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Redactieadres
   Laan van Presikhaaf 7

6826 HA  Arnhem
Telefoon 362 84 47

Kopij inleveren vóór 
18 maart 2011

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

op andere wijze.
presikhaafnieuws@telfort.nl

Drukwerk
Coers&Roest

Oplage: 7350 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 
11 april 2011

Klachten over bezorging 
schrijf of mail

het naar de redactie.

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

Digitale wijkkrant
www.presikhaafnet.nl

REDACTIE
Roel, Karin, Bert

Tanja, Ria, Sophie

Zorg voor een 
gezonde leefstijl
Op de wijkbijeenkomst van 14 oktober in Presikhaaf Oost gaven 
diverse mensen aan graag meer voorlichting over een gezonde leefstijl 
wenselijk te vinden. Met name overgewicht wordt vaak als een 
probleem ervaren. Stichting Thuiszorg Midden-Gelderland (STMG)
is hier al druk mee bezig. De stichting biedt cursussen en informatie-
bijeenkomsten aan. 

Cursus ‘Gezonde leefstijl’
Gezonde voeding en voldoende 
beweging dragen bij aan een goede 
gezondheid en het voorkomen van 
ziekten. Maar wat is nu gezonde 
voeding en hoe pas je dat in je 
dagelijks (gezins)leven toe? 

De cursus ‘Gezonde leefstijl’ wordt 
gegeven aan mensen die meer 
risico lopen op ziekte ten gevolge 
van overgewicht. 

In de cursus leert u een goede 
balans te vinden tussen voeding, 
beweging en dagelijkse activiteiten. 
Een diëtiste en een bewegings-
docent geven de cursus. 

De bewegingsdocent laat de 
deelnemers ervaren dat beweging 
ook leuk kan zijn.

De cursus wordt op verzoek 
gegeven in het Nederlands, maar 
is ook mogelijk met een voorlich-
ter in de eigen taal zoals Turks of 
Berbers. 

Informatiebijeenkomst 
‘Fit voor kids’ 
Op deze informatiebijeenkomst 
praat een jeugdverpleegkundige 
met ouders van (jonge) kinderen 
over hoeveel een peuter nu werke-
lijk nodig heeft aan gezonde voe-
ding en beweging. 

Ze geeft advies over het omgaan 
met lastig eetgedrag. Wat kunt u 
doen of moet u juist laten om 
maaltijden zo prettig mogelijk te 
laten verlopen. Ook kunt u tijdens 
de bijeenkomst vragen stellen en 
ervaringen met andere ouders 
uitwisselen. Na afloop ontvangt u 
een informatief magazine over 
jonge kinderen. 

Meer informatie kunt u vinden op 
www.stmg.nl bij Voorlichting en 
Cursussen. 

U kunt ook contact opnemen met 
de wijkverpleegkundigen in 
Presikhaaf: Ineke Lieste, Angélique 
Brons, Trudy van Schaick en 
Petra Verwoert. 
Gezondheidscentrum de Bethaan, 
Volkerakstraat 185.
Telefoon: 026-3762222.
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Sinds zeventien jaar is Gerda van 
Rotterdam het gezicht van de 
wijkwinkel. Veel bewoners en 
professionals hebben dankbaar 
gebruik gemaakt van haar 
diensten en kennis van de wijk, 
maar per 1 maart gaat Gerda met 
pensioen. 

De wijkwinkel is gevestigd in het 
MFC aan de Laan van Presikhaaf. 
Daarvoor zat deze aan de Grevelin-
genstraat, grenzend aan de 
speelplaats van de voormalige 
Lelyschool. “Ik had een goed 
contact met juf Janneke. Ze kwam 
jaarlijks met haar klas mij inter-
viewen. De kinderen schreven dan 
een opstel over mijn werk. 
Dat vond ik zo leuk. 
Eigenlijk was de oude wijkwinkel 
ook een klein MFC”, vertelt Gerda 
enthousiast. “De bewoners van 
Presikhaaf 2 gebruikten het gebouw 

als buurtcentrum. Zij waren toen 
heel actief en ik hielp nog wel eens 
een handje mee. Ik kan me ook 
nog herinneren dat toen alle 
telefoontjes voor de huismeester via 
ons gingen. De huismeester 
informeerde dagelijks of er een 
boodschap was voor hem.”

Gewaardeerd
De functie van wijkmedewerker is 
in de loop der jaren wel veranderd. 
De wijkwinkel werd opgezet voor 
klachten en meldingen voor wijk-
bewoners. Sinds enkele jaren heeft 
de gemeente hiervoor een service-
nummer (0900 1809) in gebruik. 

“Het is veel meer een netwerkplek 
geworden. Mensen komen hier met 
vragen over voorzieningen of 
algemene vragen over de wijk. Ik 
verwijs ze naar de juiste instelling.” 
Als ik nieuwsgierig vraag naar een 
ervaring die de meeste indruk heeft 

gemaakt, heeft Gerda snel haar 
antwoord klaar: “Acht jaar geleden 
dreigden de wijkwinkels wegbezui-
nigd te worden. Bewoners uit 
Presikhaaf gingen met een T-shirt 
van het wijkplatform naar de Raad 
om in te spreken. En met succes! 
Dat heb ik toen heel erg 
gewaardeerd”. 
Het verbaast me niet als Gerda zegt 
het contact met bewoners het meest 
te gaan missen na haar pensione-
ring. “Als ik bewoners tegenkom in 
het winkelcentrum maak ik altijd 
een praatje. En dat zal ik ook straks 
blijven doen.” 

Het Block Rock project

Zit jij in een beginnende band of 
ben jij een startende act en wil jij 
graag een optreden in je wijk? Geef 
je dan nu op voor het Block Rock 
project.

Block Rock is een initiatief van Wil-
lemeen en Jacobiberg om bands/acts 
eind april een optreden te geven in 
Presikhaaf. Er zullen ongeveer vier 
bands/acts optreden. 
Buiten het feit dat dit goed is voor je 
podiumervaring, maak je ook kans op 
een optreden in de Willemeen en als 
klap op de vuurpijl ook nog eens op 50 

band-shirts. Wie wil dat nou niet?
Hoe maak je kans op die shirts en een 
optreden in Willemeen?

Dat maak je door te flyeren, op die 
flyer staat de naam van je act/band.
Als aan het einde van de avond de 
meeste flyers zijn ingeleverd met jouw 
naam erop heb je het te pakken.

Heb je interesse in een optreden of wil 
je meer informatie over Block Rock, 
mail dan naar: 
O.Budding@rijnstad.nl met als 
onderwerp Block Rock.

Door Sander Helmink

Afscheid van een
wijkmedewerker
“De kinderen schreven een opstel over mijn werk”
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In Arnhem zijn, in nauwe samenwerking met buurtbewoners, al zeven 
‘Reizende Tuinen’ ingericht. Ze zijn tijdelijk van aard en bedacht om 
braakliggende terreinen te verfraaien. Met beperkte middelen kan een 
aangename omgeving worden gecreëerd die op steun van de buurt-
bewoners kan rekenen.

Reizende Tuin Rijn IJssel
Een van de binnenkort te realiseren 
projecten is de Reizende Tuin Rijn 
IJssel (hoek Lange Water/Lange 
Wal). De sloop van de panden is 
medio januari nog niet afgerond, 
maar er ligt al wel een prachtig 
projectplan op tafel.  

Presikhaaf  Wijknieuws sprak met 
Door van Wolven en Thea van 
Heesewijk uit de Houtmanstraat, 
twee van de acht buurtbewoners 
uit de werkgroep.

In de werkgroep met ook land-
schapsarchitect Michiel Pieters van 
Groenplan en Harrie van Winsen 
(stadsdeelmanager van de 
gemeente) werden de wensen van 
de buurtbewoners geïnventariseerd 
en ideeën aangedragen. Thea: “Het 
was een gemêleerde groep: van 
jonge moeder met kinderen tot 
oudere wijkbewoners en hun 
verschillende inbreng.”

Voor hele buurt 
In het ontwerpplan zit bijna alles 
wat we wilden. We zijn er erg 
tevreden over. 

De hele buurt heeft er iets aan en 
het ziet er vrolijk uit. In het mid-
den is een veld met zonnebloemen, 
die net als de andere (wilde) 
bloemen geplukt mogen worden. 

Voor kinderen zijn er boomstam-
men en een speelwigwam en op 
twee plekken vind je een barbecue. 
Zelfs maïs voor de barbecue groeit 
er!” Door vult aan: “Aan de gestelde 
voorwaarden: parkeerruimte, oude 
bomen en beukenhagen zoveel 
mogelijk handhaven, is voldaan. 

Bij de bushalte is een doorloop 
gecreëerd. Enkele bewoners van de 
Houtmanstraat nemen een stuk 
onderhoud voor hun rekening en 
gaan eetbare gewassen kweken zoals  

Reizende Tuin Rijn IJssel 

We gaan ervan uit dat we de 
komende vijf jaar genieten van 
onze Reizende Tuin.”       

Wethouder
Margreet 
van Gastel: 

“Niets zo slecht 
als gaten in
de stad”

De redactie, te 
gast bij wethouder Margreet van 
Gastel, hoorde van haar de visie 
van de gemeente ten aanzien van 
het project. 

“Het project is een noodgreep, 
ingegeven door de recessie. 
De oplossing is gevonden in het 
aanleggen van een tijdelijke tuin in 

van de redactie

pompoenen. 
Het maaiwerk wordt 
door de gemeente 
verzorgd.” 

Toezicht belangrijk
Beide dames vinden 
toezicht belangrijk.
 “We hopen ook dat we 
in geval van vandalisme 
bij een soort meldpunt 
terecht kunnen.” 

En met een glimlach 
richting redactie: 

LA
N

G
E 

W
A

L



5

WIJKNIEUWS

overleg met de bewoners. Niets is 
zo slecht als gaten in de stad. En ja, 
ik vind het ook teleurstellend dat 
de huisvesting voor ouderen er niet 
komt.” 

Weggegooid geld?
“Het is zeker geen weggegooid geld. 
De € 10.000,00, die het project 
kost, is te overzien. Het is een 
bewuste keuze om vandalisme uit 
te sluiten en bewoners niet op te 
schepen met een kale plek. 
Als echte liefhebber van een volks-
tuin vind ik het leuk om in het 
ontwerp iets daarvan terug te zien.”

Betrokkenheid bewoners
Het is gebruikelijk dat de buurt bij 
het project betrokken wordt. 

Dit inrichtingsplan is door de 
buurtbewoners in overleg met 
deskundigen gemaakt. Het toezicht 
straks komt daardoor vanzelf.”  

Toekomst
De tuin wordt aangelegd in de 
zekerheid dat er twee jaar niets 
gebeurt. Wat de toekomst brengt, is 
koffiedik kijken. ‘Vertrouwen 
hebben’ is in alle opzichten 
belangrijk. 

Geweldig dat de betrokkenheid van 
buurtbewoners bij de wijk toe-
neemt. We willen graag dat buur-
ten zelfredzaam worden en dit is 
een middel om dat te realiseren.” 
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Kennis leren kennen, is kennis
Kennis is jezelf kennen!

Mijn naam is Gökhan Tekin, 24 
jaar oud en ik werk als jongeren-
coach bij Team VSV /2Getthere. 
We streven naar een betere samen-
leving door het begeleiden van 
jongeren tussen 16 en 26 jaar bij 
het vinden van school, juiste 
studie of werk en natuurlijk ook 
allerlei soorten problemen waar 
je eventueel tegenaan kunt lopen. 

Via de wijkkrant wil ik mijzelf 
voorstellen aan alle jongeren in 
Presikhaaf en melden dat ik als 
jongerencoach voor hen klaarsta. 
Ik ben een optimist die zich voor 
jou inzet daar waar jij steun zoekt 
of een duwtje in de rug nodig hebt. 

Ik bied je een luisterend oor en 
zoek samen met je naar kwaliteiten 
die je bezit en die je wilt uitspitten 
en ontwikkelen.  
Vanuit eigen ervaring weet ik 

ontzettend goed hoe makkelijk het 
is om jezelf op de “bijrijderstoel” te 
plaatsen. De “bestuurder” draagt 
alle verantwoordelijkheid en als dan 
de willekeurige bestemming is 
bereikt, hoef je alleen maar uit te 
stappen en je entree te maken.

Een grote valkuil is dat je op deze 
manier geregeld op plekken belandt 
die je achteraf gezien liever had 
vermeden. Ik help je van de “bijrij-
derstoel” te komen om vervolgens 
zelf achter “het stuur te kruipen”. 
Je zult ervaren dat niets zoveel 
voldoening geeft als het zelf formu-
leren van doelen en arriveren op 
een door jezelf gekozen bestem-
ming. Naast mij staan nog vijftien 
collega’s die je graag helpen.

De boodschap van mij en het team 
2Getthere aan de jongeren in 
Presikhaaf:

“We zijn niet gekomen met ambities, 
liefde is het doel van onze komst.
De harten zijn de huizen van de 
mensen en ons doel is gebroken 
harten te helen.
Kennis leren kennen, is kennis. 
Kennis is jezelf kennen!”

Gökhan Tekin, telefoon 
06-17120273, mail 
Gokhan.2getthere@gmail.com     

Gökhan Tekin

Kapsalon  Apart
Dames en Herenkapsalon

Duobehandeling
Kom met zijn tweeën en ontvang beide 

25% korting p.p. op de volgende 
behandeling(en)

 verven * knippen * permanent
Kom langs of bel voor een afspraak.

 U kunt bij ons vrij parkeren 
voor de deur!

Deze actie loopt van 
1 februari t/m 31 maart 2011

Honigkamp 70
6826 PR Arnhem
tel. 026 - 362 18 18

Advertentie AdvertentieAdvertentie

IN ASSOCIATION 
WITH

Feest met ons mee!
Lloret de Mar deze zomer al vanaf 269,-.

Bezoek hippe clubs en gezellige bars waar er feest is tot in de
late uren. Slaap de dag erna je roes uit op het strand of ga
slenteren over de boulevard.

Al velen jongeren gingen je voor, dus ontdek nu zelf dé
jongerenbestemming voor deze zomer!

Kom snel bij ons langs en profiteer!

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

Vraag naar de exacte voorwaarden.

Dacht ‘t wel
.

Arke.nl
(€ 0,15/min)

0900
8847140

winkels

Honigkamp 74
 6826 PR  Arnhem

Telefoon 026-3610284

SLAGERIJ
GREVEN

Het adres waar 
kwaliteit 

zo vertrouwd is!

Bij inlevering van 
deze advertentie2 bekers erwtensoep 
of bruine bonensoep

voor  

€ 5,00
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Alle leerlingen Arentheem een laptop 
Vanaf september zullen leerlingen die in de eerste brugklas van 
Middachten mavoplus/havo starten een laptop ter beschikking krijgen. 
Dat doen we om het onderwijs aantrekkelijker te maken. Een belang-
rijk deel van de werkboeken wordt hiermee overbodig. De boekentas 
zal dus een stuk lichter worden. De theorieboeken blijven gewoon 
bestaan. We zijn van mening dat mavo- en havo-leerlingen niet alles 
vanaf de computer kunnen leren.

Uit onderzoek blijkt dat leerlingen 
het werken met een laptop niet 
alleen leuker vinden, het  rende-
ment is ook hoger. De laptop is 
niet alleen een hulpmiddel. In veel 
lessen leren leerlingen omgaan met 

diverse softwarepakketten, zoals 
Word, Excel, Powerpoint en Game-
maker. Het vraagt zeker de nodige 
creativiteit van onze leraren. Zij 
zullen niet alleen geschikt lesmate-
riaal moeten vinden, maar ook in 
hun lessen hiermee leren omgaan. 

De laptop wordt deels door de 
school en deels door de ouders 
bekostigd. Dit schooljaar wordt in 
grote delen van het gebouw een 
draadloos netwerk aangelegd. 
Hiermee krijgen alle leerlingen 
toegang tot onze Elektronische 
LeerOmgeving (ELO) en internet. 

Voor meer informatie: 
Open dag op 15 maart a.s. 
Mini-lessen voor leerlingen van 
groep 8 op 2 en 3 maart. 
Of kijk op www.arentheem.nl

Middachten 
scoort 7 in Trouw
Kort voor kerst verschenen in dag-
blad Trouw de resultaten van het 
jaarlijkse onderzoek naar  school-
prestaties. In dit onderzoek scoort de 
mavo van Middachten een 7!

De afgelopen jaren is op Middachten, 
onderdeel van het Arentheem College, 
hard gewerkt om het kwaliteitsniveau 
naar een hoger plan te brengen. 

 

De score uit de Trouw laat zien dat dit 
goed gelukt is. De school kijkt trots 
naar de goede rendementen.

Voor meer informatie: 
http://www.trouwcommunities.nl/
onderwijs/schoolprestaties/394/
vmbo-gt-gl.html

maart
03-03 Inter Culturele Werkgroep 09.30 uur De Overkant
14-03 WWP 2    19.30 uur MFC
15-03 Gezamenlijk wijkplatform 
 Oost en West   19.30 uur De Overkant
17-03 Inter Culturele Werkgroep 09.30 uur De Overkant
28-03 WWP 1    14.30 uur P1 “de Klup”
31-03 Inter Culturele Werkgroep 09.30 uur De Overkant

april
05-04 Wijkplatform Presikhaaf West 20.00 uur De Overkant
12-04 WWP 3    19.30 uur De Overkant

Agenda werkgroepen 
Presikhaaf West
februari
17-02 Inter Culturele Werkgroep 09.30 uur De Overkant
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NIEUWS UIT PRESIKHAAF ooST
Wijkbijeenkomst 14 oktober 
In oktober jl. vond een wijkbijeenkomst plaats voor alle 

bewoners van Presikhaaf-Oost. Ruim honderd bewoners 
waren aanwezig en droegen ideeën aan om de leefbaarheid 

van de wijk te bevorderen. Alle mensen die op de wijkbijeenkomst 
een bijdrage leverden, hebben persoon lijk antwoord gehad.

Het wijkplatform heeft alle reacties 
op een rij gezet om te kijken hoe 
het hiermee aan de slag kan.  
Aan veel opmerkingen van die 
avond wordt al gewerkt. Alles wat 
betrekking heeft op de openbare 
ruimte, zoals trottoirs en verlich-
ting, valt onder Buiten Gewoon 
Beter en wordt in heel Presikhaaf 
op basisniveau gebracht. 
In dat kader wordt, met uitzonde-
ring van de Middachtensingel, de 
hele wijk 30 km-zone. 

Ook de speelvoorzieningen kwa-
men aan bod. Aan een goed spelen-
plan voor de jeugd tot 23 wordt 
inmiddels gewerkt door de 
gemeente. 

Door de krachtwijkaanpak zijn veel 
extra mensen in onze wijk aan het 
werk die zich bezighouden met 
bijvoorbeeld het terugdringen van 
(jeugd)werkloosheid, extra kunst en 
sportprogramma’s voor kinderen en 
meer toezicht op straat door de 
inzet van handhavers en er is een 
ambulant jongerenwerker 
aangesteld.

Een winkelstraatmanager gaat in dit 
kader aan de slag met de winkel-
strips (zoals de winkels op de 
Middachtensingel) in Presikhaaf. 
De manager krijgt o.a. als opdracht 
mee om oplossingen te zoeken voor 
de leegstand en het aanzien van 
deze strips. 

Het wijkplatform 
buigt zich in de toekomst nog over 
vraagstukken als het onderhoud van 
particuliere woningen en het 
gebruik van voorzieningen.

Helaas konden niet alle ideeën en 
wensen vervuld worden, maar met 
elkaar zijn we hard aan het werk 
voor een leefbaar Presikhaaf.

Werkgroep Groen in Presikhaaf oost
Op 14 oktober hebben verschil-
lende mensen aangegeven iets met 
groen, park en bloemen te willen. 

Het wijkplatform heeft besloten 
een werkgroep samen te stellen. 

De werkgroep gaat met een con-
creet doel(en) aan de slag. Dat kan 
van alles zijn, van hanging baskets 
tot een gezamenlijke bloembollen-
dag. Alle ideeën zijn welkom. 

We denken aan ongeveer zes 
bijeenkomsten.

Hebt u ook zin om mee te 
doen?
Voor meer informatie kunt u 
contact opnemen met 
opbouwwerker 
Karin Veldkamp, telefoon 
026-3628447 of  
k.veldkamp@rijnstad.nl

Sto ep sneeuw vrij
Het was al vroeg winter met een 
pak sneeuw. Wegen en trottoirs 
moeilijk begaanbaar. Wij hebben in 
een huis-aan-huis briefje op 
Elsweide vriendelijk gevraagd om te 
zorgen dat het trottoir sneeuwvrij 
wordt gehouden. Het resultaat was 
prima. Bijna overal kon je goed 
lopen. Dat is om van huis te komen 
belangrijk voor iedereen en speciaal 
voor mensen die niet zo goed ter 
been zijn. De Elsweiders hebben 
het goed gedaan. Zo kan het ook 
zonder dat er een wettelijke 
verplichting bestaat om de stoep 
schoon te houden.
Bestuur Bewonersoverleg Elsweide
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Agenda werkgroepen 
Presikhaaf oost
februari
15-02 Wijkplatform Presikhaaf Oost 19.30 uur De Oosthof
24-02 Bewonersoverleg Elsweide 19.30 uur De Oosthof

maart
07-03 Bewonersoverleg 
 Cannenburg/Ulenpas  19.30 uur De Oosthof
15-03 Gezamenlijk wijkplatform  
 Oost en West   19.30 uur De Overkant
23-03 Bewonersoverleg Kinderkamp 19.30 uur De Oosthof

april
12-04 Wijkplatform Presikhaaf Oost 19.30 uur De Oosthof

Informatieavond ecozone oost
Op 21 december jl. vond de 
informatieavond plaats over de 
ecozone oost in Presikhaaf (pArk 12) 
en de verbreding van de A12. 

De ecozone oost betreft het gebied 
langs de A12, tussen het spoor en de 
Luinhorstweg. Het ontwerp is tot 
stand gekomen in overleg met de 
werkgroep ecozone oost. 
Deze werkgroep is samengesteld uit 
aanwonende en geïnteresseerde 
bewoners uit de betrokken wijken 
Elsweide en Over het Lange Water.

Voor 19.00 uur kwamen de eerste 
geïnteresseerde bewoners al binnen 
lopen bij MFC Presikhaven waar de 
informatieavond plaats vond. 
Zowel voor de ecozone als de ver-
breding van de A12 waren er diverse 
informatieborden. Mensen  van 
Rijkswaterstaat en de gemeente 
waren aanwezig om uitleg te geven 
over de plannen. Veel bewoners 
toonden interesse in de planning van 
de verbreding van de A12. Voor de 
ecozone ging de interesse voor-

namelijk uit naar het ontwerp. 
In de ecozone komt een deel bebos-
sing, een deel spelen en een deel 
recreatie. 

Verder zijn er diverse ommetjes 
gecreëerd en loopt de watergang 
speels door het gebied. Wat nu nog 
volgt voor de ecozone is het maken 
van het bestek, de aanbesteding en 
de uitvoering. De planning voorziet 
nu dat de start van de uitvoering 
nog voor de zomer plaatsvindt. 

Over het algemeen is er positief 
gereageerd op het ontwerp. In 
totaal hebben ongeveer 40 bewo-
ners de informatieavond bezocht.
Het ontwerp van de ecozone is in 
het informatiecentrum te bekijken. 

Advertentie

Vrijwilligers gezocht 
voor parkmanifestatie
In het weekend van 9 en 10 
september 2011 vindt voor de 
vijfde keer de parkmanifestatie 
plaats in het park van Presikhaaf. 

Op vrijdag is er een programma 
voor jongeren en op zaterdag voor 
alle leeftijden. Voor de organisatie 
van het zaterdagprogramma zijn we 
op zoek naar buurtbewoners die het 
leuk vinden om mee te denken over 
de invulling van en uitwerking aan 
het programma. Het gaat om zes 
tot acht bijeenkomsten.
Voor meer informatie kunt u 
contact opnemen met Karin 
Veldkamp, telefoon 026-3628447 of  
mail naar k.veldkamp@rijnstad.nl

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

Sara Abdallah, in dit eerste 
nummer van 2011 dé bezorger in beeld, 
kwam zeventien jaar geleden vanuit 
Somalië naar Nederland. 
Ze is heel actief voor de wijk en zit 
al drie jaar in de interculturele werk-
groep. Vanuit deze werkgroep werd 
zij benaderd voor het bezorgen van 
onze wijkkrant. Ze bezorgt Presikhaaf 
Wijknieuws al ruim twee jaar in de 
Hudsonstraat. Ze doet dat met veel 
plezier. De redactie van Presikhaaf 
Wijknieuws is daar erg blij mee en 
wil Sara hartelijk bedanken voor haar 
inzet. 

Wijkwebsite Presikhaafnet.nl 
vernieuwd
De wijkwebsite www.presikhaafnet.nl, 
een uitgave van de wijkplatforms 
Presikhaaf Oost en Presikhaaf West, 
is vernieuwd. Het belangrijkste is 
dat wijkbewoners ook zelf berichten 
kunnen plaatsen en reageren op 
artikelen. 

Daarnaast zal een aantal bewoners 
door de beheerders gevraagd wor-
den om deelredacteur te worden. 

De website gaat samenwerken met 
de wijkkrant Presikhaaf wijknieuws, 
ook een uitgave van de beide 
wijkplatforms. 

Artikelen in de wijkkrant, die te 
groot zijn of achtergrondinforma-
tie bevatten, staan nu ook op de 
website. Daarnaast kan iedere 
bewoner zelf de wijkagenda 
invullen. 

Omdat nog niet alles perfect 
verloopt, zal in de volgende wijk-
krant dieper worden ingegaan op 
de gebruiksvriende lijk  heid.
www.presikhaafnet.nl

Advertentie
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(Beginners)cursussen: 
*  Internet, e-mail, digitale fotobewer-      
  king (delen 1 en 2) voor de     
  besturingssystemen   
  Windows XP,  -VISTA en  -7. 
   Tien lessen voor   
   € 50,00, inclusief tien  
   gratis huiswerk- 
   begeleiding uren, exclusief  
   cursusboek en usb-stick. 
Korting voor mensen met een 
Arnhem Card. 

Workshops van 2 of 3 lessen
* Internetbankieren: 
  twee lessen van twee uur voor 
  € 10,00 plus kosten leerboek.

*  Werken met Word:
   teksten maken, niet in de vorm      
van alleen brieven, maar ook in het 

maken van 
(adres)bestanden, 
etiketten en 
diverse tekst-
verwerkings-
handig-heidjes. 
Drie lessen van 
elk twee uur voor 

€ 15,00 plus kosten boeken.
*  Werken met Picasa:
  drie lessen van twee uur voor     
  € 15,00. 
Voor de workshops moet u wel enige 
computerkennis hebben.

Alle computerbijeenkomsten 
vinden plaats in het 
Medi@trefpunt, gevestigd in de 
Overkant, Bethaniënstraat 242.

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

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

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

Cursussen en  workshops bij 

Seniorweb Leercentrum - de overkant
Bethaniënstraat 242 Arnhem

onderhoud nodig aan 
veel particuliere woningen 
Meer dan 1.000 particuliere wonin-
gen in Arnhem (vooral in de 
krachtwijken) verkeren in een 
slechte staat van onderhoud. 
In Malburgen en Presikhaaf zijn in 
de afgelopen jaren 200 van de 700 
eengezinswoningen gekeurd; nog 
niet de helft van die woningen is 
intussen verbeterd. Verdere achter-
uitgang van die woningen leidt 
ertoe dat de opknapkosten te hoog 
worden en dat ook de buurt achter-
uit gaat. Burgemeester en Wethou-
ders willen de particuliere woning-
verbetering krachtig stimuleren. 
Het college wil met de raad een 
themagesprek voeren over de beste 
aanpak.

De gemeente werkt er al een kwart 
eeuw aan om de kwaliteit van 
particuliere woningen op peil te 
brengen en te houden. De aandacht 
ging eerst uit naar de vooroorlogse 

woningvoorraad. Vanaf 2000 is de 
aandacht verschoven naar de 
woningen in Malburgen en 
Presikhaaf. 

Meer dan 1.000 woningen zijn hier 
gerenoveerd. Het zijn woningen 
met verenigingen van eigenaren die 
de verbetering gemeenschappelijk 
hebben aangepakt. Bij particuliere 
eengezinswoningen lukt dat veel 
minder.

Naast de nog forse onderhoudsach-
terstand bij ruim 1.000 woningen 
gaan intussen ook eerder gereno-
veerde woningen en jongere wonin-
gen gebreken vertonen. Voor de 
gemeente is dat een reden om het 
particuliere woningverbeteringsbe-
leid voort te zetten.

Wethouder Wonen Gerrie Elfrink: 
“Wij kiezen niet meer voor groot-

schalige sloop en nieuwbouw, maar 
voor de renovatie en isolatie van 
woningen. De bewoners kunnen er 
dan blijven wonen en de kosten 
liggen vaak lager. 42.000 woningen 
in onze stad zijn particuliere 
woningen. De helft daarvan is van 
vóór 1970. 
Slechts de helft daarvan is voorzien 
van dubbelglas en nog veel minder 
woningen hebben dak- en geveliso-
latie. We willen ons inzetten om 
deze woningen te verbeteren. 

Ik ben benieuwd naar de ideeën die 
in de stad en bij de raad leven. 
Woningherstel en behoud van 
goede woningen en een goed 
woon- en leefklimaat is van belang 
voor alle Arnhemmers. 
Omdat we spaarzaam willen 
omgaan met het belastinggeld, 
willen we zo doelmatig mogelijk te 
werk gaan.”
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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: ...................................................................................

Werkgroep AGA had een voorlopige voorziening 
gevraagd (een tijdelijke regeling voor de periode dat de 
beroepschriften nog in behandeling zijn) omdat het 
enige tijd duurt voordat in beroep uitspraak wordt 
gedaan. Gedurende die periode geldt het besluit van 
Gedeputeerde Staten van Gelderland (GS). 
Het bestemmingsplan zou dus al tot uitvoer gebracht 
kunnen worden, want het instellen van beroep schort 
de werking van het besluit van GS niet op. Met de 
vraag een voorlopige voorziening te treffen hebben we 
geprobeerd onomkeerbare gevolgen te voorkomen. 

Tijdens de zitting op 29 oktober jl. werd duidelijk dat 
de gemeente Arnhem werkt aan een uitwerkingsplan 
voor de AKZO-haven en Koningspley Noord. 
Dat plan zal midden volgend jaar tot uitvoer worden 
gebracht. Haast is dus geboden om het terrein op te 
hogen. Daarmee wilde de gemeente naar eigen zeggen 
volgend jaar februari/maart beginnen. Met deze infor-
matie kon de spoedeisendheid voor een voorlopige 
voorziening niet meer ontkend worden.  

Met het uitwerkingsplan zal er ook duidelijkheid 
komen over welke bedrijven zich er kunnen gaan 
vestigen. Namens de gemeente werd gezegd dat asfalt-
centrale Bruil niet zal komen en dat het bestemmings-
plan een asfaltcentrale uitsluit. Maar, een eenvoudige 
vrijstelling maakt het wel mogelijk dat er zich, zonder 
inspraakprocedure, een milieucategorie 5 bedrijf en 
dus een asfaltcentrale kan vestigen. B&W zijn name-
lijk bevoegd vrijstelling te verlenen voor ‘een bedrijf dat 
niet in de bedrijvenlijst voorkomt, mits: door vestiging 
van het desbetreffende bedrijf, in vergelijking met bedrij-

ven die wel in de bedrijvenlijst zijn op-
genomen, geen blijvend onevenredige aantasting van 
het woon- en leefmilieu zal plaatsvinden’. Wat de 
gemeente met deze prachtige volzin bedoelt, kon zij 
niet duidelijk maken aan de staatsraad.

Gemeente Arnhem en GS hadden er veel werk van 
gemaakt om de werkgroep niet ontvankelijk verklaard 
te krijgen. Werkgroep AGA is namelijk geen werk-
groep zonder status, zoals zij wilden doen geloven, 
maar slechts de werknaam waaronder de beide 
Wijkplatforms van Presikhaaf alles in werk stellen om 
de komst van een asfaltcentrale / milieucategorie 5 
bedrijven op Koningspley Noord tegen te gaan. 
Vereniging PresikGaaf is de rechtspersoon van de beide 
Wijkplatforms. Beiden maken deel uit van het wijkge-
richt werken van de gemeente Arnhem en worden ook 
gesubsidieerd door de gemeente. Veelzeggend detail 
daarbij is dat de gemeente door een ingehuurde advo-
caat tijdens de zitting liet roepen niet te weten hoe de 
werkgroep en/of het wijkgericht werken georganiseerd 
is. En als het gaat om ontvankelijkheid, Werkgroep 
Woonomgeving Presikhaaf 1 als onderafdeling van het 
Wijkplatform heeft, met Vereniging PresikGaaf als 
rechtspersoon, op 27-10-2008 wel een voorlopige 
voorziening toegewezen gekregen. 
Die uitspraak is onder zaaknummer 200805961/2 in te 
zien op www.raadvanstate.nl

Wij gaan niet bij de pakken neer zitten. De werkgroep 
heeft de wijkplatforms van Presikhaaf budget gevraagd 
en gekregen voor juridisch ondersteuning. 
Wij houden u op de hoogte!  

De Raad van State heeft op 5 november uitspraak gedaan in voorlopige voor-
ziening. Daarin werd onze werkgroep niet-ontvankelijk verklaard. 
Op www.ageena.nl kunt u de uitspraak lezen.

Nieuwsbrief Arnhem Geen Asfaltcentrale
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Aanvraagformulier bewonersbudget
Krachtwijk Presikhaaf

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

6826 HA Arnhem     tel. 026 362 84 47 sport/cultuur

achter de
voordeur

DOE  MEE . .
MET EEN IDEE

VOOR PRESIKHAAF
(2011 laatste aanvraagjaar!)

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

wonen
BEWONERS

BUDGET
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Sam-Sam kan weer lekker koken

Een snelkookpan en een couscouspan. Dat was de 
grote wens van kookgroep Sam-Sam sinds de ver-
huizing van de groep naar de nieuwe keuken in MFC 
Presikhaven. Een beroep op het Bewonersbudget 
bracht uitkomst: nu kan weer gewoon worden 
gekookt. 

“In de nieuwe keuken van het MFC hebben we 
een inductiekookplaat. Daar heb je speciale pan-
nen voor nodig”, zegt Marie Brunings van de 
kookgroep. Er zijn daar wel pannen, maar die 
voldoen niet altijd. “De sukadelapjes worden in 
een gewone braadpan niet op tijd gaar, want dat 
duurt úren. Net zoals het koken van rauwe 
bruine bonen, linzen of erwten. Zoveel tijd heb-
ben we niet.” Een snelkookpan moest uitkomst 
bieden. Dan lukken sukadelapjes in een half 
uur.
Ook een couscouspan was een must, want de 
tien kookdames van Sam-Sam bereiden op een 
avond de lekkerste culturele gerechten, waaron-
der couscous. Een couscouspan voor inductieko-
ken vind je echter niet zomaar. Die moest 
speciaal uit Beverwijk komen. Voor de twee 
pannen vroeg en kreeg de groep 250 euro uit 
het Bewonersbudget. Zo kunnen ze er weer 
tegenaan.
Eens in de drie weken, op vrijdagavond tussen 
half zeven en tien, staan de Sam-Sam-dames te 
kokkerellen. Al meer dan vijftien jaar. “Surinaams, 
Turks, Marokkaans maar ook de Nederlandse 

pot. Vaak simpele gerechten in verschillende 
variaties. Van pannenkoeken tot kouseband met 
zoutvlees. En ook toetjes.”
Telkens is iemand anders aan de beurt. En dan is 
het “samen snijden, bakken, met de neus er 
bovenop om het te leren”, want koken doe je 
met een snuifje van dit en een snuifje van dat 
en in een bepaalde volgorde. Dat wil je later 
thuis ook kunnen. “Heel interessant”, vindt Marie 
Brunings. “Je denkt: hé, kan ik dat ook? Ja dus.” 
En na afloop eten de dames de gerechten gezel-
lig samen op - als ze tijd hebben tenminste, 
anders gaan de lekkernijen mee naar huis. 
Overigens is er nog plek voor vrouwen die ook 
wel eens aan deze kookactiviteit willen 
proeven. 

Laatste jaar Bewonersbudget

Pak je kans!
Pak dit jaar de kans. Doe een aanvraag voor 
het Bewonersbudget. In 2011 is er nog geld,

 in 2012 niet meer. 

Waarom stopt het Bewonersbudget? 
Het vorig kabinet besloot om de problemen in 
wijken als Presikhaaf aan te pakken. Het gaat 
dan over de krachtwijken van minister 
Vogelaar. Bewoners in krachtwijken kregen 
hierbij een mooi eigen budget ter beschik-
king: het Bewonersbudget. Voor Presikhaaf is 
dat één miljoen euro voor de periode 2008-
2011. Niemand anders dan bewoners zelf 
beslissen wat er met dit geld gebeurt. 
Dit nieuwe kabinet heeft nog niet nadrukkelijk 
aangegeven verder te gaan met de krachtwij-
ken. De verwachting is dat dit niet gebeurt. 
Dat betekent dus stoppen, ook wat betreft het 
bewonersbudget. Dit jaar is dus de laatste 
kans ervan te profiteren. Pak die kans.

Drieduizend deelnemers
De afgelopen jaren is het Bewonersbudget in 
Presikhaaf zeer succesvol gebleken. Er zijn 
bijna honderd aanvragen ingediend, vaak 
door meerdere wijkbewoners samen - in 
totaal 275. Aan de activiteiten die hieruit 
voortkwamen, hebben zo’n drieduizend men-
sen deelgenomen. Daarbij zijn niet eens alle 
wijkbewoners meegeteld die ervan profite-
ren, zoals kinderen van een speelplek of 
bewoners van een nieuw bankje of stukje 
groen.
Drieduizend is veel! En ook opvallend: 
het waren vooral mensen die nooit eerder 
actief waren in de wijk. Presikhaaf leeft dus. 

Presikhaaf doet mee! 
 

Draaihek en fietsenstalling voor 
kunstgrasveld

Vanaf januari kan iedereen vrij gaan voetballen op 
het kunstgrasveld van fc Presikhaaf, als de vereni-
ging dat zelf tenminste niet gebruikt. Echter, om 
fietsen en bromfietsen van het terrein te weren, zijn 
er een draaihek (tourniquet) en een fietsrek bij de 
ingang geplaatst. De stichting Vrienden van Presik-
haaf vroeg hiervoor geld aan uit het Bewoners-
budget. 

Eigenlijk wilde de gemeente hoge hekken om 
het veld zetten, vertelt Ed van de Laar van de 
stichting. Zo wilden ze vandalisme tegen gaan. 
Maar dat stuitte op verzet. “We hebben gezegd: 
we willen een publieksvriendelijk veld, dus geen 
hoge hekken.”
Maar zomaar met (brom)fietsen het terrein op, 
moest ook niet kunnen. Daaruit groeide bij de 
Vrienden van Presikhaaf het idee voor een draai-
tourniquet en een fietsenrek. “Maar de gemeen-
te, die het hele complex heeft aangelegd, zat 
met een tekort aan geld”, zegt Van de Laar. “Dus 
vroeg ze of wij daar niet naar op zoek wilden 
gaan. We kenden het systeem van het 
Bewonersbudget, dus wij naar het Wijkplat-
form.” 
“Die wilde van ons een begroting en een moti-
vatie. We hebben toen benadrukt dat iedereen 
hier vrij kan komen voetballen, dus ook alle 
jeugd uit Presikhaaf. Dat was voor het Wijkplatform 
een belangrijke reden om onze aanvraag te 
honoreren.” Het Wijkplatform stelde ruim 13 
duizend euro uit het Bewonersbudget beschik-
baar.
Van de Laar, tevens bestuurslid van fc Presikhaaf, 
is zeer tevreden. “Er wordt veel gebruik gemaakt 
van het veld.  Maar nog vooral door kinderen 
van onze eigen vereniging. Daarom gaan we 
flyeren om meer aandacht op het veld te rich-
ten.” Het kunstgrasveld, zeg maar een groot 
soort Cruyffcourt, kan de hele dag worden 
gebruikt tot zonsondergang. 

Budosport krijgt nieuwe 
sportmatten en deuren 

“Kapotte matten, gaten, opgeplakte stukken. Die mat-
ten waren geen gezicht.” José Roelofs stoorde zich 
behoorlijk aan de armoedige uitstraling bij Budosport. 
Maar geld voor nieuwe matten was er niet. Tot ze een 
geniale inval kreeg: het Bewonersbudget! 

Iedereen moet kunnen sporten. Dus houdt 
Budosport-directeur Marian Wensink de contri-
butie laag. En daar organiseert ze ook nog eens 
allerlei activiteiten mee, van Sinterklaasfeest tot 
judokamp. Low budget natuurlijk. Zo houdt ze 
echter nauwelijks geld over voor nieuwe mat-
ten. Ook een zoektocht op Marktplaats.nl bood 
geen soelaas.  De boel dreigde te verloederen. 
En toen kwam José Roelofs. (op de foto rechts) 
“Er liepen meer mensen te mopperen over die 
matten, maar ik wilde er echt iets aan doen. 
Maar hoe? Op een nacht werd ik wakker en wist 
het: ik ga geld vragen bij het Bewonersbudget.” 
Zo gezegd zo gedaan. “We hebben het Kracht-
wijkteam duidelijk gemaakt dat er heel veel 
jeugd van Budosport profiteert, dat sport men-
sen met elkaar in contact brengt, dat iedereen 
zich hier thuis moet voelen en dat Budosport 
geen commerciële sportschool is. En dat dit alle-
maal dreigde te verdwijnen omdat mensen 
zonder goede matten konden gaan afhaken.”
Het Krachtwijkteam was enthousiast. Achtduizend 
euro kreeg Budosport. “We kunnen een nieuwe 
ondervloer leggen, kapotte matten vervangen 
en er een afdekzeil overheen leggen - dat is 
mooier, beter en hygiënischer dan matten”, zegt 
Marian Wensink. Ook kreeg ze geld voor nieuwe 
buitendeuren, die aardig waren doorgerot. Begin 
maart, tijdens de schoolvakantie, wordt het zeil 
gelegd. Dan is Budosport een weekje dicht.
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Sam-Sam kan weer lekker koken

Een snelkookpan en een couscouspan. Dat was de 
grote wens van kookgroep Sam-Sam sinds de ver-
huizing van de groep naar de nieuwe keuken in MFC 
Presikhaven. Een beroep op het Bewonersbudget 
bracht uitkomst: nu kan weer gewoon worden 
gekookt. 

“In de nieuwe keuken van het MFC hebben we 
een inductiekookplaat. Daar heb je speciale pan-
nen voor nodig”, zegt Marie Brunings van de 
kookgroep. Er zijn daar wel pannen, maar die 
voldoen niet altijd. “De sukadelapjes worden in 
een gewone braadpan niet op tijd gaar, want dat 
duurt úren. Net zoals het koken van rauwe 
bruine bonen, linzen of erwten. Zoveel tijd heb-
ben we niet.” Een snelkookpan moest uitkomst 
bieden. Dan lukken sukadelapjes in een half 
uur.
Ook een couscouspan was een must, want de 
tien kookdames van Sam-Sam bereiden op een 
avond de lekkerste culturele gerechten, waaron-
der couscous. Een couscouspan voor inductieko-
ken vind je echter niet zomaar. Die moest 
speciaal uit Beverwijk komen. Voor de twee 
pannen vroeg en kreeg de groep 250 euro uit 
het Bewonersbudget. Zo kunnen ze er weer 
tegenaan.
Eens in de drie weken, op vrijdagavond tussen 
half zeven en tien, staan de Sam-Sam-dames te 
kokkerellen. Al meer dan vijftien jaar. “Surinaams, 
Turks, Marokkaans maar ook de Nederlandse 

pot. Vaak simpele gerechten in verschillende 
variaties. Van pannenkoeken tot kouseband met 
zoutvlees. En ook toetjes.”
Telkens is iemand anders aan de beurt. En dan is 
het “samen snijden, bakken, met de neus er 
bovenop om het te leren”, want koken doe je 
met een snuifje van dit en een snuifje van dat 
en in een bepaalde volgorde. Dat wil je later 
thuis ook kunnen. “Heel interessant”, vindt Marie 
Brunings. “Je denkt: hé, kan ik dat ook? Ja dus.” 
En na afloop eten de dames de gerechten gezel-
lig samen op - als ze tijd hebben tenminste, 
anders gaan de lekkernijen mee naar huis. 
Overigens is er nog plek voor vrouwen die ook 
wel eens aan deze kookactiviteit willen 
proeven. 

Laatste jaar Bewonersbudget

Pak je kans!
Pak dit jaar de kans. Doe een aanvraag voor 
het Bewonersbudget. In 2011 is er nog geld,

 in 2012 niet meer. 

Waarom stopt het Bewonersbudget? 
Het vorig kabinet besloot om de problemen in 
wijken als Presikhaaf aan te pakken. Het gaat 
dan over de krachtwijken van minister 
Vogelaar. Bewoners in krachtwijken kregen 
hierbij een mooi eigen budget ter beschik-
king: het Bewonersbudget. Voor Presikhaaf is 
dat één miljoen euro voor de periode 2008-
2011. Niemand anders dan bewoners zelf 
beslissen wat er met dit geld gebeurt. 
Dit nieuwe kabinet heeft nog niet nadrukkelijk 
aangegeven verder te gaan met de krachtwij-
ken. De verwachting is dat dit niet gebeurt. 
Dat betekent dus stoppen, ook wat betreft het 
bewonersbudget. Dit jaar is dus de laatste 
kans ervan te profiteren. Pak die kans.

Drieduizend deelnemers
De afgelopen jaren is het Bewonersbudget in 
Presikhaaf zeer succesvol gebleken. Er zijn 
bijna honderd aanvragen ingediend, vaak 
door meerdere wijkbewoners samen - in 
totaal 275. Aan de activiteiten die hieruit 
voortkwamen, hebben zo’n drieduizend men-
sen deelgenomen. Daarbij zijn niet eens alle 
wijkbewoners meegeteld die ervan profite-
ren, zoals kinderen van een speelplek of 
bewoners van een nieuw bankje of stukje 
groen.
Drieduizend is veel! En ook opvallend: 
het waren vooral mensen die nooit eerder 
actief waren in de wijk. Presikhaaf leeft dus. 

Presikhaaf doet mee! 
 

Draaihek en fietsenstalling voor 
kunstgrasveld

Vanaf januari kan iedereen vrij gaan voetballen op 
het kunstgrasveld van fc Presikhaaf, als de vereni-
ging dat zelf tenminste niet gebruikt. Echter, om 
fietsen en bromfietsen van het terrein te weren, zijn 
er een draaihek (tourniquet) en een fietsrek bij de 
ingang geplaatst. De stichting Vrienden van Presik-
haaf vroeg hiervoor geld aan uit het Bewoners-
budget. 

Eigenlijk wilde de gemeente hoge hekken om 
het veld zetten, vertelt Ed van de Laar van de 
stichting. Zo wilden ze vandalisme tegen gaan. 
Maar dat stuitte op verzet. “We hebben gezegd: 
we willen een publieksvriendelijk veld, dus geen 
hoge hekken.”
Maar zomaar met (brom)fietsen het terrein op, 
moest ook niet kunnen. Daaruit groeide bij de 
Vrienden van Presikhaaf het idee voor een draai-
tourniquet en een fietsenrek. “Maar de gemeen-
te, die het hele complex heeft aangelegd, zat 
met een tekort aan geld”, zegt Van de Laar. “Dus 
vroeg ze of wij daar niet naar op zoek wilden 
gaan. We kenden het systeem van het 
Bewonersbudget, dus wij naar het Wijkplat-
form.” 
“Die wilde van ons een begroting en een moti-
vatie. We hebben toen benadrukt dat iedereen 
hier vrij kan komen voetballen, dus ook alle 
jeugd uit Presikhaaf. Dat was voor het Wijkplatform 
een belangrijke reden om onze aanvraag te 
honoreren.” Het Wijkplatform stelde ruim 13 
duizend euro uit het Bewonersbudget beschik-
baar.
Van de Laar, tevens bestuurslid van fc Presikhaaf, 
is zeer tevreden. “Er wordt veel gebruik gemaakt 
van het veld.  Maar nog vooral door kinderen 
van onze eigen vereniging. Daarom gaan we 
flyeren om meer aandacht op het veld te rich-
ten.” Het kunstgrasveld, zeg maar een groot 
soort Cruyffcourt, kan de hele dag worden 
gebruikt tot zonsondergang. 

Budosport krijgt nieuwe 
sportmatten en deuren 

“Kapotte matten, gaten, opgeplakte stukken. Die mat-
ten waren geen gezicht.” José Roelofs stoorde zich 
behoorlijk aan de armoedige uitstraling bij Budosport. 
Maar geld voor nieuwe matten was er niet. Tot ze een 
geniale inval kreeg: het Bewonersbudget! 

Iedereen moet kunnen sporten. Dus houdt 
Budosport-directeur Marian Wensink de contri-
butie laag. En daar organiseert ze ook nog eens 
allerlei activiteiten mee, van Sinterklaasfeest tot 
judokamp. Low budget natuurlijk. Zo houdt ze 
echter nauwelijks geld over voor nieuwe mat-
ten. Ook een zoektocht op Marktplaats.nl bood 
geen soelaas.  De boel dreigde te verloederen. 
En toen kwam José Roelofs. (op de foto rechts) 
“Er liepen meer mensen te mopperen over die 
matten, maar ik wilde er echt iets aan doen. 
Maar hoe? Op een nacht werd ik wakker en wist 
het: ik ga geld vragen bij het Bewonersbudget.” 
Zo gezegd zo gedaan. “We hebben het Kracht-
wijkteam duidelijk gemaakt dat er heel veel 
jeugd van Budosport profiteert, dat sport men-
sen met elkaar in contact brengt, dat iedereen 
zich hier thuis moet voelen en dat Budosport 
geen commerciële sportschool is. En dat dit alle-
maal dreigde te verdwijnen omdat mensen 
zonder goede matten konden gaan afhaken.”
Het Krachtwijkteam was enthousiast. Achtduizend 
euro kreeg Budosport. “We kunnen een nieuwe 
ondervloer leggen, kapotte matten vervangen 
en er een afdekzeil overheen leggen - dat is 
mooier, beter en hygiënischer dan matten”, zegt 
Marian Wensink. Ook kreeg ze geld voor nieuwe 
buitendeuren, die aardig waren doorgerot. Begin 
maart, tijdens de schoolvakantie, wordt het zeil 
gelegd. Dan is Budosport een weekje dicht.
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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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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

Piet Schreuder

Sporten in de 
nieuwe gymzaal van 
MFC Presikhaven

De vereniging A.A.C. geeft op 
woensdagavond van 18.30 - 19.30 
uur bewegen op muziek. Je kunt 
het ook aerobic of bodyfit noemen, 
het komt een beetje op hetzelfde 
neer. Belangrijk is dat alle 
spiergroe pen aan de beurt komen. 

Schouders en bovenlichaam wor-
den goed losgemaakt en daarna 
komen billen en benen aan de 
beurt. We werken met gewichtjes 
of dynabands voor onze armspie-
ren, doen grondoefeningen en 
trainen de buikspieren met tot slot 
een cooling down.

Op woensdagavond is er van 19.30 
tot 21.00 uur een gym-/turnuur: 
turnen met toestellen onder goede 
begeleiding voor dames en heren 
boven de 16 jaar. 
Heb je interesse, kom een keer 
langs en doe gelijk mee.
 
Bij alle groepen kunnen we nog 
nieuwe leden gebruiken. 
Voor informatie kun je bellen naar 
leidster Marijke Vleeming, 
telefoon 026-3642207.

Ik heb liever niet dat u dit verder 
vertelt, maar ik houd helemaal 
niet van bewegen. Al jaren fiets 
ik naar het stadskantoor om de 
jaarlijkse Triatlon en Fietstochten 
voor senioren mee te organiseren. 

Waarom juist ik daarvoor werd 
gevraagd, is mij een raadsel. 
Misschien omdat ze dachten dat 
ik in een ver verleden me suf 
achter een bal aan liep. 
In werkelijkheid volgde ik het 
advies van Wim Sonneveld op, 
die zei: “Dat doe je verkeerd, dat 
moet je laten doen”. 
Als ik het veld op kwam, riepen 
sommige dames uit het publiek: 

“Scoor-um”. Dat had hoop ik te 
maken met de plaats die mij als 
middenvoor was toebedeeld. 
Ik kon daar de ballen afwachten 
om ze het laatste tikje te geven.
Straks moet ik boodschappen 
doen en nu al zit ik te denken 
aan het stuk dat ik moet 

overbruggen. 
Twee zonen 
zijn niet 
elke dag op 
het bedrijf 
waarvoor 
ze werken. 
Sommige taken kunnen ze thuis 
op hun computer vervullen. Zou 
dat één van de oorzaken zijn dat 
kerken en verenigingen klagen 
over verminderde deelname? 
Wij zitten van hier tot Tokio 
zonder bewegen in een 
vliegtuigstoel en nemen thuis 
steeds meer afstand van elkaar. 
Botsingen zijn vaak het resultaat.

Vanmiddag dwing ik mij voor 
het maken van het dagelijkse 
rondje door het park naast me. 
Daar praat ik even met mensen 
die door hun hond worden 
verplicht erop uit te gaan. Je 
moet er tegenwoordig wat voor 
doen om gezond te blijven.

AFSTANDEN oVEBRUGGEN

Advertentie
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Door Til GerritsenDansbingo
Op vrijdag 14 februari 2011. 
De zaal is open vanaf 14.00 uur. 
Het bingoplankje kost € 4,00.

(Voorjaars)bloemstukje maken
Op vrijdag 11 maart 2011. 
De kosten zijn € 7,50 all in. Zaal 
open 14.00 uur. 
Vanaf maandag 21 februari kunt 
u zich inschrijven. 
Maximaal aantal deelnemers = 35.

Modeshow
Op vrijdag 8 april organiseert de 
firma H&A-mode haar jaarlijkse 
voorjaarsmodeshow. Ook kunt u 
weer voordelige (gemak)schoenen 
en een leuk sieraad bij uw (nieuwe) 
kleding kopen. 
De zaal is open vanaf 14.00 uur. 
De toegang is gratis.

Paasdiner
Op woensdag 20 april serveren we 
weer een heerlijk diner. De kosten 
zijn € 7,50. De middag start om 
13.00 uur; zaal open 12.30 uur. 

Vanaf maandag 28 maart kunt u 
zich inschrijven. 

Weldam cinema
Op 10 februari ‘Im Weissen Rössl’, 
een film met o.a. Peter Alexander.

24 februari ‘Don 
Camillo op de 
Baricade’. Deze 
overbekende film 
met Fernandel in 
de hoofdrol.
10 maart 
‘Italiaanse avond’ 
met speciale 

(film)muziek uit 
Toscane m.m.v. de twee rasarties-
ten Andrea Bocceli en André Rieu. 
Naast een lekker glas wijn serveren 
we ook een heerlijk Italiaans hapje. 
Deze avond kost € 3,00. 
De inschrijving start op donderdag 
10 februari. 
Op 31 maart ‘Sound of Music’ met 
Julie Andrews.
De avonden starten om 19.00 uur 
en de kosten zijn € 1,50.

Thai chi tao
Op de dinsdagochtenden van 10.00 
tot 11.00 uur start er een nieuwe 
cursus van het Gemeentelijk sport-
bedrijf. De cursus is heel geschikt 
voor de oudere mens. De oefenin-
gen verminderen op den duur de 
lichamelijke klachten van pijn en 
stijfheid. Probeer een gratis proefles. 

Bridgen
Op woensdag vanaf 19.00 uur bent 
u van harte welkom. Voor nadere 
informatie kunt u contact opnemen 
met de heer Quist, telefoon 
026-3614517.

Expositie
Tot eind februari 2011 exposeert 
Barbera Brouwer haar olieverfschil-
derijen in de Weldam. Zij heeft  in 
opdracht  reeds prachtige stillevens 
en iconen geschilderd. 

Loop eens op werkdagen tussen 
09.30 en 16.00 uur binnen in de 
Weldam. U bent van harte welkom.

Advertentie

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

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

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

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

Activiteiten SWoA, locatie de Weldam
Middachtensingel 39, telefoon 026- 3611741
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Door Thea van DurenOp veertien oktober, tijdens de 
wijkbijeenkomst Presikhaaf Oost, 
won Thea van Duuren een prijs: 
een uitstapje met de wijkwethou-
der. Hier haar verhaal.
 
Op acht december was het dan 
zover, een dag op stap met Margriet 
Bleijenberg werd werkelijkheid. 
En waar kun je dan beter afspreken 
dan in het MFC. Het ontvangst-
comité stond al klaar, koffie en de 
thee waren gezet, de koek aange- 
sneden.

Ik wist absoluut niet dat er zoveel 
disciplines in dit gebouw huisves-
ting hebben: bibliotheek, thuiszorg, 
politie, twee basisscholen, buiten-
schoolse opvang etc.

Ik hoorde dat er taalcursussen 
worden gegeven en inloopochten-
den zijn voor iedereen.
Een prachtige keuken, waarin 
kooklessen worden gegeven aan 
voornamelijk dames. 
Op mijn vraag: “Waarom geen 
mannen”, was het antwoord: “Wij 
bestaan al meer dan twintig jaar en 
toen was het niet gewoon dat 
mannen deelnamen aan dit soort 
activiteiten uit andere culturen.”

Ik keek om de hoek van groep 4 
van de Lourdesschool. Ja hoor net 

Om drie uur zat de tijd van de 
wethouder erop. Er wachtte een 
vergadering.  En als je onderwijs, 
jeugdbeleid, veiligheid en coördina-
tie integrale aanpak overlast in je 
portefeuille hebt, is er altijd wel een 
vergadering of ontmoeting. 

Het is mij dan ook moeilijk voor te 
stellen dat deze functie in slechts 
80% van de tijd wordt uitgevoerd.

als vroeger; juf voor de klas en de 
kinderen netjes in hun bank. 
Maar waar zijn de krijtjes? Het lijkt 
nog maar zo kort geleden dat mijn 
eigen kinderen naar school gingen. 
Kortom ik zag hier de nieuwe 
manier van lesgeven.

Tijdens de lunch op het gemeente-
huis spraken we met elkaar over 
wat we zoal doen en belangrijk 
vinden. 

Om half twee schoof Jos aan voor 
een rondleiding door het stadhuis 
en Duivelshuis. 
Zo kwamen we op de kamer van de 
burgemeester. 
Al haar voorgangers hebben er een 
prachtig gebrandschilderd raam. 
De bezichtiging van de Raadszaal 
was ook zeer de moeite waard. 

Schoolvakanties 2011
Voorjaarsvakantie

5 maart t/m 13 maart

Meivakantie
22 april t/m 6 mei

Zomervakantie 
basisonderwijs

9 juli t/m 21 augustus

Zomervakantie
voortgezet onderwijs 
9 juli t/m 28 augustus

Herfstvakantie
22 oktober t/m 30 oktober

op stap met 
wethouder Bleijenberg
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Wat is er mis met blok- en 
stadsverwarming?
In de Bewoners Werkgroep Kracht-
wijk Presikhaaf ontstonden zorgen 
over de stadsverwarming. Want die 
kregen we te horen uit de flats 
boven het winkelcentrum en van 
de nieuwbouw, die al op stadsver-
warming is aangesloten. 
Is stadsverwarming wel zó goed-
koop en zó goed voor het milieu als 
wordt beweerd?

Er kwam een voorstel voor een 
onderzoek, inclusief een enquête 
onder de bewoners van de blokver-
warmingflats. Die enquête hebben 
we inmiddels uitgevoerd en de 
respons was veel hoger dan wat in 
het algemeen op enquêtes terug-
komt. Duidelijk werd, dat de 
meeste mensen niet weten wat er 
boven hun hoofd hangt. Ze vrezen 
dat ze nu al veel te veel betalen. 
De NUON heeft na onze publici-
teit een folder verspreid: 70% 
CO2-reductie, maar nergens 
onderbouwd.

Wie doet mee met (energie)
Schone Houtvrouw?
Tien jaar geleden had de 
gemeente plannen om woningen 
te slopen naast het Rijn IJssel 
College aan de Houtmanstraat. 
De bewoners boden verzet en 
organiseerden zich in De Stoere 
Houtman. Ze bedachten zelf 
ideeën en kregen steun van het 
Ministerie van VROM. 

Er kwamen plannen voor het 
opknappen van de woningen, voor 
nieuwbouw en voor schone energie.

We zijn nu tien jaar verder. 
De woningen staan er nog en 
sommigen zijn mooi gerenoveerd. 
Helaas ontnam de gemeente ons de 
kans om zelf een nieuwbouwplan 
te maken voor de plek van de 
inmiddels gesloopte Rijn 
IJssel-gebouwen. 

Vivare zou het doen met een 
Woonzorgcomplex erbij. 
Maar na jaren tekenen, studeren en 
overleggen kwam de kredietcrisis 

en verder bleek de grond veel te 
duur. Dus gaf Vivare het initiatief 
weer terug.
We gaan het als bewoners weer zelf 
proberen. Het moet het energiezui-
nigste woonbuurtje van Arnhem 
worden. Een architectuurprijsvraag 
moet zorgen dat het ook het 
allermooiste complex wordt, inclu-
sief het verder opknappen van de 
bestaande woningen. Daarom mag 
heel Arnhem meepraten over haar 
nieuw, toekomstig ‘Openbaar 
Kunstbezit’. 

Er komt een adviserende jury met 
Jacqueline Cramer als voorzitter. 
Het moet zó mooi en duurzaam 
worden, dat we er extra bijdragen 
voor kunnen krijgen van de overhe-
den, die dit plan een echte verrij-
king voor Presikhaaf en voor de 
hele stad vinden, ook al zijn de 
woningen niet duur!

Wie durft mee te doen voor 
€ 100,00 borg, waarmee je mee-
praat, maar nog niets beslist! 
Inlichtingen en opgaven bij 
jaaphuurman@hotmail.com
 

We hebben contact gezocht met 
bewoners uit Almere, die jaren 
vechten tegen te hoge rekeningen 
voor stadsverwarming. Zij hebben 
successen geboekt. 
Wettelijk is geregeld dat je voor 
stadsverwarming niet meer mag 
betalen dan voor warmte, die je uit 
eigen verwarming krijgt. Er ligt nog 
open, met wat voor soort woning je 
dat vergelijkt? Met goed geïsoleerde 
woningen of met woningen, waar-
bij veel warmte verloren gaat? 

De Almeerders hebben onderzoe-
ken uitgevoerd voor gemeenten als 
Lelystad en Tilburg. Ze willen voor 
Presikhaaf ook een onderzoek doen. 
We hebben daarvoor afrekeningen 
nodig over drie achtereenvolgende 
jaren. Van blokverwarming èn van 
electriciteit/gas. Wie kan ons 
daaraan helpen? Wij van de Werk-
groep Stadsverwarming horen graag 
van u. Reacties naar 
jaaphuurman@hotmail.com 
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Voorkom verstoppingen in uw buurt door goed rioolgebruik

SCHooN RIooL, SCHooN WATER IN DE WIJK
Is uw riool of afvoer wel eens verstopt geweest? Dan weet u hoeveel 
gedoe het is om dit te verhelpen. Hieronder leest u tips van de 
gemeente Arnhem om verstoppingen te voorkomen. 
We hopen dat u ze opvolgt. Zo helpt u om uw eigen riool en het water 
in de wijk schoon te houden.

Alles wat u door de wc en afvoer 
spoelt, komt in ons riool terecht. 
Als u vet, vochtige doekjes of 
chemische spullen doorspoelt, 
werkt de riolering niet goed en 
vervuilen onze rivieren. 
Bovendien riskeert u verstoppingen. 
Gebruik uw riool dus goed. 
Hieronder leest u hoe.

Vochtige doekjes in de prullenbak
Vochtige doekjes horen niet thuis in 
het riool, maar in uw prullenbak. 
Ze lossen namelijk niet op in water, 
waardoor het riool verstopt. 
Gooi billen-, toilet- en schoon-
maakdoekjes dus na gebruik altijd 
in de afvalbak. 

Uiteraard geldt dit ook voor luiers, 
tampons, maandverband en 
condooms.

Frituurvet in lege pakken
Frituurvet stolt in koud water en 
blijft aan de wand van uw afvoer 
plakken. Na verloop van tijd sluit al 
dat vet de afvoer helemaal af en 
verstopt deze. Doe vet daarom 
altijd in een melk- of sappak en 
gooi dat in uw vuilnisbak bij het 
restafval.

Sop in de gootsteen of wc
Op veel plekken in Arnhem wordt 
het regenwater van de straten en 
daken direct naar sloten, vijvers of 

in de bodem afgevoerd. Heel 
Arnhem-Zuid heeft, op Elden na, 
zo’n gescheiden rioolstelsel. In de 
straat liggen er dan twee buizen; 
één die het vuile afvalwater afvoert 
naar de zuivering en één die het 
regenwater van daken en wegen 
afvoert naar sloten en vijvers. 

Gooi daarom geen afval op straat 
en spoel geen emmers sop door de 
straatkolk, want dit vervuilt het 
oppervlaktewater en de grond. 
Gooi sop thuis in de gootsteen of 
de wc en was uw auto in de 
wasstraat.
 
Chemisch spul bij chemisch afval
De riolering is geen afvalputje. 
Schadelijke stoffen als verf en 
oplosmiddelen horen er niet in 
thuis. Die moeten bij het chemisch 
afval. Doe de verf, ammoniak of 
terpentine in een afsluitbaar (jam-)
potje of fles en lever ze in bij de 
afvalbrengstations.

De gemeente Arnhem werkt samen 
met u aan het 

schoonhouden van het water. 
Kijk voor meer informatie over 

onze waterprojecten op 
www.schoonwaterhoujehelder.nlIngezonden foto door A. van Kooij
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Deze foto is gemaakt door onze redactiefotograaf 
tijdens een wandeling binnen de wijk Presikhaaf. 

Als u herkent waar deze foto is genomen, stuur 
dan de oplossing met uw naam, adres 
en telefoonnummer  vóór 18 maart 2011 naar: 

Redactie Presikhaaf  Wijknieuws 
Laan van Presikhaaf 7 -  6826 AH Arnhem 
 Of mail naar:
             presikhaafnieuws@telfort.nl

Onder de goede inzenders wordt een 
tegoedbon verloot ter waarde van € 20,00. 
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Voor de oplossing zie pag. 20
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De oplossing van ,,Herken je wijk” in 
wijknieuws nr. 6 ,,Olifant”, dit beeld 
staat op het bedrijventerrein 
IJsselburcht.

Biljartclub 
D.C.P. 
zoekt leden

D.C.P., een club voor 55 plussers, gehuisvest in 
de SWOA-locatie de Weldam, heeft plaats voor 
nieuwe leden.

Op de woensdagmorgen is een damesgroep, 
waar onder deskundige leiding wordt gebiljart 
en waar één plaats is vrijgekomen voor een dame. 
Bij de heren is op maandagavond een plaats 
beschikbaar en bij de donderdagochtendgroep 
twee plaatsen.  

Naast het op een ontspannen wijze biljarten 
binnen eerdergenoemde groepen, kunt u ook 
deelnemen aan de clubcompetitie Libre, welke 
in het najaar en wintermaanden wordt gespeeld 
of de competitie Bandstoten tijdens de 
zomermaanden.
De wedstrijden voor beide competities worden 
volgens een daartoe vooraf opgesteld schema op 
de dinsdagavonden gespeeld.

Heeft u belangstelling, dan kunt u dat kenbaar 
maken aan de heer W.A. Peters, voorzitter van 
de biljartclub, telefoon 026-3647154.

Een van onze trouwe 
inzenders is weer als prijs-

winnaar uit de bus gekomen.
Mw. Koenders
Lage Waard
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BELANGRIJKE 
TELEFooNNUMMERS

Alarmnummer (politie, brandweer, ambulance)  112
Bibliotheek Presikhaaf    3613401
Buurtcentra:
 - de Overkant    3614457
 - de Oosthof    3619873
 - Presikhaven    3615564
Centrum voor Jeugd en Gezin   088-3555 000
Dierenambulance    3649111
Gemeente Arnhem Servicelijn   0900-1809
Huurdershuis (juridische ondersteuning)  4432572
Huisartsendienst regio Arnhem  0900-1598
Meldpunt Vrijwillige Hulpdienst  3703540
Jongerencentrum Push    3618655
Leerbedrijf Diagonaal    3634533
MultiFunctioneelCentrum (beheerder)  3647193
Openbare verlichting    3775977
Opbouwwerk Presikhaaf   3628447
Politie (niet bedreigend)    0900-8844
Sita, grofvuil     4460490
SOS Hulpdient    4436000
SWOA: Waalstaete    7517322
SWOA: de Weldam    3611741
Stadsboerderij Presikhaaf   3775464
Woningstichting/-corporatie:
 - Portaal    0800-7678225
 - Vivare     3550200
 - Volkshuisvesting Arnhem  3712712
Wijkwinkel Presikhaaf    3771507
 openingstijden: maandag, dinsdag en donderdag
 van 09.00 - 16.30 uur; woensdag van 09.00 - 12.30 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

Voorschoolse 
opvang gestart in 
Presikhaaf oost!

Vanaf januari is er voor kinderen in 
Presikhaaf Oost een extra voor-
ziening. Vanaf  ’s morgens half acht 
kan gebruik gemaakt worden van 
voorschoolse opvang bij Kid’s 
World aan de Kermisland 9. 

De beide basisscholen: Dr. Willem 
Dreesschool en John F. Kennedy-
school hebben met SKAR de 
handen ineengeslagen om dit te 
kunnen realiseren voor de kinderen 
in Presikhaaf Oost. 
Steeds meer ouders blijken vanwege 
hun werk of opleiding behoefte te 
hebben aan opvang, ook voor 
schooltijd. Wij zijn blij dat dit 
gerealiseerd is met deze nieuwe 
voorziening.
Ouders kunnen vanaf 7.30 uur hun 
kinderen bij Kid’s World brengen. 
De kinderen hebben hier nog even 
een gezellige tijd met de leidsters, 
die hen daarna veilig naar een van 
de scholen brengen.

Wilt u meer informatie, dan kunt u 
bellen met SKAR, 0900- 2357527 of 
contact opnemen met een van de 
directeuren van de basisscholen, 
Karin Albers van de Dr. Willem 
Dreesschool of Henriëtte Niekus 
van de John F. Kennedyschool.
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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 Gea Mulder, Brede school (Multifunctioneel Centrum Presikhaven).

Jong Presikhaaf 
ontdekt zichzelf 
Waarom werken twee peuterspeelzalen, 
de kinderopvang, twee basisscholen, een 
bibliotheek, een sportorganisatie en een 
welzijnsinstelling met elkaar samen? 
Het antwoord: met elkaar halen zij het 
beste uit de kinderen, zodat ze zich zo 
goed mogelijk ontwikkelen. Het concept 
staat ook wel bekend als de brede school.
 
Breed ontwikkelen
De brede school heet niet voor niets de 
brede school. De school vindt het belangrijk 
dat kinderen zich breed ontwikkelen. Gea 
Mulder, coördinator brede school: “Daarom 
bieden wij de kinderen ook na schooltijd 
allerlei mogelijkheden. Na iedere vakantie 
start er een uitgebreid activiteitenprogramma 
waaraan de kinderen mee kunnen doen. 
Zo kunnen de kinderen op kook-, timmer-, 
theater-, dans-, of sportles. De activiteiten 
verdelen we in sport, cultuur, kunst, natuur 
en milieu en techniek. Ieder schooljaar komen 
deze verschillende soorten activiteiten ten 
minste één keer aan bod. Zo kunnen kinderen 
van alles uitproberen, en ontdekken ze 
spelenderwijs wat ze leuk vinden en waar ze 
goed in zijn.” 

Storm
Bij de aanmeldingen voor het activiteiten-
programma, ook wel bekend als ‘verlengde 
schooldag’ of ‘de kinderclub’, loopt het storm. 
De activiteiten zijn gratis. Dat komt mede 
dankzij het budget dat voor krachtwijken 
beschikbaar is gesteld. Gea: “Deze periode 
doen er maar liefst honderdvijftig kinderen 

mee. Daar zijn wij blij om, want de activiteiten 
geven kinderen een unieke kans om zich te 
ontwikkelen.” 

Trots op Presikhaaf 
Gea werkt al zo’n drie jaar in Presikhaaf. En 
dat bevalt goed. “Presikhaaf is een verrassend 
leuke wijk om in te werken. Wijkbewoners 
zijn vastberaden om van Presikhaaf een mooie 
wijk te maken. En de brede school is dat ook. 
We zijn allemaal erg trots op Presikhaaf.” 
 
Meedoen en contact
Alle kinderen uit Presikhaaf kunnen meedoen 
aan de naschoolse activiteiten van de brede 
school. Kinderen moeten zich wel even 
opgeven. Dat kan via het opgavenstrookje op 
de achterkant van de activiteitenfolder. De 
folder is af te halen bij het Multifunctioneel 
Centrum Presikhaven in de eerste week na 
iedere schoolvakantie. 

Meer informatie? 
Neem contact op met Gea Mulder:
Brede school (Multifunctioneel Centrum 
Presikhaven), Laan van Presikhaaf 7
6826 HA Arnhem 
026 3615574/ 06 52714336
g.mulder@rijnstad.nl


