Echografie

•	 Groepsgewijze	

	 trainingen	op	maat

•	 Individuele	trainingen

	 op	maat

fysio-dynamiek.nl	

Advertentie

Integrale handhavingactie 
in Presikhaaf
Eind september, hebben gemeente, politie, Openbaar Ministerie en 
belastingdienst een integrale handhavingactie uitgevoerd in Presikhaaf. 
Er is gecontroleerd op vergunningen, inschrijvingen en leegstand, 
uitkeringsfraude en bouw- en veiligheidsvoorschriften en illegale 
activiteiten. 

Resultaten
In totaal zijn zestien panden 
bezocht waaronder enkele horeca-
zaken. Bij drie horecagelegenheden 
waren op het gebied van hygiëne en 
vergunningen zaken niet op orde. 
Zij krijgen kort de tijd om de 
geconstateerde tekortkomingen te 

herstellen en kunnen dan 
opnieuw een bezoek verwachten. 
Eén horecazaak die bij eerdere 

controles nog tekort-
komingen had, bleek nu 
alle zaken keurig op orde 

te hebben.

Met behulp van 
automatische num-

merplaatherkenning is 
voor meer dan 300 euro 

aan openstaande boetes 
geïnd. Ook zijn een zestal 

aanhoudingen verricht omdat 
openstaande boetes niet direct 
konden worden voldaan. Eén auto 
is in beslag genomen in verband 
met een belastingschuld. 

De gemeente voert vervolgonder-
zoek uit naar mogelijke bijstands-
fraude en een woning waar 
mogelijk meer mensen staan inge-

schreven dan er daadwerkelijk 
wonen. Op één adres zijn aan-
wijzingen gevonden van illegaal 
matrassenverhuur. Ook daar wordt 
verder onderzoek naar verricht.

Samenwerking loont
Gemeente, politie, Openbaar 
Ministerie en Belastingdienst 
voeren regelmatig samen hand-
havingacties uit. 

De partijen werken samen bij het 
opsporen van misstanden in de 
Arnhemse wijken: illegale kamer-
verhuur, illegale arbeid, hennepteelt, 
drugshandel, uitkering- en belas-
tingfraude, openstaande boetes, 
milieudelicten en andere illegale of 
criminele activiteiten, allemaal 
zaken waar juist de omgeving vaak 
overlast van ondervindt. Doordat 
de vier handhavende partijen 
onderling informatie uitwisselen en 
gecoördineerd optreden, is de 
pakkans groot. 
Doel is de veiligheid in de stad en 
de leefbaarheid in de wijken te 
verbeteren.  
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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 ...................
steunt de standpunten van Werkgroep AGA t.a.v. de eventuele
doortrekking van de A15.

Handtekening: ...................................................................................

Nieuwsbrief Arnhem Geen Asfaltcentrale
De laatste stappen in de procedure van het bestemmingsplan Kleefse Waard – 
Koningspley-noord worden gezet. De twee Wijkplatforms van Presikhaaf hebben 
Werkgroep AGA groen licht gegeven om de procedure af te maken en de procedure 
van de Trajectnota-MER A15 te volgen. 

Bestemmingsplan
De discussie in de beide Wijkplatforms, vlak voor de 
zomervakantie, heeft uiteindelijk toch een positieve 
wending gekregen. Werkgroep AGA heeft budget 
gekregen om de procedure van bestemmingsplan 
Kleefse Waard / Koningpley/noord met hulp van een 
advocaat af te ronden en wij kunnen de ontwikkelin-
gen rond het al dan niet doortrekken van de A15 
blijven volgen.

A15
De discussie over het al dan niet doortrekken van de 
A15 is, met het uitkomen van de Trajectnota/MER 
A15, losgebarsten. Betrokkenen hebben de gelegenheid 
gehad om een zienswijze te geven op de Trajectnota/
MER. Zo ook Werkgroep AGA. Wij hebben daarin 
onder andere aangegeven dat de Regiocombi varianten 
en het Meest Milieuvriendelijke Alternatief niet gezien 
kunnen worden als mogelijke oplossingen voor de 
knelpunten in de regio Arnhem / Nijmegen. In deze 

varianten worden delen van wegen verbreed en verti-
caal gestapeld in en in de directe nabijheid van dicht 
bevolkte woonwijken. Nu al ontstaan met name op 
de Pleyroute, regelmatig verkeersinfarcten. Vast staat 
dat de verkeersintensiteit in de komende jaren sterk 

zal toenemen. Er zal dan een te kwetsbaar wegen-
netwerk ontstaan. Bij calamiteiten is er geen andere 
uitwijk-mogelijkheid dan door dicht bevolkt gebied. 
De bereikbaarheid van deze wijken, waar Presikhaaf er 
een van is, zal in gevaar komen.  De hele zienswijze is 
te lezen op www.ageena.nl
 

Aansluiting Presikhaaf bij uitvoer regiocombi varianten

Dive under 
Knooppunt 
Velperbroek 
bij uitvoer
regiocombi
varianten

Aansluiting Westervoort bij uitvoer regiocombi varianten



P R E S I K HA A F

11

DOE MEE . .
MET EEN IDEE

VOOR PRESIKHAAF

BEWONERS
BUDGET

werken integrerenleren en opgroeien veiligheid sport/cultuur

achter de
voordeur

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

“Om de zelfstandigheid van ouderen te bevorde-
ren willen we hen bekend maken met digitale 
vaardigheden”, zegt Bremer. “Ook bij hen krijgt 
met de name de computer een steeds belangrij-
kere plaats in het leven. Denk maar aan geld 
overmaken of recepten bestellen.” 

90 jaar oud
Digitale vaardigheden kan iedereen al jaren 
leren in het Mediatrefpunt (buurtcentrum De 
Overkant, Bethaniëstraat) voor slechts 55 euro 
voor 10 lessen. Hier hebben inmiddels zo’n 200 
cursisten gebruik van gemaakt. Ouderen die 
slecht ter been zijn, kunnen daar echter moeilijk 
heen.“Daarom waren we vanaf begin dit jaar 
bezig een mobiel leercentrum op te bouwen”, 
aldus Bremer.
Dat gebeurde in eerste instantie met geleende 
apparatuur en vier eigen laptops, verkregen 
dankzij een gift van de Rabobank. Het initiatief 
ging van start in Waalstaete, waar de eerste suc-
cessen zijn gescoord met negen cursisten van 
gemiddeld 90 jaar oud! Zij betalen twee euro 
per dagdeel.
“Om dit verder uit te breiden hebben we een 
aanvraag gedaan voor meer laptops. We hebben 
nu tien laptops en dat is voldoende, want meer 
dan tien deelnemers kunnen we niet aan”, aldus 
Bremer. In aangepast tempo leren de cursisten 
de eerste digitale beginselen en gaan dan rustig 
verder. “We willen ze zelfs leren skipen, zodat ze 
live contact kunnen hebben met bijvoorbeeld 
familie.” Hij waarschuw voor te groot optimisme: 
“Dat leer je niet een-twee-drie.”

‘Drie nieuwe speelplekken maken 
park compleet’
Park Presikhaaf krijgt er drie speelplekken bij. Een 
voor de allerkleinsten bij het nieuwe Theehuis. Een 
voor de wat oudere kinderen op het Schiereiland. 
En een tegenover de glijbaan. Meryem Deniz gaf 
de aanzet, Gabriëlle de Wilde en Sandra van 
Dodeweerd sloten zich bij haar aan. 

“Er staat eigenlijk maar één speeltoestel in het 
park: de glijbaan. Alle kinderen moeten daar op. 
Dan is het zo vol dat het gevaarlijk is en krijgen 
kinderen ruzies”, vertelt Meryem. “Ik wilde ech-
ter graag een aantrekkelijk park voor met name 
kleinere kinderen en hun ouders. Dus heb ik een 
huis-aan-huis enquête gehouden over meer 
speeltoestellen en op grond daarvan een finan-
ciële bijdrage aangevraagd uit het Bewoners-
budget.”
Een prima idee, dat de gemeente vond passen 
in haar beleid. Maar tegelijk realiseerde men 
zich dat het park ook voor oudere kinderen te 
weinig speelmogelijkheden bood. Meryem: “Ik 
mocht toen bedenken wat er nog meer moest 
komen. Dat wilde ik niet alleen, en zijn er meer 

ouders bijgekomen waaronder Gabriëlle en 
en Sandra.”
 
Opa en oma
Samen met ontwerpster Els van Outvorst van de 
gemeente en met ondersteuning van opbouw-
werker Wim Petersen, bedachten ze drie nieuwe 
speelpunten in het park. Een: spelen bij de beek 
bij de Theetuin. “Een water- en zandplek voor de 
jongsten, zoals bij de Witte School. Mooi groen, 
heel natuurlijk en dichtbij het Theehuis, waar 
opa en oma met hun kleinkinderen heengaan.” 
Twee: Het Schiereiland. “Speeltoestellen voor 
oudere kinderen, waaronder een hangbrug. Alles 
van hout en natuurlijk materiaal.” Drie: “Gekleurde 
speelballen en -bollen in het gras tegenover de 
glijbaan. Dit wordt een eye catcher.” 
Ze hebben bewust gekozen voor drie verschil-
lende plekken en niet één plek in het park. “Dit 
past in het nieuwe park met allerlei functies, 
waarbij spelen eigenlijk nog ontbrak. Het park 
wordt zo veel levendiger.
”Zesennegentig duizend euro steekt de wijk erin, 
en daar is de gemeente volgens Meryem, 
Gabriëlle en Sandra heel blij mee. “Dit wilde ze 
al lang maar had geen geld. Dit kwam ze dus 
goed uit.” Van de hoogte van het bedrag zijn ze 
trouwens wel geschrokken. “We dachten hoe 
krijgen we dit voor elkaar. Maar gelukkig was 
het wijkplatform Presikhaaf enthousiast en heeft 
onze aanvraag goedgekeurd.”

Ongekende lichteffecten langs park 
Presikhaaf
Wie over enige tijd ’s avonds langs Park Presikhaaf 
komt, kijkt niet langer in een donker gat. Op de 
promenade langs het water komen verrassend ver-
lichte zuilen, evenals op de loopbrug. En bij de 
pergola komen spotjes in de grond. “Dit is mooi, 
versterkt het imago van de wijk en is een visite-
kaartje”, zegt initiatiefneemster en wijkbewoonster 
Marike Jansen Schuiling. 

Bij haar groeide het idee voor de verlichting 
toen ze ’s avonds over de IJssellaan langs het 
park reed. “Ik zag die spugende beelden maar 
daarachter was het aardedonker, terwijl op de 
hoek met de Laan van Presikhaaf het mooi ver-
lichte, prachtige Leerpark Presikhaaf ligt. Toen 
dacht ik: waarom ook geen verlichte kademuur-
tje bij de beelden? Een muurtje met gekleurde 
lampjes.”
Dat zou wel wat kosten, maar wie niet waagt 
wie niet wint. Dus werkte ze het idee uit en 
diende in 2010 een aanvraag in voor een bij-
drage uit het Bewonersbudget Presikhaaf. Tot 
haar vreugde nam ook de gemeente het idee 
serieus. En met een reden, weet ze: “Tijdens de 
renovatie van het park was het al de bedoeling 
hier verlichting te plaatsen maar was het geld 
op. Er waren echter al wel kabels gelegd, dus 
toen ik met dat idee kwam zei de gemeente: 
dank u!”

Computergestuurde led-lampjes
Verlichting in het kademuurtje wordt het echter 
niet – “zonde om dat muurtje helemaal te ver-
vangen terwijl er al kabels liggen”. Wel worden 
het verlichte zuilen van een meter of vijf hoog 
op de promenade en over de loopbrug als ver-
binding met het winkelcentrum. De zuil wordt 
‘hufterproof’: het onderste deel wordt van roest-
vrij staal en het bovenste deel van onbreekbaar 
kunststof – dat vol zit met computergestuurde 
led-lampjes. “Met deze lampjes kun je onge-

kende lichteffecten bereiken”, zegt de 
initiatiefneemster. “Natuurlijk gewone 
verlichting voor ’s avonds – hoewel je 
dat ook kunt afwisselen. Maar ook kun 
je bijvoorbeeld voor elke activiteit in 
het park iets aparts bedenken.” Totale 
kosten 130 duizend euro.
Toen haar idee bleek te passen binnen 
het gemeentebeleid, vond ze snel 
draagvlak bij met name mensen die 
betrokken waren bij de herinrichting 
van het park en de schouwgroep. “Op 
mijn verzoek hebben we toen kunste-
naar Carel Lanters erbij gehaald om het 
kunstzinnige verder uit te werken.”
Om de wijk bij haar idee te betrekken, 
lanceerde ze het idee om leerlingen 

van Leerpark Presikhaaf met de verlichting aan 
de gang te laten gaan. “Je zou de elektroleerlin-
gen de verlichting kunnen laten programmeren. 
Dat zou voor het leerpark een mooie manier zijn 
om zich in Arnhem te profileren.”
Dat haar oorspronkelijke idee van lampjes in het 
kademuurtje is verdwenen, vindt Marike Jansen 
Schuiling geen ramp. “Je bent stom als je daar-
aan vast blijft houden. En nu heeft Presikhaaf 
straks iets unieks, want volgens mij is dit het 
eerste in Nederland op deze schaal.”

Met computerles bij ouderen langs 
Presikhaafse ouderen kunnen voortaan thuis compu-
terles krijgen. Het Mediatrefpunt Presikhaaf heeft 
namelijk geld gekregen om extra laptops aan te 
schaffen, waarmee docenten bij ouderen langs kun-
nen komen.
 
“We kunnen nu naar verzorgingshuis De Weldam 
of naar Waalstaete, maar ook naar particulieren 
als ze dat willen”, zegt Bart Bremer, voorzitter 
van Mediatrefpunt Presikhaaf/Leercentrum 
Seniorweb. 
Onlangs werd zijn aanvraag gehonoreerd voor 
geld uit het Bewonersbudget voor de aanschaf 
van onder meer zes laptops, een beamer, een 
scherm en bijbehorende randapparatuur. Zo ging 
een grote wens in vervulling: het verwezenlijken 
van een volwaardig Mobiel Leercentrum.
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van Mediatrefpunt Presikhaaf/Leercentrum 
Seniorweb. 
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DOE MEE . .
MET EEN IDEE

VOOR PRESIKHAAF

Vul het aanvraagformulier op de achterzijde in........ 

Bewonersbudget Presikhaaf is op! 

Nieuwe aanvragen voor 2011 
niet meer mogelijk

Het beschikbare Bewonersbudget Presikhaaf voor 2011 is bijna op. Daarom kun-
nen bewoners op dit moment geen nieuwe aanvragen meer indienen.
Of er in 2012 nog geld beschikbaar is voor het bewonersbudget Presikhaaf is nog 
niet duidelijk. 

Voor 2011 ligt er nog een aantal aanvragen maar die moeten nog tot een plan worden uitge-
werkt of door de gemeente worden beoordeeld. Wat de kosten voor deze aanvragen zijn, is niet 
duidelijk. Wel is duidelijk dat het beschikbare budget op is als het wijkplatform Presikhaaf al 
deze aanvragen honoreert.

Het bewonersbudget Presikhaaf bleek de afgelopen drie jaar zeer succesvol. Honderden bewo-
ners hebben in die tijd een aanvraag ingediend. Heel veel aanvragen zijn gehonoreerd, heel 
veel bewoners hebben daarvan kunnen profiteren en genieten. 

Denk aan alle straatbarbecues, aan de parkmanifestatie en buurtbijeenkomsten, allemaal ini-
tiatieven waar bewoners elkaar hebben kunnen ontmoeten. Of neem de nieuwe sportactivitei-
ten waar bewoners aan kunnen deelnemen. Maar ook is de woonomgeving opgeknapt doordat 
bewoners zich daar hard voor maakten. Zo kwamen er speelplekken bij, maar ook drempels en 
plantsoentjes. En wat te denken van de grootse ingrepen die Park Presikhaaf nu te wachten 
staan, zoals de pagina’s hiervoor laten zien. 

Maar voor 2011 zijn nieuwe aanvragen dus niet meer mogelijk. Of er in 2012 nog geld beschik-
baar is voor het bewonersbudget Presikhaaf is nog niet duidelijk. U wordt hierover geïnfor-
meerd als het wijkplatform Presikhaaf meer weet.

          
                                        2011

Wijkplatform Presikhaaf , Wim Petersen,  
p/a MFC Presikhaven, Laan van Presikhaaf 7 

6826 HA Arnhem     tel. 026 362 84 47
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Advertentie

Winkelcentrum Presikhaaf 
officieel aangesloten op stadswarmte 
Vrijdag 14 oktober zijn Winkelcentrum Presikhaaf 
en de omliggende woonflats symbolisch op het 
stadswarmtenet aangesloten. 

Om de overgang op stadswarmte te vieren trak-
teerde Winkelcentrum Presikhaaf 14 & 15 oktober 
alle bezoekers op een gratis high tea.  

Officiële aansluiting 

De officiële handeling om Winkelcentrum Presikhaaf 
en de omliggende flats aan te sluiten op stadswarmte 
werd door wethouder Margreet van Gastel verricht. 
Hiervoor draaide zij aan een groot wiel waardoor het 
groene water in een grote buis symbolisch begon te 
stromen. 

‘Green High Tea’-paviljoen 
Om de aansluiting op stadswarmte te 
vieren stond er een speciaal ‘Green High 
Tea’-paviljoen op het Westplein. Hier konden bezoe-
kers twee dagen lang genieten van een gratis kop thee 
en allerlei lekkernijen. De strakblauwe lucht en het 
stralende herfstzonnetje maakten het evenement 
compleet. 

Stadswarmte in Presikhaaf 
De afgelopen anderhalf jaar is hard gewerkt aan de 
aanleg van stadswarmte in Presikhaaf. Door gebruik te 
maken van restwarmte van de warmtekrachtcentrale de 
Kleefse Waard stoten Winkelcentrum Presikhaaf en de 
omliggende flatgebouwen voortaan 70% minder CO2 
uit. Deze besparing komt overeen met de jaarlijkse 
CO2-uitstoot van ongeveer 550 auto’s. 
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Patchwork
Op dinsdag-
ochtend van 
9.30 tot 11.30 
uur is er nog 
plaats voor 
nieuwe deelnemers. 
Interesse? Loop eens binnen. 

Vrijdagochtend biljartgroep
Vindt u het leuk om te biljarten 
onder deskundige leiding in een 
kleine groep, dan is dit misschien 
wat voor u. De kosten zijn € 1,00 

per maand. 
Ook dames 
zijn 
welkom. 
U kunt op 
vrijdagoch-

tend tussen 9.00 en 12.00 uur 
gewoon een keer binnenlopen. 
Voor meer informatie kunt u bellen 
naar 026 - 3611741 en vragen naar 
de heer Van de Ham.

Activiteiten SWOA Locatie de Weldam 
Middachtensingel 39, telefoon 3611741
Centraal Informatie en Adviespunt, bereikbaar op 
werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur, telefoon 4459999

Door Til Gerritsen

Kerststukjes maken op vrijdag 
9 december
De kosten bedra-
gen € 7,50 p.p. 
incl. materiaal. 
Maximum 
aantal deel-
nemers 40. 
Inschrijving start op 
maandag 21 november. Zaal open 
vanaf 14.00 uur. 

Kerstdiner
I.s.m. Resto van Harte  verzorgen 
we  op woensdag 14 december 
weer een heerlijk kerstdiner. 
De kosten bedragen € 8,00 p.p. 
Zaal open vanaf 12.30 uur. Inschrij-
ven vanaf maandag 21 november. 
Schrijf u tijdig in want vol = vol.

Cinema de Weldam
Donderdag 24 november Yentl. 
Een boeiende film over het Joodse 
leven met o.a. Barbara Streisand.
Donderdag 8 december Mrs 
Doubtfire. Een familiekomedie met 
oa. Robin Williams. Entree € 1,50 
per film.

Line Dance groep voor beginners
In deze groep, die onder deskun-
dige leiding danst op donderdag-
middag van 13.30 tot 15.30 uur, is 
nog een aantal plaatsen vrij. De 
kosten bedragen € 3,00 per middag. 
Interesse? Loop gerust eens binnen.

Dans-bingo 
Op vrijdag 11 november kunt u 
weer  genieten van ons  huisorkest 
Duo Pardon. Het 
bingoplankje kost 
€ 4,50. Inschrijving 
is niet nodig. Zaal 
is open vanaf 13.30 
uur, middag start 
om 14.00 uur. 

Wintermarkt op zaterdag 
26 november
Vanaf 12.00 uur ben u van harte 
welkom (toegang gratis). 
De inwendige mens  wordt niet 
vergeten.

Agenda werkgroepen 
Presikhaaf West
november
15-11 Wijkplatform Presikhaaf West 20.00 uur De Overkant
17-11 Inter Culturele Werkgroep 09.30 - 11.30 uur De Overkant
14-11 WWP1 14.30 uur  P1 “de Klup”

december
01-12 Inter Culturele Werkgroep 09.30 - 11.30 uur De Overkant
13-12 Gezamenlijk wijkplatform 
 Oost en West 19.30 uur  De Overkant
12-12 WWP2  19.30 uur  MFC
15-12 Inter Culturele Werkgroep 09.30 uur  De Overkant

Bouw Plaats 2b 
officieel van start
Op woensdag 5 oktober gaf wet-
houder Margreet van Gastel het 
officiële startsein voor de bouw van 
de 34 stadswoningen in het project 
Plaats 2b aan de Cannenburglaan 
in Presikhaaf. Naar verwachting 
worden de eerste woningen na de 
zomer van 2012 opgeleverd.
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B E Z O R G E R  
I N  B E E L D

Joop van Loon bezorger van het eerste uur
Sinds het uitkomen van Presikhaaf wijknieuws is Joop van Loon 
bezorger. Hij brengt zo’n 175 exemplaren van de krant rond in de 
Warmelolaan en omgeving. In gezelschap van zijn hond is hij zo’n 
kleine twee uur bezig. Het rondbrengen van het wijknieuws vindt 
zijn oorsprong in het hele wijkgebeuren. “Je rolt er in en het is nog 
gezellig ook. Als één persoon in een straat het blad kan rondbrengen, 
kan iedereen Presikhaaf wijknieuws lezen.”

Joop draagt de buurtpreventie ook een warm hart toe en hij roept 
mensen op eraan deel te gaan nemen onder het motto: “Met z’n 
allen zie en hoor je meer!”. Hij hoopt ons nog jaren van dienst te 
zijn met als vaste reserve: zijn vrouw.
De redactie bedankt Joop voor zijn jarenlange, trouwe inzet.

Advertenties

Even voorstellen……
Mieke Huysman

Als opvolgster van 
Tanja Ilbrink ben 
ik in september als 
nieuw lid bij de 
redactie van Presik-
haaf wijknieuws 
gekomen. 

De redactie was op zoek naar een 
opvolgster en toen men hoorde dat 
ik graag schrijf, hebben ze mij 
gevraagd of ik bij het team wilde 
komen. Daarop heb ik volmondig 
ja gezegd.

Ik zal me nu even aan u voorstellen. 
Mijn naam is Mieke Huysman, 
geboren in Rotterdam, maar 
opgegroeid in Arnhem. Schrijven is 
niet mijn enige hobby. Ik houd me 
ook bezig met allerlei creatieve 
zaken. De bewoners van Presikhaaf 
kunnen mij dan ook bij allerlei 
activiteiten tegenkomen: zowel het 
interviewen van mensen of  het 
geven van workshops bij 
festiviteiten.

foto
nog 
niet

beschikbaar
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zoekt vrijwilligers
De Zonnebloem, afdeling 
Arnhem - Presikhaaf, 
zoekt voorzitter en secretaris 
ter versterking van het bestuur.

De voorzitter representeert de 
afdeling en onderhoudt de diverse 
contacten. De secretaris verzorgt, in 
samenwerking met studenten van 
het Rijn IJsselcollege,  de verslag-
legging van de vergaderingen en 
houdt de administratie bij.

De afdeling telt circa 25 vrijwilligers. 
Zij bieden thuiswonende zieken en 
gehandicapten de mogelijkheid om 

sociaal isolement te doorbreken 
door huisbezoek, organiseren van 
activiteiten zoals uitstapjes, 
ontspanningsmiddag etc. 

Wij bieden een goede werksfeer met 
collega’s die waardering hebben 
voor elkaar. We maken graag 
gebruik van ieders kwaliteiten. 

Heeft U interesse? 
Neem dan contact op met de 
huidige voorzitter: 
Harry van de Ven, 
Aldenhaagstraat 6, 
6825 CT Arnhem, tel. 026-3612365.

Uitnodiging 
voor ouders
Thema-avond over alcohol en 
drugsgebruik bij jongeren

Ouders krijgen vaak de schuld als 
kinderen gebruiken, maar......
Klopt het:

-  dat ouders geen regels meer   
 stellen?

-  dat ouders zeggen dat hun kinde- 
 ren toch niet naar hen luisteren?

-  dat ouders gestresst raken als het  
 om opvoeden gaat?

-  dat het tegenwoordig zeer moei- 
 lijk is de jeugd op te voeden?

-  dat ouders kunnen voorkomen  
 dat hun kind alcohol en drugs  
 gebruikt?

Louis Klaazen, werkzaam als 
preventiewerker bij Iriszorg, zal de 
avond verzorgen. 

Aan deelname van deze bijeen-
komst zijn géén kosten verbonden.

Wanneer: dinsdagavond 
 15 november  2011
Hoe laat:  van 19.30 tot 22.00 uur  
 (inloop vanaf 19.15 uur)
Waar: MFC Presikhaven, 
 Laan van Presikhaaf 7 

Aanmelden kan via:
CJG Arnhem, telefoon 088-3555000 
of  info@CJGArnhem.nl
Iriszorg, Louis Klaazen 088-6062605

Locatie: 
Dr. W. Dreesschool, 

Kinderkamp 7 
Agenda

November: 
26-11 Sinterklaasfeest
 
December: 
10-12 Kinderbingo 
17-12 Kerstbingo
 
Al deze activiteiten zijn onder 
voorbehoud van wijzigingen. 

Voor meer informatie: 
sik.presikhaafoost@live.nl 

Kijkt u ook eens in ons 
fotoalbum! 
http://nl.fotoalbum.eu/sikarnhem15 

Kerstbingo
Op zaterdag 17 december bent u 
welkom bij onze kerstbingo. 
De toegang is gratis.

De bingo begint om 20.00 uur 
(zaal  open vanaf 19.30 uur).

De eerste prijs per ronde is een 
levensmiddelenmand t.w.v. € 20,00.
De laatste ronde is een superronde 
met als prijs een levensmiddelen-
mand van € 50,00. 
De eerste kop koffie of thee met 
een snee kerstbrood is gratis.

U komt toch ook? 
Dan maken we er 

een gezellige 
avond van! 

Voor informatie, ideeën of opmer-
kingen kunt u een bericht sturen 
naar sik.presikhaafoost@live.nl 
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AdvertentieAdvertentie Advertentie

erwtensoep
of
bruine-
bonen
soep

€3.751e BEKER 
VOOR
2e 1/2 prijs

SLAGERIJ GREVEN
Honigkamp 74

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

Door Piet Schreuder

Pak snel
De aller-allerlaagste
lastminutes!

Van 1948 tot 1954 was ik ontwik-
kelingswerker. Dat komt omdat 
ik als jongetje nogal eens op mijn 
fouten werd gewezen met klappen. 
Daar was ik in principe op tegen. 
Want na elke klap had ik een 
kwartier lang een rode wang. 
Dat was kindermishandeling. 
Als ik een klapje teruggaf, voelde 
dat meer als een aai aan, want ik 
wilde niemand beschadigen.

In principe ontwikkeld

Als ze nu toch hun excuses aanbie-
den aan de Aboriginals, de India-
nen, de Negers en de Indonesiërs, 
die nog naar hun vader zoeken, dan 
moet dat ook aan die kinderen van 
toen. Daardoor was ik in principe 
tegen geweld en verbleef ik tijdens 
de zogenaamde politionele actie in 
werkkampen. Die waren geplaatst 
in de Oostelijke strook van Neder-
land, vanwaar de zachte g ophoudt 
tot waar het inslikken van de laatste 
klinker tot aan de Lauwerszee in 
gebruik is. Op mijn kamer zaten 

jongens van Overijssel en Drenthe. 
Het spijt me nog steeds dat er toen 
geen bandrecordertjes bestonden 
waarmee ik hun gesprekken had 
kunnen opnemen. 
Mede door het efficiënte weglaten 
van de overbodig geachte laatste 
klinker hadden de gesprekken de 
snelheid van een mitrailleurvuur. 
Zij zaten nooit om een woord 
verlegen en er waren geen pauzes in 
hun gesprek. Het was prachtig om 
te horen maar niet om te verstaan. 
Als ik met iemand op Presikhaaf 
spreek, raad ik meestal goed waar 
hij vandaan komt.

Er werden zoveel principiële 
kwesties behandeld, dat als men 
om de tijd vroeg en alle horloges 
geraadpleegd waren, besloten werd 
dat het in principe drie uur was. 
Er werden drie zaken van wereld-
belang behandeld: onrecht, meisjes 

en karak-
ters. Men 
begon en 
eindigde 
de dag 
met de 
dochters 
van Faroek. 
Er werd 
overeenge-
komen dat in principe alle mede- 
kampbewoners gek waren, behalve 
de baron. Hij liep over het verse 
gazon naar de bibliotheek waar ik 
zat te schrijven, en riep: “Zeg maar 
Bobbie hoor”. Van achteren heette 
hij Van Heeckeren wat enigszins 
aan zijn bekakte stem te horen en 
aan zijn ronde gezicht met lichte 
hangwangen te zien was. 
Zijn overgrootvader had Sonsbeek 
aangelegd toen hij uitgekeken was 
op zijn bezit van De Steeg tot nu 
de Posbank. Hij was gewoon, aan 
hem mankeerde in principe niets. 

Door hem werd mijn belangstelling 
voor bos en mens groter. 
In principe.
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Rots en water in de 
Annie M.G. Schmidtschool
Een rotskasteel bouwen? 
Leunen als een vriend? Een 
strandhouding aannemen? 

Het klinkt u misschien wat vreemd 
in de oren, maar voor de kinderen 
van groep 6 t/m 8 van de AMGS 
klinkt dit heel vertrouwd.

Deze begrippen leren en oefenen de 
kinderen in de Rots en watertrai-
ningen die nu al voor het derde jaar 
op school worden georganiseerd. 
Deze trainingen dragen ertoe bij 
dat de sfeer in de groepen zo prettig 
is en blijft.

Iedereen bestaat een beetje uit “rots” 
en “water”. 
Rots zorgt ervoor dat je zelfver-
trouwen hebt, je mening durft te 
geven en opkomt voor jezelf. 
Water zorgt ervoor dat je rekening 

Roni en Basak demonstreren 
‘leunen als een vriend’

kunt houden met anderen, 
makkelijk contact maakt en flexibel 
kunt zijn.

Soms is het handig om water te zijn, 
andere keren kun je je beter als rots 
gedragen. Dit leren de kinderen op 
de AMGS in deze trainingen. Dit 
doen ze door met elkaar te oefenen 
en soms letterlijk op elkaar te 
leunen! 

Schooltennis op OLV van Lourdesschool
Vrijdag 16 september was de 
kick-off van het vernieuwde 
Schooltennis. 

Oud-toptennisser en Davis Cup-
captain Jan Siemerink gaf 
samen met Roger van 
Boxtel (bestuursvoorzitter 
Menzis) en Rolf Thung 
(voorzitter KNLTB) het 
startschot voor het school-
tennisproject van de 
KNLTB, dat geheel in een 
nieuw jasje is gestoken. 

Ballonnen werden onder 
luid gejuich de lucht in 
gelaten door leerlingen van de OLV 
van Lourdesschool in Arnhem. 

De kinderen hebben die morgen 
heerlijk kunnen sporten. 

R.P.T.G.Kampschreur
OLV van Lourdesschool

Wilt u de film hierover zien? 
Ga dan naar  http://www.youtube.com/
watch?v=YkHeTGxCeHs

Kunstroute7 
zoekt kunstenaars
Kunstroute7 is op zoek naar 
(semi-professionele) kunstenaars 
in de wijk Presikhaaf voor ons 
eerste lustrum. Kunstroute7 is een 
initiatief van kunstenaars in de 
wijk Presikhaaf en heeft al vier 
jaar een route georganiseerd.

Vrijwilligers zijn met medewerking 
van Leerbedrijf Diagonaal en het 
Kunstbedrijf (Claudia Schouten) 
bezig met het organiseren van de 
route van 2012.
De route loopt door de wijk en 
maakt het mogelijk dat men kennis 
kan maken met kunst en kunste-
naars in de wijk. Het gaat om 
mensen met een hart voor kunst.

Ben jij zo iemand? 
Meld je dan aan bij Mies Frijling 
(mies.frijling@hetnet.nl) of bel haar, 
telefoon 06 - 198 63 631.
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P a r k m a n i f e s t a t i e
P r e s i k h a a f  2 0 1 1
Fotografie is verzorgd door René Vriezen
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Redactie 
Presikhaaf  Wijknieuws 
Laan van Presikhaaf 7   

6826 AH Arnhem 

U kunt ook mailen naar: 
wijknieuws@presikhaafnet.nl

P R E S I K HA A F

S U D O K U  2

U kunt uw oplossing insturen naar 
onderstaand adres onder vermelding 
van naam, adres en telefoonnummer 

vóór 25 november a.s. 
Onder de goede inzenders 

wordt een tegoedbon verloot 
ter waarde van  € 20,00.

6

2
5

1 9
4

9 3 5 1

84

7

7

1

968

3
3 5

82 4
3 82

6 5 3
6

Oplossing Sudoku nr. 1

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

Uit de goede inzendingen is een 
winnaar getrokken en wel:

Mevr. K. D. van Leeuwen-Schens,
Poelwijkstraat

De oplossing van 
sudoku nr. 2 zal in het 

volgende nummer kenbaar 
gemaakt worden. 

Stop uw plastic afval zoals: 
flessen, flacons, tubes, plastic 
zakken, bakjes en boterkuipjes 
in de Plastic Heroes afvalzak. 
U kunt uw plastic afval leeg 
en ongewassen met dop en al 
in de zak doen. 

Gebruik geen grijze zakken, 
want deze zijn niet herkenbaar 
als plastic afval en worden dan 
ook niet meegenomen. 

Sluit de zakken goed af en zet 
ze op de plastic inzameldag 
‘s ochtends vóór 7.30 uur aan 
de straat. 

Ophaaldagen
plastic

en restafval

8 november 2011
6 december 2011

3 januari 2012
28 februari 2012
27 maart 2012
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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

OPEN DAG
KUNSTPORTAAL
Op zondag 27 november 
bent u van harte welkom 
van 13.00 uur tot 17.00 uur. 

Wij verkopen diverse schilderijen, 
beelden maar ook producten, 
handgemaakt in ons mode-atelier 
zoals tassen, kleding, etc.

Alle SLAK-kunstenaars op de eerste 
verdieping zijn aanwezig en stellen 
hun atelier open! Zij verkopen 
zowel keramiek als sieraden en 
schilderijen.

Koffie en thee zijn gratis. Prachtige 
live muziek van onze violist Allard 
Jung en gitaar muziek door Dick 
Dal met zangeres Diny Lindenberg.
Ook kunt u informeren naar de 
diverse workshops die wij aanbie-
den. Zie ook onze website 
www. Kunstportaal.nl

KUNSTportaal, Scheldestraat 24, 
6826 AP Arnhem Presikhaaf
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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  Hans van den Nieuwenhuizen (casemanager Vernieuwingsproject). 

Martine Siemens,  fotografie

Prettiger wonen door 
huisbezoeken
Beter wonen, beter leven. Dát is waar 
woningbouwcorporaties Portaal en Vivare naar 
streefden toen ze startten met het zogeheten 
Vernieuwingsproject. De corporaties stuurden 
medewerkers van Rijnstad op pad om mensen 
thuis te bezoeken en met hen in gesprek te 
gaan. Een van die medewerkers is Hans van 
den Nieuwenhuizen. 
Hans: “Door de huisbezoeken is er écht 
aandacht voor de wijkbewoners en kunnen wij 
mensen heel gericht ondersteunen.”

Zicht op problemen
Hans en zijn collega’s leggen dit jaar zo’n 
tweehonderd huisbezoeken af. Tijdens 
een huisbezoek onderzoeken zij of er 
ondersteuning nodig is en op welk vlak. 
Wat voor soort ondersteuning nodig is, hangt 
af van het probleem waarmee een huishouden 
te maken heeft. Hans: “Het kan om financiële 
zaken gaan, maar ook om ondersteuning op 
het gebied van gezin, gezondheid, school of 
werk. Of en hoe we mensen ondersteunen 
overleggen we altijd eerst met de persoon om 
wie het gaat. Omdat ik echt geïnteresseerd 
ben in de mensen die ik thuis bezoek, willen 
mensen hun verhaal vertellen en zijn ze bereid 
om hulp te accepteren.”

De weg naar 
voorzieningen vinden
De volgende stap is de weg weten te vinden 
naar voorzieningen. Ook daar helpen Hans 
en zijn collega’s bij. Hans: “Dertig procent 
van de mensen in de wijk maakt geen gebruik 
van de voorzieningen waarop ze recht hebben, 

zoals zorgtoeslag en belastingteruggaves. Dat is 
zonde, want mensen laten hierdoor veel geld 
liggen. Wij proberen dit te voorkomen door te 
onderzoeken op welke voorzieningen mensen 
aanspraak maken.” 

Kwaliteiten ontdekken 
Het Vernieuwingsproject draait niet alleen om 
prettig wonen. Hans: “Wij stimuleren mensen 
bijvoorbeeld om vrijwilligerswerk te doen, of 
een cursus te volgen. Al doende ontdekken en 
ontwikkelen mensen hun kwaliteiten. 
Zo werken we samen aan een betere wijk.” 

Contact
Stichting Rijnstad.
U kunt online een hulpvraag stellen via 
www.rijnstad.nl. Telefonisch spreekuur: 
iedere werkdag van 13.30 - 16.30 uur via 
telefoonnummer 026 - 312 79 99. 

Let op: U kunt zich niet opgeven voor een 
huisbezoek. De woningcorporaties bepalen 
namelijk welke huishoudens in aanmerking 
komen voor een huisbezoek. Geselecteerde 
huishoudens ontvangen van tevoren een brief.


