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Afscheid van Gies Burgers
als voorzitter van wijkplatform Presikhaaf  Oost

Van het Wijkteam Presikhaaf  Oost

Gies Burgers is op het wijkplatformoverleg Presikhaaf  Oost van 6 maart
uitgezwaaid als voorzitter.

Als gedoodverfd opvolger van Gerard Bosch heeft hij gedurende vijf
jaar de voorzittershamer gehanteerd, in het eerste jaar geassisteerd door
opbouwwerker Gerard Scheuter.

Zelf heeft hij verleden jaar aangegeven te willen stoppen als voorzitter,
maar nog wel actief  te blijven voor het wijkplatform. Gies werd door het
wijkplatform bedankt voor de inzet ( o.a. de asfaltcentrale Bruil) en het
leiden van de vergaderingen.

Conform het huishoudelijk reglement zal de functie van voorzitter van
de vergadering vervangen worden door  een gespreksleider, hiertoe is
Margriet van Galen bereid gevonden.

De verdere taken worden door het wijkteam uitgevoerd.

Programma Koninginnedag 2007
Uitbreiding voetgangersoversteek
Digitale Nieuwsbrief gebiedsagenten
Handtekeningenactie Kinderkamp
Buurthuis de Overkant nodigt u uit
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Laten wij het
fijn houden
Kaarten zeggen soms meer dan
boekdelen. U ziet de noodzaak van het comité ,,Duurzame A12”, die de
overkapping en luchtzuivering van een deeltraject op de Europaweg
beoogt. De kwalijke uitstoot en de geluidshinder op de IJsseloordweg
blijven ook daar toenemen. Gelukkig geeft de vuilverbrandingsoven de
laatste jaren wat minder  overlast. Maar wat dacht u van de geplande
asfaltcentrale op de Kleefse Waard?

Voor onze gezondheid hebben we in toenemende mate rust, ruimte en
groen nodig. En zeker onze kinderen en kleinkinderen!
Er zijn grenzen aan wat toelaatbaar is. Meer begrip helpt, want dan
worden oplossingen mogelijk.

Door B.N. Nijdeken

Stikstofdioxide (NO2) 2005

Fijn stof (PM10) 2005

Deze pagina is vanaf  13 april in kleur
te zien in de wijkkrant op

www.presikhaafnet.nl

mailto:presikhaaf.nieuws@12move.nl
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In de buurt helpen en geholpen worden
Woonbuurt
Cannenburg – Ulenpas ligt tussen
de Cannenburglaan en de
Ulenpaslaan in de wijk Presikhaaf
(zie het kaartje).
In deze buurt wonen circa 1900
mensen.

plantsoen. Ook helpen achter de
voordeur met het brengen van een
bezoekje (´effe een bakkie drinke´),
helpen met vervoer, een boodschapje,
een klusje of  hobby.

Er wordt nu nagegaan wat bewoners
in een woonblok en straat, of in de
buurt al voor elkaar doen, wie welke
hulp nodig heeft en wie een ander wil
helpen. Dat blijkt soms verrassend te
zijn. Ook blijkt dat velen niet weten
wat er allemaal ́ in de aanbieding´ is.
Waar hulp te verkrijgen is. De inzet bij
dat nagaan is: niets en niemand wordt
gepasseerd. Alle actieve bewoners,
bestaande hulp- en andere organisaties
en activiteiten worden in kaart ge-
bracht en op een rijtje gezet. Hoe dat

Een paar andere gegevens:
Woonblokken   64
Straten   30
Eengezinswoningen 564
Appartementen 411
Benedenwoningen   45
Seniorenwoningen   52

Er wordt de laatste tijd veel gepraat
over ‘meedoen’. Maar hoe zit dat in
de praktijk?
In deze buurt wonen mensen die
helpen met het verbeteren van de
veiligheid of van de woonomgeving,
op straat, plein of in het

wordt aangepakt, wordt nog nader
bekeken. Misschien door middel van
een enquête. Het is een initiatief van en
door bewoners. Het doel is om te
proberen elkaar te stimuleren in het
helpen, in nabuurschap binnen de
buurt.

Wilt u meer weten? Wilt u tips of
informatie doorgeven? Schrijf, bel of
mail naar Henk Folkeringa,
Ulenpaslaan 21,
6825 ED Arnhem.
Telefoon 026-3615706.
E-mailadres: h.folkeringa@planet.nl
Met vertrouwelijke informatie wordt
uiteraard vertrouwelijk omgegaan.

Door Henk Folkeringa

Buurthuis de Overkant nodigt u uit!
We  willen graag uw mening horen
over de uitspraak
“Moet er altijd en overal Neder-
lands gesproken worden?”

Presikhaaf is een multiculturele
wijk. In een multiculturele wijk
spreekt men ook veel talen.
In welke taal praat u met uw buren

en kinderen.Taal is een belangrijk
communicatiemiddel tussen
bewoners in de wijk.
Hoe gaan we met elkaar om als we
niet dezelfde taal spreken, kunnen
we nog met elkaar communiceren?

Veel vragen hè? En iedereen heeft
zijn eigen antwoord.

We willen uw antwoord graag
horen op

17 april aanstaande in buurt-
huis de Overkant om 19.30 uur.

Voor meer informatie kunt u
bellen naar:
De Buurthuis de Overkant,
Bethaniënstraat 242
Telefoon 026-3614457

mailto:h.folkeringa@planet.nl
mailto:h.folkeringa@planet.nl
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 Door Ria van Leuven

Handtekeningenactie bewoners Kinderkamp e.o.
Enkele weken geleden hebben drie dames uit de buurt Kinderkamp
(A. ter Wal, T. Berndsen en R. van Leuven) een handtekeningen-
actie gestart om te protesteren tegen de tegemoetkoming voor
onkosten en ongemak tijdens de werkzaamheden betreffende
grootonderhoud. De tegemoetkoming zou € 150,-- bedragen.

Aangezien € 150,-- op lange na niet
toereikend is voor de gemaakte
kosten, hebben de drie dames een
handtekeningenactie gestart en
daarin gevraagd om een tegemoet-
koming van € 1000,-- en een
maand geen huur betalen. Er zijn
in totaal 206 handtekeningen
opgehaald en aangeboden aan
mevrouw G. Nijnens van Volks-
huisvesting Arnhem.

Voor de overlast van de werkzaam-
heden aan de puien waarin Volks-
huisvesting niet anderszins tege-
moet kan komen, biedt men aan
alle bewoners nu in totaal € 350,-- .
De tegemoetkoming is voor de
derving van het woongenot gedu-
rende een week en voor kleine
herstelwerkzaamheden en zaken als
aanpassingen aan zonwering en
dergelijke.
De tegemoetkoming is verhoogd
van € 150,-- naar € 350,-- omdat na
uitvoering van de eerste woningen
de werkzaamheden meer gevolg-
kosten met zich mee blijken te
brengen dan voorheen voorzien.
De bewoners vinden deze
tegemoetkoming nog zeer teleur-

Na 40 jaren is dit de eerste keer dat er
groot onderhoud wordt uitgevoerd.

stellend. Ze hebben het gevoel dat
de handtekeningenactie onnodig
was, omdat Volkshuisvesting al van
plan was om de tegemoetkoming
te verhogen.

De 266 woningen zijn gebouwd
omstreeks 1965. De doucheruimtes
zijn onbetegeld, een emaillen
uitstortbak fungeert als wastafel
zonder warm water. Ook zijn nog
niet alle woningen voorzien van
centrale verwarming. In veel wo-
ningen hangt nog een porseleinen
stortbak boven aan de wand in het
toilet. De meeste bewoners heb-
ben de woningen zelf  al op niveau
gebracht of  deze zijn door Volks-
huisvesting Arnhem aangepast
nadat de woningen leeg kwamen
door verhuizing van zittende be-
woners.

Om de woningen aan te passen
aan de huidige tijd, dus “moderni-
seren” van toilet, doucheruimte en
keuken, aanleggen van centrale
verwarming hebben de bewoners
de keuzevrijheid om deze zaken al
dan niet te laten uitvoeren. Laat
men dit doen, dan nemen deze
werkzaamheden ongeveer vier
weken in beslag. De onkosten, die
hieruit voortvloeien, worden niet
vergoed. Kiest men bijvoorbeeld
voor centrale verwarming en het
verwijderen van de schoorsteen,
dan krijgt men geen tegemoet-
koming in de kosten voor vloer-
bedekking en behang.
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NIEUWS VAN WIJKPLATFORM OOST
Financiële bijdragen

Het wijkplatform Presikhaaf  Oost
heeft in haar vergadering van 27
februari jl. budget toegekend aan
de Stichting Initiatiefgroep Kin-
derkamp voor de viering van het
Koninginnefeest op het school-
plein van de Dr. W. Dreesschool.
Aan Ome Joop’s Tour is een
bedrag toegekend om samen met
West een ploegje van zes kinderen
uit de wijk Presikhaaf mee te laten
fietsen.
Als u denkt om met uw activiteit in
aanmerking te komen voor een
financiële bijdrage, dan kunt u voor
informatie terecht bij de wijk-
winkel.

Van het wijkteam Presikhaaf-Oost Agenda werkgroepen
Presikhaaf  Oost

Mei
08-05 Bewonersoverleg Centrumgebied 13.30 uur de Wijkwinkel
15-05 Gezamenlijk wijkplatform

Presikhaaf  Oost en West 19.30 uur de Overkant
22-05 Bewonersoverleg

Lange Water Midden 19.30 uur de Oosthof
29-05 Bewonersoverleg Kinderkamp 19.30 uur de Oosthof

Juni
18-06 Buurtpreventie Ulenpas 19.30 uur de Oosthof
19-06 Wijkplatform Presikhaaf  Oost 19.30 uur de Oosthof

Vrijwilligers gezocht voor speeltuin Deeltuin
In de wijkkrant van december
2006 heeft u kunnen lezen dat
de Stichting Deeltuin na bijna
veertien jaar heeft moet stoppen
met het beheer en onderhoud
van de speeltuin in Presikhaaf-
Oost. Nogmaals bedanken we
hier het bestuur van de Deeltuin
voor al die jaren inzet en het
opbouwen van een mooie
speeltuin.

De speeltuin blijft open en tijdelijk
wordt het onderhoud gedaan door
de gemeente Arnhem.
Het wijkplatform Presikhaaf-Oost
is nadrukkelijk op zoek naar men-
sen uit de buurt, die vrijwillig een
steentje willen bijdragen aan het
beheer en onderhoud van de
speeltuin. Gelukkig hebben zich al

drie bewoners aangemeld voor
hulp bij het onderhouden en
beheren van het groen.

Zoals u
weet,
maken
vele
handen licht werk. Daarom doen
we hierbij een oproep aan bewo-
ners om hun steentje bij te dragen
aan het onderhoud, beheer en
toezicht van de Deeltuin. In over-
leg met elkaar wordt dan bekeken
wat ieder wil doen en op basis
daarvan worden de taken verdeeld
en afgesproken wanneer de vrijwil-
ligers aan de slag gaan. Uiteraard
gaan we dan ook in overleg met de

Dienst Stadsbeheer van de ge-
meente en worden er afspraken
gemaakt over verantwoordelijkheid
en onderhoud.

Maar misschien wilt u helpen bij
het organiseren van activiteiten
voor kinderen. Misschien één keer
per jaar, zoals in de afgelopen jaren
georganiseerd is door de stichting
Deeltuin, of  iets vaker. Ook dat is
bespreekbaar. Iedereen kan een
steentje bijdragen.

Wilt u meedoen, geef  u dan op bij
Mehmet Önal, opbouwwerker
Presikhaaf-Oost. Hij is bereikbaar
in de wijkwinkel Presikhaaf,
Grevelingenstraat 18,
telefoon 026 – 3628447 of via de
mail: m.onal@rijnstad.nl

Door Mehmet Önal

mailto:m.onal@rijnstad.nl


presikhaaf wijknieuws april 20076

Beste JP,

Hectische tijden waren het, maar
je hebt het weer gered. Fijn ook
dat ik kan blijven schrijven en nu
we ook nog een minister in Den
Haag hebben die hier uit de buurt
komt, moet het toch eindelijk
goed komen met Presikhaaf, zou
je zeggen. Ik bedoel mevrouw
Guusje ter Horst, de vriendin van
onze burgemeester. Hebben jullie
al kennis gemaakt? Leuk mens en
ze houdt ook wel van een feestje.

Hier in Presikhaaf is het ook een
feestje. Er is een aantal grote
zandbakken bijgekomen, die ze
nu weer met beton aan het vol-
storten zijn. Leuk om te zien hoe
zoiets gaat. En tegelijk begrijp ik
niet dat daar uiteindelijk een heel
complex met appartementen en
een gezondheidscentrum uit moet
ontstaan. Nu begrijp ik wel meer
niet, want bij het nieuwe multi-
functionele centrum hebben ze de
hekken weggehaald nadat al het
beton verwijderd was. De boel
lijkt een beetje stil te liggen.
Komt het “multicentrum” er

Brief  aan mijn Haagse vriend

niet? Of is het geld op? Ik denk
het laatste.

Dat is uitgegeven aan kunstenaars
die bomen versieren. Bij de
Blauwe Weide doen ze nu ook
niks meer. Eerst dacht ik dat er
een crossterrein werd aangelegd,
maar dat bleek later het fietspad
te zijn. En dat fietspad wordt nu
ook gebruikt als voetpad en als
in- en uitvoegstrook voor auto’s.
Ideaal zoiets. En waar vroeger de
handelsschool stond, daar is het
ook erg stil. Zou er iets aan de
hand zijn? Slopen, dat lukt wel
maar verder? Weet jij hoe dat zit
JP? Of heb je in jouw buurt niet
zo’n last van “nieuwbouw”?
Kennen ze in Den Haag geen
“aandachtswijken”. De aandacht
bestaat eruit dat ze in heel
Presikhaaf overal nieuwe huizen
voor ons gaan bouwen. De oude
slopen en dan…… Zodat we zo
meteen met z’n allen in een heel
nieuw duur huis mogen wonen,
dat aan de eisen van deze tijd
voldoet. Dat doen onze huizen

niet, zegt men, en daarom moe-
ten ze ook gesloopt worden. Nou
dat doen onze huizen wel hoor.
Een huis van deze tijd moet goed
geventileerd zijn, zeggen ze. Nou
dat lukt ons altijd, daar hoeven
wij geen raam voor open te zet-
ten. En aan de milieueisen vol-
doen ze ook al. Wij hoeven de
C.V. niet lager te zetten want die
hebben we niet eens. En een
modern huis sluit aan bij de wijk
zodat je buurtgenoten kan leren
kennen. En wij! Wij socialiseren
altijd.

Door de gehorigheid wonen we
met vijf gezinnen eigenlijk in één
huis bij elkaar. Je kunt gewoon de
gesprekken van elkaar volgen.
Wel gezellig en knus. Dus als ze
onze wijk dan toch aandacht
willen geven, laten ze dan zorgen
dat het zwerfvuil uit ons straat-
beeld verdwijnt en laten ze dan
zorgen dat de Sita na lediging van
de containers eens een bezem
pakt en de restjes opveegt en laten
ze - nadat er weer in ons alge-
meen toegangsportaal is geplast -
een schoonmaakploeg sturen.
Meer aandacht willen we niet. Tot
de volgende brief. Henk Woering.

Door Henk Woering

Nieuwe impuls voor een Schoon en Netjes Presikhaaf ?
Door Jaap HurmanWie doen er mee? In de Werk-

groep ‘Schoon en Netjes’, voortge-
komen uit de Sociale Bouwstenen
Presikhaaf, is het idee gekomen iets
nieuws te organiseren om de men-
sen uit Presikhaaf te helpen hun
straat en buurt netjes te houden.
Bij voldoende belangstelling kan
dit idee uitgewerkt worden.

Waar denken we aan? Het is eigen-
lijk een combinatie van initiatieven,
die elders hun nut bewezen hebben.
In Den Haag heeft men bijvoor-

beeld goede ervaring opgedaan
met een bus, gevuld met
schoonmaakmateriaal, tafel, stoe-
len, bar, muziekinstallatie en
kinderspelen. De bus staat iedere

vakantie- of zaterdag in een andere
straat om deze met de bewoners een
schoonmaakbeurt te geven en de
actie af te sluiten met een feestje.
Daarna houden de bewoners zelf de
straat netjes door er met een groep
vrijwilligers iedere zaterdag aan te
blijven werken. Ook in het Engelse
Manchester worden met steun van
woningcorporatie Irwell Valley
Housing Association programma’s
uitgevoerd om de wijk schoon en
netjes te houden.

(vervolg op pagina 7)
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Politie lost reeks kelderboxinbraken op
De Arnhemse politie heeft de afgelopen maanden onderzoek
gedaan naar 36 kelderboxinbraken in de wijk Over het Lange Water.
Gedurende het onderzoek, waar ook de gebiedsagenten van de wijk
Presikhaaf  in hebben geparticipeerd, zijn in totaal tien verdachten,
veelal minderjarig, aangehouden en ingesloten.

Zeven jongens worden verdacht
van inbraak en diefstal en drie
verdachten zijn aangehouden voor
heling. Verder is een mishandeling
en een brandstichting bij een
speeltoestel opgelost.

In de Arnhemse wijk Over het
Lange Water werd eind vorig jaar
36 keer ingebroken in verschillende
kelderboxen. Uit de kelderboxen
werden fietsen, bromfietsen en een

scootmobiel ontvreemd. Veel van
deze voertuigen zijn verkocht of
total loss teruggevonden. De
politie heeft één fiets terug kunnen
geven aan de rechtmatige eigenaar.

Bij een inbraak in een kerk in de
wijk Presikhaaf  werd door drie
verdachten een laptop en geld
weggenomen. Het onderzoek dat
hierop volgde, bracht nog zeven
verdachten in beeld en loste uitein-

delijk een reeks aan inbraken en
diefstallen op.
De zeven jongens die verdacht
worden van inbraak en diefstal zijn
in de leeftijd van 14 tot 17 jaar. Zij
zouden in wisselende samenstellin-
gen de misdrijven hebben ge-
pleegd. Vijf  van hen werden  door
de Kinderrechter in bewaring
gesteld. Inmiddels zijn zij in af-
wachting van de rechtszaak weer
op vrije voeten.

Door de gebiedsagenten

Digitale nieuwsbrief en
-berichten van de gebiedsagenten
De gebiedsagenten van de
wijkpost Presikhaaf  hebben
aangegeven dat zij digitaal een
nieuwsbrief en berichten willen
aanbieden.
De eerste nieuwsbrief  staat al
op de website
www.presikhaafnet.nl, rubriek
wijkveiligheid.

De verspreiding van de digitale
nieuwsbrief/berichten:
De nieuwsbrief  en berichten zullen
op twee manieren aan de deelne-
mers van de buurtpreventie-
projecten worden aangeboden.
1. Deelnemers kunnen de nieuws-

brief/berichten automatisch per
e-mail ontvangen. Het e-mail-
adres moet dan bekend zijn bij
de buurtpreventiecoördinator,
deze ontvangt de digitale
nieuwsbrief  van de webredactie
en zorgt voor verdere versprei-

ding via e-mail. De nieuwsbrief/
berichten kunnen  vervolgens
(per e-mail of uitgeprint) door
de buurtpreventieleden verder
verspreid of  doorgestuurd
worden naar buren, kennissen
etc. Bewoners van Presikhaaf
kunnen zich op de nieuwsbrief
abonneren door zich aan te mel-
den bij de webredactie, e-mailadres:
info@presikhaafnet.nl

2. De nieuwsbrief/ berichten staan
op de pagina wijkveiligheid van
www.presikhaafnet.nl en kun
nen als pdf-document gedown-
load worden. Iedere nieuwsbrief
of bericht wordt op de start-
pagina vermeld. Alle nieuws-
brieven blijven in een archief op
de webpagina van de buurt
preventie.

Door de webredactie van
www.presikhaafnet.nl

en de gebiedsagenten van Presikhaaf

(vervolg van pagina 6)

De deelnemers worden hiervoor
beloond met het toekennen van
korting in de buurtwinkels.

Wie doen er mee? De gedachte
is om met ongeveer vijf bewoners
uit Presikhaaf een werkgroepje te
vormen om het idee te bespreken.
Eerst onderling, daarna met Stads-
beheer en de woningcorporaties.

Ook wordt met bewoners in
Den Haag contact opgenomen en
misschien ook wel met bewoners in
Manchester. Het doel is om daarna
met een goed plan voor Presikhaaf
te komen.

Heb je belangstelling voor deze
werkgroep?

Geef je dan op bij de Wijkwinkel
of  bij Huis der Werelden
(Volkerakstraat 38) of  meld je aan
bij ondergetekende via de mail
nulmat@bos.nl of
via telefoon 026-3629962.
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Kiezen voor een goede school
Door Lonneke SnijderDe afgelopen tijd is in de media

veel te doen over de schoolkeuze
van ouders. Het kiezen van een
school voor je kind is lastig. Je
wilt een fijne school, met goede
resultaten. Waar veel aandacht
is voor je kind en waar kinderen
prettig met elkaar omgaan.

Veel ouders in Presikhaaf  kiezen
voor een ‘witte’ school buiten de
wijk. En dat terwijl er goede

scholen in Presikhaaf staan, die
vaak nog betere resultaten halen
dan deze ‘witte’ scholen. En waar
vaak meer individuele aandacht
voor de kinderen is, omdat er
simpelweg kleinere klassen zijn.

Agnes Spikker is directeur van de
Annie M.G. Schmidtschool. Op
deze school zitten veel kinderen
van allochtone afkomst. Zij nodigt
Nederlandse ouders uit om eens op
school te komen kijken. “Wij zijn
een kleine, gezellige school, waar
kinderen met plezier leren en
goede resultaten behalen. Onze
Citoscore in groep 8 was dit jaar
gemiddeld 538,1, één van de
hoogste in Arnhem!”

Er is op de Annie M.G. Schmidt-
school een groep Nederlandse
ouders die bewust voor de school
kiest. “Een school met een goede
sfeer, lekker in de buurt en straks
in een mooi, nieuw gebouw. De
school kan goed met de verschil-
lende leerlingen omgaan, de leer-
krachten zijn deskundig en halen
uit de kinderen wat erin zit.”
Over twee jaar trekt de Annie
M.G. Schmidtschool in het nieuwe
gebouw van de Brede School.
Naschoolse opvang, peuterspeel-

zaal en bibliotheek zitten dan in
hetzelfde gebouw in het hart van
de wijk. “Het zou erg jammer zijn
als kinderen dan nog steeds buiten
de wijk naar school gaan”, aldus
Agnes Spikker. “Wij willen erg

graag een gemengde school zijn,
de start van integratie. Daarvoor
hebben we meer Nederlandse
ouders nodig die kiezen voor onze
school.”

Ook nieuwsgierig naar de Annie
M.G. Schmidtschool? Loop rustig
eens binnen, bel met Agnes Spikker
(telefoon 3610608) of kijk op:
www.anniemgschmidtschool.nl

Angelique Zwartkruis koos vijf  jaar
geleden voor de
Annie M.G. Schmidtschool.

Met de ouders op school heeft Angelique prettig contact. “Ik heb
in het begin meegedaan aan een opvoedcursus en merkte dat alle
ouders, Nederlands of allochtoon, hetzelfde willen.

Iedereen wil het beste voor zijn kind en loopt tegen dezelfde
dingen aan. Momenteel zit ik in een ouderwerkgroep. Ik merk
in deze groep dat veel ouders tevreden zijn. Samen helpen en
denken we mee op school, bijvoorbeeld over de feesten. Zo is het
carnavalsfeest dit jaar weer terug op de kalender, dankzij de
Nederlandse ouders op school. Het was een succes!”

De keuze voor deze school was een bewuste keuze. “Ik geloof in
integratie en wil daaraan mijn steentje bijdragen. Witte of
zwarte scholen, daar geloof  ik niet in. We wonen in een
multiculturele wijk en dat zou op school ook zo moeten zijn.
Ik raad Nederlandse ouders dan ook aan om eens een kijkje te
nemen op deze school.”

“Voor de schoolkeuze waren voor mij een paar dingen belang-
rijk. Ik wilde een openbare school in de buurt en niet te grote
klassen. Ik ben op enkele scholen in de buurt gaan kijken. Op
de Annie M.G. Schmidtschool zagen de leerboekjes er modern
uit en er waren prettige, deskundige leerkrachten. Ik kreeg er
een warm gevoel bij.” Angelique had een intakegesprek met de
directeur van de school en was daar erg enthousiast over. “We
spraken af dat ik in de gaten zou houden of mijn dochter
voldoende tot haar recht zou komen. Zo niet, dan zou ik aan
de bel trekken. Mijn ervaringen zijn tot nu toe prima. Mijn
kind voelt zich prettig op school. De leerkrachten luisteren goed
naar ons, mijn dochter heeft aansluiting in de klas en ze krijgt
genoeg aandacht.”
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Activiteiten in SWOA steunpunt de Weldam

Door Gulay Daymaz en
Annemiek  van Leeuwen

Activiteitenagenda
Vrijdag 11 mei
High tea

Vrijdag 15 juni
Multicultureel zomerfestival

Juli en augustus
geen grote activiteit.
De activiteitencommissie van de
Weldam organiseert elke tweede
vrijdag van de maand een grote
activiteit. Meer informatie over de
activiteiten hangt op het prikbord
van de Weldam en verschijnt ook
in de kranten. U kunt ook naar de
Weldam bellen , tel. 026-3611741
als u meer informatie wilt over de
activiteit van de maand.

Open Soos in de Weldam
Senioren vanaf  55 jaar kunnen van

maandag tot en met vrijdag vanaf
13.30 uur -16.30 uur terecht in de
soosruimte van de Weldam voor
recreatief  bezig zijn (biljarten,
kaarten, koersbal, spellen) of
gewoon lekker genieten van een
kopje koffie, thee of  een drankje.
Het is natuurlijk ook leuk om
andere senioren te ontmoeten en
een praatje te maken. Kom eens
kijken. De consumpties zijn vrien-
delijk geprijsd. De soos van de
Weldam is ook vaak op zondag-
middag geopend. De openings-
tijden zijn van 14.00 uur tot 17.00
uur. Alleen de eerste zondag-
middag van de maand zijn we
gesloten. Dus ook op de overige
zondagen bent u bij ons welkom!

Sjoelen
Sjoelclub van de Weldam zoekt
nieuwe leden. Als u interesse heeft,
kom eens kijken of  bel met de
infobalie van de Weldam.
Dag/tijd: woensdag van 13.30 uur
tot en met 15.30 uur.
Telefoon 026-3611741.

Vrijwilligers gezocht
De maaltijdservice van de SWOA
zoekt bezorgers (m/v) die het leuk
vinden om koelversmaaltijden bij
ouderen aan huis te bezorgen.
De maaltijden worden van maan-
dag tot en met donderdag bezorgd
per koelauto van de SWOA. U rijdt
samen met een medebezorger.
De werkzaamheden vragen onge-
veer vier uur per dag.
U krijgt begeleiding en na een
inwerkperiode gaat u zelfstandig
werken.
Belangrijk: U moet in het bezit zijn
van een geldig rijbewijs B, de
Nederlandse taal goed beheersen,
representatief  en flexibel zijn.
Voor meer informatie: Jeannette
Steinmeijer, telefoon 026-3272266.

Pottenbakken en boetseren
Bent u creatief  en wit u daarmee
aan de slag? Er is nog plaats voor
enkele cursisten!
Maandagavond van 19.00 uur tot
21.30 uur.
Opgave bij Steunpunt de Weldam,
Middachtensingel 39 in Arnhem.
Voor meer informatie kunt u
Annemiek van Leeuwen bellen,
telefoon 026- 3611741.

Nieuwe kennis opdoen 
of uw oude kennis opfrissen

Dat kan! 
Ook als uw schooltijd alweer ver achter u ligt...

· Nederlands op Maat
· Computer op Maat
· Rekenen op Maat

Formulieren invullen, de post lezen, een brief schrijven op 
de computer, beter rekenen, e-mailen en internetten, de 
kinderen voorlezen of helpen bij huiswerk.

Rijn IJssel Educatie heeft 
een cursus die bij u past! 

 30,00 tot  45,00
Neem contact met ons 
op en informeer naar de 
mogelijkheden: 026 - 352 04 00

www.deschoolvooreducatie.nl 

School voor Educatie
Velperweg 39, 6824 BG  Arnhem
telefoon: 026 - 352 04 00
info@deschoolvooreducatie.nl

advertenhtie
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BUURTWERK PRESIKHAAF

Kinderboekenbeurs en feestelijke
afsluiting “Presikhaaf  Leest”
Van 11 tot en met 25 april wordt
het jaarlijkse wijkproject
gehouden. Dit jaar is het thema
‘Presikhaaf  Leest’.

De Annie M.G. Schmidtschool, de
OLV van Lourdesschool, peuter-
speelzalen de Snuffelpaal en de
Overkant, het kinderwerk in
Presikhaaf, de bibliotheek
Presikhaaf  en het sport en spel-
werk komen dan met een bruisend
programma voor alle kinderen in
Presikhaaf-West. Ook ouders
worden zoveel mogelijk bij de
themaweek betrokken.

Op woensdag 25 april van 13.30
tot 15.00 uur is de feestelijke afslui-
ting van het project in het winkel-
centrum. Dan komen alle kinderen

bij elkaar en vormen een feestelijk
koor. Daarna is er een speurtocht
voor alle kinderen door het winkel-
centrum. Met de goede oplossing
kunnen kinderen een presentje
ophalen in de bibliotheek.

Ook zijn er demonstraties van
boekbinden en kalligraferen in het
winkelcentrum.
In samenwerking met de biblio-
theek wordt een tweedehands-
kinderboekenbeurs georganiseerd.
Vanaf  14.00 uur kunt u kinderboe-
ken kopen voor € 0,50 per stuk.
Kortom, een bruisende afsluiting
van een bruisend project!
Kom ook!
Voor meer informatie:
buurtcentrum de Overkant,
telefoon 3614457.

Door Ingrid Sieljes

Voorleescursus
voor baby- en
peuterouders
In april en mei wordt een voorlees-
cursus gehouden voor ouders met
kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar.
In de cursus leert u onder andere
welk boek bij welke leeftijd past,
wat een goed kinderboek is,
waarom een kind niet voorgelezen
wil worden, enz.

De cursus wordt gegeven door een
docente van het Rijn-IJssel. Op
welke dag is nog niet  bekend.
De cursus kost € 1,00 per keer. Er
is oppas aanwezig (€ 0,50 per keer).

Voor meer informatie of  als u zich
wilt opgeven, bel buurtcentrum de
Overkant, telefoon 3614457.

Op naar de nieuwe basisschool!
Op donderdag 19 april wordt van
9.00 tot 11.15 uur een ouder-
ochtend gehouden voor ouders
van een peuter die binnenkort naar
de basisschool gaat en voor ouders
die informatie willen over het
nieuwe gebouw waarin de school
komt: het MultiFunctionele
Centrum (MFC).
De ouderochtend vindt plaats in
peuterspeelzaal de Snuffelpaal,
Lekstraat 2a, telefoon 3615564 en
in peuterspeelzaal de Overkant,
Bethanienstraat 242, telefoon

3614457. U kunt zelf  kiezen waar u
naar toe gaat.
Op de ouderochtend bezoekt u de
Annie M.G. Schmidtschool en de
OLV van Lourdesschool. Ook
krijgt u informatie over  het nieuwe
MultiFunctionele Centrum (MFC)
dat volgend jaar geopend wordt en
waarin de beide basisscholen, de
bibliotheek, de wijk- en de politie-
post, het kinderdagverblijf, de
peuterspeelzaal en het buurt-
centrum komen. Foto’s en een
maquette zijn aanwezig om u een

goede indruk te geven van het
nieuwe gebouw.
Als u wilt meedoen, geef  u dan op
bij Ingrid van buurtcentrum de
Overkant (telefoon 3614457) of  bij
een van de twee genoemde peuter-
speelzalen. Er is oppas aanwezig
(ook van tevoren opgeven!). De
ochtend en de oppas zijn gratis.
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Koninginnedag 2007
Viering Koninginnedag in de wijk Over het Lange Water rondom
Dr. W. Dreesschool al weer voor de dertiende keer georganiseerd
door Stichting Initiatiefgroep Kinderkamp

Programma

10.00 uur Opening en start

10.05 uur Rondgang met een treintje door de wijk. Kinderen met
hoedjes en toeters maken de wijkbewoners wakker.
De rit wordt die dag een aantal keren uitgevoerd

10.10 uur Start gratis kinderspelen (voor groot en klein),
rommel- en kleedjesmarkt voor de kinderen

10.10 uur Kermisactiviteiten met o.a. draaimolen, touwtjes
trekken, grabbelton,  rollerbaan, springkussen
(uiteraard tegen kindvriendelijke prijzen)

11.00–15.00 uur Motorquads voor kinderen.

13.00 uur Goochelaar vermaakt de kinderen en de volwassenen

14.00 uur Paard- en ponyrijden op het schoolplein

16.00 uur Sluiting

Door Martin Hagen, voorzitter

De muziek wordt verzorgd door drive-in discotheek het Zwarte Schaap
Ook aan de inwendige mens wordt gedacht. Er is een gezellige hap- en
drankhoek, waar van alles tegen een redelijke prijs te koop is. Wilt u even
rustig zitten? Ook geen probleem, er staan diverse zitjes.

U bent allen van harte welkom op ons feestterrein. We hopen er dit jaar
weer een gezellig feest voor iedereen van te maken, voor jong tot oud.

Koninginnedag 2006

De hele dag kans op een gokje met het Rad van Avontuur

Jongensclub
in de
Overkant
De club is voor jongens van
11 tot 14 jaar en op vrijdag van
16.00 – 17.30 uur

Het programma van april:

Vrijdag 13 april: Filmmiddag
met chips en drinken. We gaan een
van de nieuwste films bekijken, een
komedie of  een actiefilm.
Kosten € 0,50.

Vrijdag 20 april: Inloop
Darten, tafelvoetbal, playstation en
tafeltennis.
Kom met je vrienden relaxen en
chillen in de Overkant.
De kosten zijn € 0,50.

Vrijdag 27 april: Voetballen
Bij mooi weer gaan we buiten op
het grasveldje naast de Overkant
voetballen en bij slecht weer in de
gymzaal aan de Roompotstraat bij
de Annie M.G. Schmidtschool en
de Push. We spelen 4 tegen 4.
Opgeven ter plekke.
De kosten zijn € 1,00.

Shaviq, Segmus, Taner en Jantiena
Buurtcentrum de Overkant
tel. 026-3614457.
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Expostie schilderijen van Mieke Frijling in de Weldam
In de Weldam in Presikhaaf
wordt op 20 maart 2007 een
expositie geopend van schilde-
rijen van Mieke (Mies) Frijling.

Mies werd geboren in 1947 te
Delft en groeide op in een klein
dorpje in Brabant. Haar kunst-
zinnige vorming ontving zij aan
de academies van Tilburg en
Den Haag.

Na de academie moest er geld
verdiend worden, dus ging Mies
aan het werk. Ze woonde
samen, trouwde, kreeg een
dochter en het tekenen raakte
een beetje op de achtergrond.
Tijdens de laatste arbeidzame
jaren begon ze weer te tekenen
en na het ingaan van de VUT
kwam schilderen erbij. Dat laatste
heeft haar hart gestolen en vandaar

nu deze expositie.
De expositie bestaat uit een kleine,
kleurrijke verzameling van werken

uit 2004 tot 2007.
Mies Frijling fotografeert, schildert
en tekent zowel abstract als

figuratief. Ze schildert bij voorkeur
met acrylverf. Een thema dat vaak
terugkomt in haar werk is kinde-
ren/mensen die haar op de een of
andere manier intrigeren.

De expositie is te zien van 20
maart tot 20 mei 2007, maandag
t/m vrijdag van 9.00 tot 12.00
uur en van 13.00 tot 17.00 uur en
op zondag van 14.00 tot 17.00
uur. De eerste zondag van de
maand is de Weldam gesloten.

Op de donderdagmiddagen kunt
u haar zelf ontmoeten.
Mocht er behoefte zijn Mies te
spreken, dan kan via de Weldam
contact met haar gelegd worden.

SWOA steunpunt de Weldam
Middachtensingel 39, 6825 HG
Arnhem, telefoon 026-3611711

Door Mieke Frijling

Inschrijving computercursus
U wilt een brief op de computer
typen, een e-mail sturen naar
familie of  informatie zoeken op
internet? Maar u weet niet hoe?

Het Medi@trefpunt Presikhaaf
geeft computercursussen voor
beginners en reeds gevorderden in
buurtcentrum De Overkant.
Tevens geven zij een cursus
internet en e-mail.
De cursussen bestaan uit tien
lessen voor € 45,50. Arnhem-Card
houders betalen minder.

Het Medi@ trefpunt beschikt ook
over een internetcafé waar u bij-
voorbeeld zelf  de geleerde lesstof
kunt oefenen wanneer u dat
uitkomt.

Het internetcafé is
van maandag tot en
met donderdag van
09.30 tot 11.30 uur geopend

Bent u geïnteresseerd in een
computercursus?

Geef  u dan nu op voor de nieuwe
cursussen.

Bel voor meer informatie naar:
Mevr. G. van Toor
tel. 026-3610587
of naar
wijkcentrum
de Overkant
tel. 026-3614457

Wijkactiviteiten op
www.presikhaafnet.nl
Op onze eigen wijkwebsite
vindt u allerlei informatie over
de wijk Presikhaaf.

Op de agenda wijkactiviteiten staan
behalve de openbare werkgroep-
vergaderingen ook de activiteiten
vermeld die binnen 14 dagen in de
wijk plaatsvinden: optredens,
festiviteiten, bijeenkomsten, enz..

Wilt u volledig op de
hoogte blijven
van wat er zich
afspeelt in de
wijk, neem dan
geregeld een kijkje
op

www.presikhaafnet.nl
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ETHIEK
bij de computer
,,Elk fordeel hep se nadeel”,
oreerde Kruijff. En hij  - als
beste voetballer ooit - kon het
weten. Als een voetbalteam met
tien man verder moest gooiden
ze er een schepje bovenop en
sleepte het team zo toch nog de
overwinning in de wacht.

Die regel geldt natuurlijk ook
andersom: voor de tegenpartij was
dat voordeel een nadeel. Kan je
zien wat uit sport en spel, lering
voor veel andere zaken, in leven te
trekken is. Een weegschaal heeft
een vastgesteld en geijkt contra-
gewicht nodig om de zwaarte van
een artikel te wegen. Tussen beide
gewichten moet een sterke as zitten
die niet naar de ene of andere kant
kan overhellen. Je zou het te wegen

artikel optimisme
kunnen noe-
men, het contra-
gewicht pessi-
misme en de as
het realisme.
Samen zorgt het
voor evenwicht.

Als enige van de vierhonderd
grondleggers in Eindhoven van de
digitale trapvelden roep je in de
microfoon dat men de hele dag de
zegeningen van de computer heeft
zitten tellen, maar dat elke medaille
zijn keerzijde heeft. Zo ook het
bevorderen van de introductie van
de computer.
De aanwezigen inclusief de leden
van het platform keken na al dat
gejuich een beetje verstoord op.
Waren ze juist zo leuk enthousiast
bezig, komt er opeens iemand roet
in het eten gooien en over misbruik
aanzeilen. Hij haalde nog enigszins
ludiek de dierlijke elementen als
muisarm en apenstaartje aan plus

de vierkante oogjes, maar ook de
verslaving, de onverwachte finan-
ciële schulden en vooral de schade
die het immoreel gebruik voor ons
allen kan hebben. Het negeren van
de gevaren voor het geestelijk
milieu is voor velen net zo ondoor-
zichtig als die voor het natuur-
milieu.
Misbruik van de computer kan
precies zulke nadelige gevolgen
voor ons leven hebben.

Het bezwaar werd aan de jongste
dame van het Eindhovens platform
ter beoordeling voorgelegd.
Ze kwam van Binnenlandse Zaken.
Ze aarzelde even maar was er toch
eindelijk kort klaar mee. “Dan surf
je toch gewoon even naar dat
onderwerp om hulp te vinden”, zei
ze. En de zaal vond dat daarmee de
kous af  was.

Het is inderdaad de vraag hoe je
ooit als begeleider hierop gunstige
invloed kunt uitoefenen.

afdeling Arnhem organiseert modeshow

 “badmode & lingerie”
Woensdag 25 april organiseert de
afdeling Arnhem van de Borst-
kankervereniging Nederland in
samenwerking met Lingerie Oden-
daal een modeshow met als thema
“badmode en lingerie”.

Deze avond is bedoeld voor (ex)
patiënten en alleen toegankelijk
voor vrouwen. De avond vindt
plaats in wijkcentrum de Oosthof
aan de Kinderkamp in Arnhem en
begint om 19.15 uur.
De toegang is gratis.
Door medewerkers van Lingerie

Odendaal uit Arnhem zal informa-
tie worden gegeven worden over
badmode en lingerie.

Daarnaast zal specifiek aandacht
geschonken worden aan protheses.
Er zal volop gelegenheid zijn om
vragen te stellen en de kledingstuk-
ken te bekijken. Ook zal er een
modeshow zijn waarin de bad-
kleding door lotgenoten getoond
wordt.
Uiteraard is de Borstkanker-
vereniging Nederland afdeling
Arnhem aanwezig met een kraam

waar u
informatie
kunt krijgen.
Wij stellen
het in ver-
band met de
organisatie
op prijs als u
uw komst
meldt.

Voor
vragen en
aanmeldingen kunt u contact
opnemen met Marian van Groen,
telefoon 026-3619225 of  mailen
naar
info.afdelingarnhem@borstkanker.nl.

mailto:info.afdelingarnhem@borstkanker.nl
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Activiteiten in Woonzorgcentrum Waalstaete

Activiteiten van Pleyade
Zondag 15 april
Voorspeelmiddag met viool-
leerlingen o.l.v. mevrouw Bos.
Aanvang 14.30 uur in het Atrium.
Entree gratis voor cliënten van
binnen en buiten Waalstaete.

Woensdag 18 april
Markt met diverse kraampjes.
Aanvang 10.00 uur in het Atrium.
Entree gratis  voor cliënten van
binnen en buiten Waalstaete.

Maandag 30 april
Koninginnedag met verloting en
muzikale medewerking van Dans-
orkest Duo Pardon.
Aanvang 14.30 uur in het Atrium.
Loten € 0,25 per stuk.
Voor cliënten van binnen en
buiten Waalstaete.
Entree externe bezoeker € 1,50.

Dinsdag 15 mei
Voorjaarsmodeshow en aanslui-
tend verkoop van onder- en
bovenkleding door modehuis
Germa Mode.
Aanvang 14.30 uur in het Atrium.
Voor cliënten van binnen en
buiten Waalstaete.
Entree gratis.

Donderdag 17 mei
Bingo en verloting.
Aanvang 14.30 uur in het Atrium.
Er worden diverse bingorondes
gespeeld met fraaie prijzen en
pauze tussendoor.
Voor cliënten van binnen en

buiten Waalstaete.
Entree externe bezoeker € 1,50
(inclusief  kaart ).

Woensdag 23 mei
Markt met diverse kraampjes.
Aanvang 10.00 uur in het Atrium.
Voor cliënten van binnen en
buiten Waalstaete.
Entree gratis.

Zaterdag 26 mei
Pinkster Grand Café.
Aanvang 14.30 uur in het
Restaurant.
Op vrolijke klanken kunt u meezin-
gen en dansen met het dansorkest
Always Music onder het genot van
een kopje koffie / thee met iets
lekkers.
Voor cliënten van binnen en
buiten Waalstaete.
Entree externe bezoeker € 1,50
(incl. koffie / thee, koekje en
hapje).

Woensdag 13 juni
Schoenenverkoop.
10.00 – 12.00  uur in het Atrium.
“Wie de schoen past trekt hem aan
en koopt”.
Entree gratis.

Donderdag 14 juni
Bingo en verloting.
Aanvang 14.30 uur in het Atrium.
Er worden diverse bingorondes
gespeeld met fraaie prijzen en
pauze tussendoor.

Voor cliënten van binnen en
buiten Waalstaete.
Entree  externe bezoeker € 1,50
(inclusief  kaart ).
Prijs per lot € 0,25.

Woensdag 20 juni
Markt met diverse kraampjes.

Aanvang 10.00 uur in het
Atrium.
Entree gratis.

Donderdag 28 juni
Optreden “Dorus”.
Aanvang 14.30 uur in het Atrium.
Een parodie op liedjes die destijds
te horen waren.

Het wordt een vrolijke middag.
Voor cliënten van binnen en
buiten Waalstaete.
Entree externe bezoeker € 1,50.

Door Connie Driessen

Activiteiten
van SWOA
Iedere dinsdag avond
houden wij op ons woonzorg-
centrum een kaartavond van 9.30
tot 10.30 uur.

Wij zijn nog op zoek naar enthou-
siaste jokeraars en klaverjassers
die elke dinsdag willen kaarten.

Inlichtingen bij SWOA Waalstaete,
telefoon 026-3760710. U mag  ook
dinsdags bij ons langskomen.



presikhaaf wijknieuws april 2007 15

Lourdesschool sportiefste school van Nederland?
De OLV van Lourdesschool uit Presikhaaf  wordt namens het
Sportbedrijf  Arnhem voorgedragen voor de verkiezing tot
sportiefste basisschool van Nederland. Dit is een initiatief  van de
Alliantie School en Sport. De verkiezing vindt plaats in de maand
mei. Mogelijke kanshebbers strijden om de titel van sportiefste
basisschool van Nederland.

Waarom mogen we meedingen?
Er is dit schooljaar op onze school
weer een heleboel sportiefs ge-
beurd en er staat ook nog heel veel
op de rol.

Dansproject binnen groep 3, 4 en
6. Streetdanceproject (naschoolse
activiteit) is afgesloten.
VSD (Verlengde School Dag)
balspelen zijn in week 9 van start
gegaan voor tien weken.
Taekwondo is ook in week 9
begonnen. Er is een fitness-
kampioenschap geweest. (Training
voor) Coopertest in april is in volle
gang.
Gedurende de maand maart stond
het Soccer Pal, voetbal training,
lessenserie voor de bovenbouw
centraal.
In april doen we met een aantal
jongens- en meisjesteams mee met
het schoolvoetbaltoernooi voor
alle Arnhemse basisscholen.

De leerlingen hebben genoten van
de tennisclinics. Dit was een herha-
ling met ook dit jaar een afsluiting
in de nationale sportweek op de
tennisbanen in de buurt.
Deelname van een aantal tweetal-
len aan het schooltennistoernooi.
En er zit nog een sportdag in de
planning.
Dan hebben we het nog niet over
alle sportieve dagen die we in de
voorgaande twee jaren gehad
hebben met als klapper natuurlijk
JOS (Judo Op School), maar ook
badminton, tennis, dans, plusgym,
sportdagen, fitgymkampioen-
schappen en Coopertest...

Al deze activiteiten hebben we te
danken aan het feit dat we als
school sport zo belangrijk vinden,
dat we voor de groepen 3 tot en
met 8 twee keer in de week een

vakleerkracht gymnastiek aange-
steld hebben. In de persoon van
Veronique Moerdijk hebben we
een geweldige collega!
Zij organiseert tijdens de gym-
lessen en na schooltijd al deze
activiteiten samen met de groeps-
leerkrachten en een aantal
stagiaires van CIOS en ALO.
We zijn in de gelukkige omstandig-
heid dat we een eigen gymzaal
hebben, zodat de kinderen niet ver
naar een accommodatie hoeven te
lopen en alle tijd aan sport en
beweging besteed kan worden.

Kortom, als dit allemaal niet
sportief  is.....
En dat vonden ze bij het Sport-
bedrijf ook.

In de volgende uitgave van het
wijknieuws zullen we u op de
hoogte brengen van de uitslag.

Door Frans Huisman,
directeur OLV van Lourdesschool

TreeArt
De afgelopen zes weken hebben
de groepen 7 en 8 van de
scholen in en rondom
Presikhaaf  gewerkt aan het
project Tree Art.

Op de OLV van Lourdesschool
zijn de kinderen bezig geweest met
het maken van vliegers en vogel-
huisjes. De vliegers zijn te bewon-
deren in de boom op de hoek Van
Borselenstraat/ Honigkamp en de

vogelhuisjes hangen in de boom
Laan van Presikhaaf/ Bethaniën-
straat.

Er is een route beschikbaar waarop
alle locaties met kunstvoorwerpen
in de hele wijk Presikhaaf te
bewonderen zijn.

Deze route is in Presikhaaf af te
halen bij de Wijkwinkel en
Bibliotheek (red.)



Meer informatie?
Kijk op

www.ondernemerindewijk.nl
of neem contact op met
de wijkbedrijfsconsulent,
telefoon 026-4423574 of

wijkbedrijfsconsulent@seinpost.com
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Ondernemer in de Wijk
De gemeente Arnhem ondersteunt startende ondernemers in
Presikhaaf-West met het project Ondernemer in de Wijk. Mensen
met een eigen bedrijf  of  met plannen hiervoor kunnen terecht bij de
wijkbedrijfsconsulent met vragen. Dit is gratis. Tevens bestaat de
mogelijkheid voor coaching en training waarvoor een eigen bijdrage
van € 100,- wordt gevraagd. Deelnemers worden tevens uitgenodigd
voor netwerkavonden om zo andere starters te ontmoeten.

Door Maarten van Donk

“Nadenken over
wat je doet”
Joost van der Steen en William van
Giessen zijn de mensen achter O.K.
Parking, een grafisch ontwerp-
bureau dat onder andere websites,
huisstijlen en jaarverslagen ont-
werpt. Naast werk voor opdracht-
gevers houden de heren uit
Presikhaaf zich ook bezig met
eigen projecten op het snijvlak van
kunst en communicatie. Echte
ondernemers voelden Joost en
William zich niet toen ze in 2005

begonnen. “Wij zijn gaan samen-
werken tijdens ons eindexamenjaar
op ArtEZ. We hebben toen onder
andere het jaarverslag van de
VPRO ontworpen, dat later nog in
de prijzen viel. Na de studie is de
VOF O.K. Parking opgericht. De
naam komt van een vakantiefoto
waarop een bordje stond over hoe
je een boot moet aanleggen.

Verkeerd (No Parking) of  goed
(O.K. Parking). We hebben de naam
vervolgens uitgeprobeerd en het
werkte. Het is een naam die goed

blijft hangen bij
mensen. We hadden
geen dollartekens in
de ogen bij de keuze
voor een eigen be-
drijf. Het past goed
bij de zelfstandigheid
die je tijdens onze
opleiding meekrijgt.
Voor ondernemers-
schap is echter weinig
aandacht tijdens de
studie. Zo zijn we

terecht gekomen bij Ondernemer
in de Wijk. In eerste instantie voor
praktische zaken waar we tegen-
aan liepen zoals het opzetten van
de administratie.

Nu zijn we met diepere vragen
bezig als: hoe profileer je het
bedrijf ? In het coachingstraject
denk je vooral na over wat je doet.
Het geeft je een goed zelfbeeld. Dat
geeft een beter inzicht om betere
plannen voor de toekomst te
maken. Verder heeft Theo
Seessing van RijnIJssel gesprekken
met ons gevoerd over de
marketingstrategie. Kortom: je
hoort veel en daarmee kun je dan
vervolgens aan de slag. Een aantal
leuke aspecten van het onderne-
mersschap is het klantencontact
en de vrijheid die we krijgen en
nemen in onze opdrachten.
Dat je een proces van a tot z zelf
verzorgt. De ambities voor de
toekomst: een stabiel bedrijf met
genoeg opdrachten en een mooie
balans in vrijheid en werk.”

Speerpunt
Uitbreiding voetgangersoversteek
Lange Water-Honigkamp voor
fietsers

De gemeente zal begin mei 2007 op
de oversteek de verkeersregelinstallatie
vervangen en gelijktijdig de bestaande
voetgangersoversteek uitbreiden met
een fietsersoversteek voor twee

rijrichtingen. Deze uitbreiding is een
wens en wijkspeerpunt van de buurt-
bewoners. Fietsers kunnen in de
toekomst door middel van druk-
knopgebruik in een keer oversteken.
De veel langzamere voetganger zal
nog steeds de weg in twee keer
kunnen oversteken.

De werkzaamheden zullen enkele
weken duren. Omdat er ook aan de
hoofdrijbanen gewerkt zal worden,
kan mogelijk enige overlast ontstaan.
Het werk zal worden uitgevoerd met
de noodzakelijke voorzorgsmaatrege-
len bij werken in uitvoering.

Dienst Stadsontwikkeling,
afdeling Verkeer
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Buurt in Aktie! Een project van het
programma Sociale Bouwstenen Presikhaaf
Het project Buurt in Aktie brengt veel te weeg in de drie buurten in
Presikhaaf  2 en 3 waar het wordt uitgevoerd. Van miniconferentie tot
buurtfeest en kinderactiviteiten wordt gewerkt aan de verbetering
van de leefsituatie. Het project loopt tot de zomer en het is zaak om
samen met de bewoners goede vervolgplannen te maken. Een greep
uit de activiteiten:

Door Jan Trooster,
projectleider Buurt in Aktie

Tent in de Doeffstraat
Om het samenleven in een flat te
verbeteren, is in flatwoningen in
de Doeffstraat  een vragenlijst
uitgedeeld die aan de deur werd
opgehaald door de huismeester
van Portaal.

Daarna werden de bewoners
uitgenodigd in een tent voor de
flat. Met hen werd gesproken over
mogelijke verbeteringen. Meer dan
de helft van de bewoners heeft
gereageerd.

Een aantal zaken wordt direct
opgepakt en er worden aanbevelin-
gen gedaan voor een vervolg.

Miniconferentie sociale
problematiek
In de betreffende buurten woont
een aanzienlijke groep mensen die
met moeite het hoofd boven water
houdt.
Maatschappelijk werkers, huisart

sen, wijkverpleegsters, onderwijzers
en andere beroepskrachten kennen
de problematiek achter de voor-
deur. In februari kwamen meer dan
dertig hulpverleners bij elkaar in de
Bethlehemkerk om ervaringen en

ideeën uit te wisselen.
Zij voelen zich betrokken en willen
graag meer mogelijkheden om beter
te kunnen samenwerken en directer
met de mensen die het betreft in
contact te treden.

Foto: Martin Wieldraaijer

Foto: Martin Wieldraaijer

Foto: Jan Trooster

Foto: Martin Wieldraaijer

Foto: Martin Wieldraaijer

Foto: Martin Wieldraaijer

 Bewoners kijken toe naar
spelmiddagen Cartsenszplein >>>

  Discussie flat Doeffstraat

Buurtfeest van der Goesstraat
Een groep bewoners uit de Van
Nesstraat, Van Kampenstraat en
Van der Goesstraat heeft het plan
opgevat om een buurtfeest te
organiseren op zaterdag 9 juni.

Sportmiddagen en buurtfeest
Carstenszsplein
De sport- en spelmiddagen op het
Carstenszspleintje zijn een succes
en gaan voorlopig door op woens-
dag en vrijdag van 16.00 tot 17.00
uur. In mei wordt een buurtfeest
georganiseerd.

Wie wil meehelpen,
kan zich aanmelden tijdens de
spelmiddagen.

Ze willen ook meer gaan doen voor
de leefbaarheid van de buurt in
samenwerking met anderen.
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Agenda
werkgroepen
Presikhaaf  West
Mei
10-05-07 Inter Culturele

Werkgroep (ICW)
09.30 uur
de Overkant

14-05-07 WWP2
19.30 uur
de Wijkwinkel

15-05-07 Gezamenlijk
wijkplatform
Presikhaaf
Oost en West
19.30 uur
de Overkant

22-05-07 Buurtpreventie
Bethaniën
19.30 uur
de Overkant

31-05-07 Inter Culturele
Werkgroep (ICW)
(thema)
09.30 uur
de Overkant

Juni
05-06-07 WWP1

20.00 uur
de Snuffelpaal

07-06-07 Inter Culturele
Werkgroep (ICW)
09.30 uur
de Overkant

12-06-07 Wijkplatform
Presikhaaf  West
20.00 uur
de Overkant

19-06-07 WWP3
19.30 uur
de Overkant

21-06-07 Inter Culturele
Werkgroep (ICW)
09.30 uur
de Overkant

25-06-07 WWP2
19.30 uur
de Wijkwinkel

Kinder- / Opfleurdag
zaterdag 12 mei 2007

Door Willem Wildschut

De WWP-2 Wijk-Op-Fleur-Aktie en TamTam-Kinderspelen
organiseren  weer een gezellige dag voor jong en oud op het plein
aan de Grevelingenstraat (bij de Wijkwinkel).

De WWP-2 (Werkgroep Woonomgeving Presikhaaf-2) heeft
weer mooie plantjes ingekocht bij een tuinder in Groessen.

Deze plantjes worden voor een
spotprijs aan de bewoners verkocht
zodat onze balkons en tuintjes er
weer vrolijk uitzien. Want ook al
gaat de wijk op de schop, toch willen
we samen met veel nieuwe tijdelijke
bewoners de wijk wel gezellig en
leefbaar houden.
Dus koop een paar plantjes, haal een
beker koffie en loop nog even over
de kinderrommelmarkt, wie weet ligt er wel iets tussen wat u nog kunt
gebruiken.

De TamTam-Kinderspelen organiseert
de kinderrommelmarkt en
zorgt voor de gezellige koffiehoek met muziek.

’s Middags zijn er spelletjes voor de kinderen van 4 tot en met 12 jaar.
De spelletjes staan op een spellenkaart die ’s morgens en ’s middags in

de koffiehoek gekocht kan
worden voor maar € 0,20.
Op deze kaart krijg je limo-
nade en een ijsje na afloop.

Er is natuurlijk een  lucht-
kussen en er worden loten
verkocht om leuke prijzen
mee te winnen. Kortom het
wordt weer een gezellige

dag op 12 mei en als het weer tegenzit gaan we naar de gymzaal die ook
aan het plein ligt. Dus noteer 12 mei van 10.00 tot 12.00 uur kinder-
rommelmarkt en plantjesverkoop (zolang de voorraad strekt).
’s Middags om 13.30 uur beginnen de spelletjes (tot 15.30 uur).
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Annie M.G. Schmidtschool 361 40 69
Arentheem College, Middachtensingel 361 79 62
Bethlehemkerk 364 23 67
Bibliotheek Presikhaaf 361 34 01
Buurtcentrum De Snuffelpaal 361 55 64
Buurtcentrum de Overkant     36 44 57/362 09 00
Buurtcentrum de Oosthof 361 98 73
Dierenambulance 364 91 11
Dr. W. Dreesschool 361 11 34
Gemeente Arnhem 0900-1809
Het Huurdershuis 443 25 72
Huisartsen buiten kantoortijd 0900-1598
Huisartsen kantoortijden 0900-1515
Meldpunt Vrijwillige Hulpdienst 370 35 40
JF Kennedyschool 361 27 35
Jongerencentrum PUSH 361 86 55
Kinderdagverblijf Harlekijn 362 12 99
Maatschappelijk Werk 354 79 10
OLV van Lourdesschool 361 07 09
Opbouwwerk Presikhaaf  Oost / West 362 84 47
Opbouwwerk Ontwikkelingsplan 362 84 47
Peuterspeelzaal Pinokkio 364 02 74
Politie Arnhem 0900-8844
SOS Hulpdienst 443 60 00
SWOA Steunpunt Waalstaete 376 08 88
SWOA Steunpunt de Weldam 361 17 41
Storing gas, water, electra 0900-0808
Wijkwinkel Presikhaaf 362 26 64
De Wijngaard, RK Parochie 442 45 67
Woningstichting Portaal     0800-7678225
Woningstichting Vivare 355 02 00
Woningstichting Volkshuisvesting 371 27 12
Ziekenhuis Rijnstate 378 88 88
Ziekenhuis Velp 368 06 80
Zonnebloem afd. Presikhaaf       06-53797279

Belangrijke Telefoonnummers

Politiepost Presikhaaf
Spreekuur gebiedsagent:

woensdag 10.00 tot 16.00 uur
donderdag 18.00 tot 20.00 uur
met uitzondering van de schoolvakanties

Roompotstraat 2a, 0900 - 8844

Wijkwinkel Presikhaaf
Grevelingenstraat 18, telefoon: 362 26 64

Openingstijden: maandag, dinsdag en
donderdag van 09.00 tot 16.30 uur
woensdag van 09.00 tot 12.30 uur

Maatschappelijk Werk en
Sociaal Raadsliedenwerk Passade

Voor vragen over persoonlijke problemen,
advies en hulp bij het invullen van formulieren

Spreekuur: maandag, donderdag en vrijdag
van 09.00-11.30 uur, dinsdag van 13.30-16.00 uur

Telefonisch spreekuur
 maandag t/m vrijdag telefoon 026-3547999
Johan de Wittlaan 244, 6828 WS  Arnhem

Maaien van openbaar groen
Binnen de gemeente Arnhem worden gazons en bermen
met verschillende maaifrequenties gemaaid. Het beleid is
dat grasvelden (gazons) dicht bij de woningen cultuur-
lijk worden beheerd. Dit betekent dat de gazons achttien
keer per jaar worden gemaaid waarbij het maaisel als
voedingsstof  blijft liggen. Bij warme en vochtige zo-
mers kan dat een of twee maaironden meer zijn; bij
droge zomers het tegenovergestelde. In gebieden op
meer afstand van de woningen, langs watergangen en in
gebieden met een ecologische waarde, worden de ber-
men op een meer natuurlijke wijze beheerd. Dit bete-
kent dat deze bermen één, twee of  drie maal per jaar
worden gemaaid waarbij het maaisel wordt opgezogen
en afgevoerd. Hierdoor wordt de bodem verschraald en
krijgen kruiden meer kans zich te ontwikkelen. Het
moment van maaien en het aantal keren dat er gemaaid
wordt, is afhankelijk van de ontwikkeling van de
kruidenvegetatie.
De maaiplanning ligt ter inzage in de wijkwinkel.

Financiële bijdragen
Het wijkplatform Presikhaaf  West heeft in haar vergade-
ring van 6 februari jl. budget toegekend aan de volgende
activiteiten/groepen: zomerkamp gezamenlijke buurt-
centra, intocht Sinterklaas op Presikhaaf, buitenspeeluit-
leen de Dobbelsteen, survivalkamp Push, OVG project
‘Presikhaaf leest’ en pleinfeest Roompotstraat.
Als u denkt dat uw activiteit in aanmerking komt voor
een financiële bijdrage, dan kunt u voor informatie
terecht bij de wijkwinkel.

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen
Veel mensen met een minimuminkomen hebben recht
op kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen.
Voor vragen kunt u terecht bij het loket gemeentelijke
belastingen in het stadhuis.
Medewerkers van deze afdeling zijn ook telefonisch
bereikbaar op nummer 0900-2626000.
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Presikhaaf 2
Eind 2006 heeft de klankbordgroep advies
uitgebracht over het verkavelingsplan en het
beeldkwaliteitsplan van Presikhaaf 2.
Het verkavelingsplan is een uitwerking van het
stedenbouwkundig plan.

Er zijn ten opzichte van het stedenbouwkundig
plan een paar wijzigingen aangebracht die
overwegend positief ontvangen zijn door de
klankbordgroep.

Op 19 maart is met de klankbordgroep gespro-
ken over hun advies en de reactie van Portaal
hierop. Op 28 maart is in de wijk een
informatieavond gehouden over De Bethaan
(zie elders op deze pagina).

Diezelfde avond is aan de bewoners van P2 ook
het verkavelingsplan en beeldkwaliteitsplan
gepresenteerd.

Verhuur van appartementen
in De Bethaan van start!
Vivare is gestart met de verhuur van de 47
huurappartementen in De Bethaan in
Presikhaaf 2. In het gebouw komen naast de
huurappartementen 15 koopappartementen en
een gezondheidscentrum. Het gezondheidscen-
trum op de begane grond biedt plaats aan vijf
huisartsen, een fysiotherapeutisch instituut, de
RIBW (Regionale Instelling voor Begeleid
Wonen) en een apotheek. Bewoners uit het
sloopgebied van Presikhaaf  2 en vervolgens
Presikhaaf 1 krijgen voorrang bij de toewijzing
van de appartementen.
Op 28 maart jl. vond in woonzorgcentrum
Waalstaete een inloopbijeenkomst plaats.
Tijdens deze bijeenkomst werden het ontwerp
en de plattegronden van De Bethaan
gepresenteerd.

Boomfeestdag in Park
Presikhaaf
Op woensdag 21 maart jl. vond de vijftigste
boomfeestdag plaats, en natuurlijk werd het
vernieuwde Park Presikhaaf  niet overgeslagen!
Wethouder Cees Jansen plantte de eerste boom,
waarna de kinderen van de Annie M.G.
Schmidtschool en de OLV van Lourdesschool
aan de slag gingen.
Na afloop was er voor alle deelnemers
limonade en koek op de kinderboerderij.
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Sloop Arentheem College
Zoals u waarschijnlijk wel heeft gezien, zijn de
sloopwerkzaamheden op de locatie van het
Arentheem College aan de IJssellaan inmiddels
in volle gang.
Op de plek van de oude school verrijst vanaf
deze zomer een gloednieuwe campus.
In de zomer van 2008 wordt het nieuwe com-
plex in gebruik genomen. In de campus worden
drie scholen van het Arentheem College ge-
huisvest: een mbo-afdeling, een vmbo-afdeling
en een praktijkschool.


