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Parkmanifestatie
op vrijdag 7 en zaterdag 8 september 2007
Eindelijk is het weer zover. De 3e Parkmanifestatie kan gehouden gaan
worden, want half juli zijn de gemeente en de aannemer klaar met het
inrichten van het park Presikhaaf.

Om de opening van het heringerichte park te vieren, wordt de
Parkmanifestatie op meerdere dagen gehouden. En wel op vrijdag
7 september en zaterdag 8 september. Mogelijk vindt er zelfs nog een
activiteit op zondag 9 september plaats.

Het programma ligt nog niet definitief vast, maar er zijn al wel heel veel
ideeën. Uitgangspunt is dat kinderen, jongeren, volwassenen en oudere
bewoners mee kunnen doen.
We organiseren veel workshops: onder andere veel sporten, dansen,
koken, wandelen door het park, vuurvliegen maken.
Maar ook optredens van groepen op de vrijdagavond voor tieners en
jongeren en op de zaterdagmiddag en zaterdagavond voor iedereen.

Houd uw brievenbus eind augustus in de gaten, want dan valt bij ieder-
een in Presikhaaf  een flyer in de bus, waarop het programma zal staan.

Hier
vindt
alles

plaats !

Nieuws van wijkplatform Oost
Zomervakantieaciviteiten
Lourdesschool gepimpt

Brief aan mijn Haagse vriend
Feest voor alle Arnhemmers
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Stikstofdioxide
(NO2) 2005

Presikhaaf bouwt een tijdelijk
theehuis in het park!
Pak een hamer een plank en kom naar het park op zaterdag-
middag 25 augustus en zondagmiddag 26 augustus om mee te
bouwen.
Beeldend kunstenaar Jan Vos gaat
samen met bewoners van
Presikhaaf een tijdelijk theehuis
maken. Het theehuis wordt
gemaakt van planken waarop
persoonlijke spreuken van mensen
uit de wijk staan.

Met een oude plank met (of
zonder) een tekst in uw eigen taal
kunt u een bijzonder stukje
toevoegen aan het theehuis.
Kom ook op 25 en 26 augustus
naar het park: iedereen kan
meebouwen!

Het theehuis krijgt een belangrijke
rol tijdens de opening van het park
op 7 september, tijdens de park-
manifestatie en in de weken daarna.

We zoeken ook mensen die het leuk
vinden om vanaf het begin mee te
bouwen.

Hobbymarkt

Bent u handig en heeft u een
aantal vrije dagen vanaf half
augustus? Kom dan naar de eerste
bijeenkomst van de bouwploeg,
maandag
18 juni om half acht in de
wijkwinkel, Grevelingenstraat 18
Presikhaaf.

Meldt u aan via telefoon
026-3628447 of mail naar
w.petersen@rijnstad.nl.

Deze kans moet u
zeker niet missen!
Heeft u een hobby en vindt u het
leuk om dit te laten zien?

Wilt u verkopen wat u gemaakt heeft?
Dan kan dat op de hobby markt.

Aanmelden en/of  meer informatie kunt u krijgen bij Songül Gürses
Buurtcentrum De Overkant, telefoon 361 44 57 of  362 09 00

(voor iedere hobby is één plaats beschikbaar dus meld u snel aan)

mailto:presikhaaf.nieuws@12move.nl
mailto:w.petersen@rijnstad.nl
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NIEUWS VAN WIJKPLATFORM OOST
Wijkschouw 2007 bewonersoverleggroepen
Kinderkamp en Lange Water Midden

In het voorjaar hebben de beide - aan het park
Kinderkamp grenzende - bewonersoverleg-
groepen met de gemeente Arnhem een
wijkschouw gehouden.

Een aantal aandachtspunten is reeds afgehan-
deld, zoals het opnieuw asfalteren van het fiets-
pad langs de IJssellaan (actiepunt stond nog
open van een vorige wijkschouw), het verbeteren
van het voetpad, het plaatsen van een extra
zitbankje, het beter afbakenen van de honden-
losloopplaats en het voetbalveld in het park
Kinderkamp, het verwijderen van overbodige
verkeersborden, het herstellen van diverse
voetpaden en het opnieuw aanbrengen van het
zebrapad op de Middachtensingel  ter hoogte
van de dr. W. Dreesschool.
Tevens willen wij erop wijzen dat de paden in de
parken Kinderkamp en Ulenpas  voetpaden zijn
en geen fietspaden. Wandelaars hoeven dus geen
plaats te maken voor (bellende) fietsers (deze
zijn in overtreding).

Door Henk Sanders (b.o. Kinderkamp) en Hans van Dulkenraad (b.o. Lange Water Midden)

OPROEP OPROEP OPROEP !!!
Het bewonersoverleg Kinderkamp e.o. is op zoek naar

enthousiaste, nieuwe vrijwilligers

Wat doet het bewonersoverleg voor u en de wijk?
Het bewonersoverleg tracht de veiligheid en leefbaarheid in
de wijk te handhaven en verloedering tegen te gaan.
Om dit te realiseren heeft het bewonersoverleg regelmatig
besprekingen met de politie, de gemeente en de woning-
corporatie. Dit wordt ondersteund door het Opbouwwerk
Presikhaaf Oost.

Omdat de voorzitter eind van dit jaar aftreedt, zoeken wij
nieuwe vrijwilligers. Tevens ontstaat hierdoor ook een
vacature in het wijkplatform en teamoverleg.
Wilt u iets doen voor en in de wijk, neem dan contact op
met Henk Sanders, voorzitter Bewonersoverleg 3619225.

Agenda

04-09  Bewonersoverleg Kinderkamp
19.30 uur in de Oosthof

17-09 Bewonersoverleg Cannenburg/Ulenpas
19.30 uur in de Oosthof

18-09 Bewonersoverleg Centrumgebied
13.30 uur in de Wijkwinkel

18-09 Wijkplatform Presikhaaf Oost
19.30 uur in de Osthof

20-09 Bewonersoverleg Elsweide
19.30 uur in de Oosthof

25-09 Bewonersoverleg Lange Water Midden
19.30 uur in de Oosthof
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BUURTWERK PRESIKHAAF

Zomervakantieactiviteiten buurtcentrum de Overkant
Tijdens de zomervakantie hoeven de kinderen in Presikhaaf  zich niet te
vervelen. Bij buurtcentrum de Overkant is  van alles te doen. Er zijn
allerlei activiteiten die te maken hebben met het thema reis door de tijd.
Zo worden onder meer Romeinse kleding en indianen
t-shirts gemaakt. Verder worden een disco en playbackshow, een sport-
en speldag en een vossenjacht gehouden en gaan de kinderen en begelei-
ders een dagje uit naar Nijmegen. De zomervakantieactiviteiten worden
afgesloten met een swingende disco en karaoke.

maandag 2 juli
van 13.30 tot 15.00 uur
Romeinse kleding en
indianen t-shirts
knutselen voor
kin-deren van 4
t/m 12 jaar,
entree € 0,60.

dinsdag 3 juli
van 13.30 tot 15.30
uur Broodjes bakken
en spelletjes doen
voor kinderen van 4
t/m 12 jaar, entree € 0,60.

woensdag 4 juli
van 13.30 tot 16.00 uur
Sport- en speldag voor kinderen
van 4 t/m 12 jaar, entree € 1,00.

donderdag 5 juli
van 11.00 tot 17.00 uur
Dagje uit naar speeltuin de Leem-
kuil in Nijmegen voor kinderen
van 4 t/m 10 jaar, entree € 4,00.
Schrijf  je in bij de Overkant (bij
Jantiena v.d. Goot)
Neem je eigen eten en drinken
mee.

vrijdag 6 juli
van 19.00 tot 21.00 uur
Playbackshow en disco voor
kinderen van 4 t/m 12 jaar,
entree € 1,00. Snoep, chips en
drinken zijn te koop.

maandag 6 augustus
van 13.30 tot 15.00 uur
Bingo voor kinderen van 6 t/m 12
jaar, entree € 1,50 voor alle rondes
ouders mogen blijven om hun
kinderen te helpen.

dinsdag 7 augustus
van 13.30 tot 15.00 uur
Robots knutselen en sieraden
maken voor kinderen van 4 t/m 12
jaar, entree € 0,60.

woensdag 8 augustus
van 13.30 tot 15.30 uur
Vossenjacht voor kinderen van
4 t/m 12 jaar, entree € 0,60.

donderdag 9 augustus
van 13.30 tot 15.30 uur
Nederlands gesproken film voor
kinderen van 4 t/m 12 jaar,
entree € 1,00.

vrijdag 10 augustus
van 19.00 tot 21.00 uur
karaoke en disco voor kinderen
van 4 t/m 12 jaar, entree € 1,00.
Snoep, chips en drinken zijn te
koop.

Door Jantiena van der Goot

Straatspeeldag
Karel Doormanstraat
Buurtcentrum de Overkant organi-
seert dit jaar natuurlijk weer de
straatspeeldag. Ook in Presikhaaf
wordt een straat afgezet, zodat de
kinderen eenmaal per jaar veilig op
straat kunnen spelen.

Op woensdag 13 juni a.s. wordt de
Karel Doormanstraat afgezet en
kunnen kinderen daar allerlei
spelletjes doen. Zo kunnen ze
bijvoorbeeld trefbal spelen, touwtje
springen, blik gooien, zaklopen en
springen op het luchtkussen.

De straatspeeldag is voor kinderen
van 4 t/m 12 jaar en is gratis.
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Kinder Zomer Festival

Op vrijdag 10 augustus (de laatste dag van de
zomervakantie) wordt van 15.00 tot 21.00 uur bij
buurtcentrum de Snuffelpaal een groot
kinderzomerfestival gehouden.

Er is deze middag van alles te doen voor kinderen uit
Presikhaaf, van schminken, paardrijden, nail-art  tot
liveoptredens van o.a. Frank van Etten, DJ Madman,
Jeffrey Roberts, Meneer Tom en de Stampertjes. Ook
is er een workshop Jumpstyle.

Er is een kinderrommelmarkt, waar allerlei spullen
(speciaal op kinderen gericht ) gekocht en verkocht
kunnen worden. Hiervoor is nog een aantal plaatsen
te huur. Voor meer informatie kunt u bellen naar
Buurtcentrum de Snuffelpaal, tel: 026-3615564.

Door Jan Meffert

Gitaarles bij buurtcentrum
de Overkant

In september start  bij de Overkant een nieuwe
cursus: gitaarles. Kinderen kunnen in tien lessen
gitaar leren spelen.

De kinderen krijgen
op donderdagmiddag
les van 16.00 tot 17.00
uur. Daarnaast moet er
thuis natuurlijk ook
geoefend worden.
Bij de Overkant zijn gitaren
aanwezig en daarmee mogen
de kinderen thuis oefenen.
De laatste les bestaat uit een optreden
bij het buurtcentrum.

Door Jantiena van der Goot

Plattenburgerweg 91
T 026 - 323 84 46

 www.bullysgym.nl

• Fitness / Cardio

• Kickfun

• Jeugd  Fitness

    KickFun

    Kickboxing

    Boksen

• Kickboxing

• Boksen

• MMA/Freefighting

• Privé-training 

• Zaalverhuur

KickFun bokszaktraining

Jeugd Kickboxing

NIEUW - NIEUW - NIEUW - NIEUW

- GRATIS! PARKEREN -

Beste professionele sportschool op gebied van vechtsporten en goedkoopste Fitness

advertentie

Vliegeren en eten
in het Park
Woensdag 23 mei zijn de kinder-
clubs van buurtcentrum de Over-
kant, Dobbelsteen en de Snuffel-
paal naar het park Presikhaaf
gegaan voor een gezellige middag.

We hebben heerlijk gevliegerd,
spelletjes gedaan en gegeten.

Dobbelsteen wint
Waterraket wedstrijd
Ook was er deze middag de Open
Presikhaafse Kampioenschappen
Waterraket Schieten.

Na een spannende strijd is deze
wedstrijd gewonnen door de
Dobbelsteen, gevolgd door de
Overkant en de Snuffelpaal.
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Kleuters Annie M.G. Schmidtschool
lezen voor uit eigen boek
Zoals alle scholen deed ook de
Annie M.G. Schmidtschool mee
aan het project Presikhaaf
Leest. In de groepen 1-2
gebeurde wel iets héél
bijzonders...

Samen met de kinderen hebben
juffrouw Ingrid en juffrouw Wil
een boek gekocht in de winkel:
Kikker en de schat. Het boek bleek
iets minder leuk dan gedacht.
Daarom wilden de kleuters wel een
eigen boek maken. Er werd door
hen een eigen variatie op het
verhaal van de schat bedacht:
Kikker heeft een schatkaart, maar
kan de schat niet vinden. Samen
met zijn vriendjes gaat hij op zoek
naar de schat. En natuurlijk wordt
die uiteindelijk gevonden.
De kleuters maakten ook alle
tekeningen zelf. Het boek is een
prachtig kunstwerk, te bekijken op
de website van de school.

Om te zien hoe een boek gemaakt
wordt, zijn de kinderen op excursie
geweest. Eerst naar de drukker en
daarna naar de boekbinder. Vol
enthousiasme hebben ze de machi-
nes en de producten bekeken.

Maar wat doe je met een boek?
Voorlezen natuurlijk! Bij

verzorgings-huis Waalstaete moch-
ten de kinderen hun zelfgemaakte
boek komen voorlezen aan demen-
terende ouderen. In groepjes lazen
de kinderen om de beurt een
bladzijde voor.

Zelfs kinderen die moeite met taal
hebben, konden prima het verhaal
vertellen, omdat ze het verhaal zelf
bedacht hadden.
“Het contact met de ouderen was
ook erg bijzonder”, vertelt juf
Ingrid. “De kinderen kropen soms
zelfs bij hen op schoot.” De oude-
ren genoten er ook zichtbaar van.”

Na het voorlezen was er limonade.
Spontaan werden er enkele liedjes
gezongen. “In Holland staat een

huis”, konden zowel de kinderen
als de ouderen meezingen. Zo
ontstond het idee om nog eens
terug te komen om allerlei oud-
Hollandse liedjes te zingen. Die
afspraak staat inmiddels. De
kinderen zijn al aan het oefenen!

Kijk voor meer foto’s en het boek
op: www.anniemgschmidtschool.nl,
bij groep 1-2 Grevelingenstraat.

Door Lonneke Snijder

Inschrijving computercursus
U wilt bijvoorbeeld een brief  op
de computer typen, een e-mail
sturen naar familie of  informa-
tie zoeken op internet? Maar u
weet niet hoe of  u wilt het nog
beter?

Het Medi@trefpunt Presikhaaf
geeft (gewaardeerde) computer-
cursussen voor beginners en al
gevorderden in buurtcentrum
De Overkant.
Tevens is er een aparte cursus
internet en e-mail.in september
herhalen we weer de cursus digitaal
fotograferen en bewerken waar
men zo enthousiast over was. De
cursussen bestaan uit tien lessen
voor € 45,40. Arnhem Card-hou-
ders betalen minder.

Het Medi@trefpunt beschikt ook
over een Internetcafé waar u onder
andere de geleerde lesstof  kunt
oefenen wanneer u dat uitkomt en
u kunt individueel vragen stellen.
Het internetcafé is geopend van
maandag tot en met donderdag
van 9.30 tot 11.30 uur (openings-
tijden onder voorbehoud).

Bent u geïnteresseerd in een
computercursus? Geef  u dan nu
op voor de nieuwe cursussen!

Meer informatie?
Gerrie van Toor tel: 026-3610587
of  bezoek www.presikhaafnet.nl

Door Gerrie van Toor
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Sandra en ons bos
Op dit moment ram ik op het
toetsenbord deze column naar
het scherm. Mijn computer staat
in de hoek van de huiskamer. Af
en toe kijk ik naar links door het
raam op de heemtuin. Daar
staan nog bomen bewaard die
ontkomen zijn aan de kaalslag
die het park Presikhaaf in 1960
trof. Omdat die bomen nu in
het blad zitten, wordt mijn blik
onttrokken aan de bezigheden
die zich daarachter  voltrekken.
Voor de derde keer na de oorlog
wordt daar getracht het oor-
spronkelijk natuurhistorische
park een andere vorm te geven.

Tot kort na de oorlog liet je
trots je overgekomen familie en
vrienden je “achtertuin” zien.
Daar liepen jarenlang ook
Esperantisten uit vele landen die
in de prachtige witte villa, het
Esperantohuis, de wereldhulp-
taal in broederschap beoefenden
als idealistische wereldverbeter-
aars. Een eind verderop was de
dependance “de blokhut”, en op
de hoek van het toen karrenpad
stond het koloniehuis waar de
bleekneusjes uit het westen het
herstel van hun gezondheid
opdeden.
Met de monumentale panden in
de stad werd omstreeks 1960 het
park en de villa om onbekende
redenen gesloopt. Dat zou

onder ons bewind niet zijn
gebeurd, zeiden de wethouders
Bloemen en Lenferink mij. Ik
ben vol bewondering voor de
kennis en kunde van de
landschapsarchitect en uitvoer-
der. Ik stem er direct mee in als
zij zeggen dat het over honderd
jaar een schitterend monumen-
taal park zal zijn. Je kunt het nu
al zien. Maar je gaat toch ook
niet Sonsbeek drie keer omza-
gen om er steeds weer een nieuw
park van te maken? En wie zegt
me dat ze over vijfentwintig jaar
niet opnieuw beginnen? Onze
achtertuin is ons nu bij elkaar
veertien jaar onthouden. Nooit
gehoord van “boompje groot,
plantertje dood”?

Ik kijk peinzend naar rechts
langs mijn computer. Daar
wordt een stuk behang bedekt
door een portret van Sandra
Bullock, mijn ster. Ik knipte haar
uit de krant en plakte het knipsel
op een stuk behang dat bescha-
digd was door de vele briefjes
met vergeefse tips voor het geval
dat de computer weer in de soep
zou lopen. Zij kijkt mij begrip-
vol en troostend aan. Ik waar-
deer haar ogenschijnlijke een-
voud en menselijkheid. Totdat
ze in een film op de televisie
voorbijkomt en ik moet aan-
schouwen hoe ze met een vent
ligt te rollebollen. Dan kan ik
haar in plaats van óp wel áchter
het behang plakken, desnoods

met een of
andere bos-
architect. Dan
mogen ze
daarna wat mij
betreft samen
de boom in.
Kunnen ze zich
afvragen wat er van “Arnhem
Parkenstad” terecht zal komen
en of  dat geen “Arnhem Kap-
stad” gaat worden.

De plaats die als een oase van
groen en rust zoveel mensen uit
andere delen van het land naar
zich toe zag komen. Het bos
Presikhaaf, waar de takken van
de hoge bomen aan weerszijden
van de vijver met elkaar een
poort vormden, waar het
donkergroene gladde mos naar
het dieper geleden water helde
wat ons uitdaagde omlaag te
gaan naar de stekelbaarsjes. Waar
paartjes in de schemering op
houten bankjes in de inhammen
van struiken zaten. Ons bosje
dat een sfeer ademde van
sprookjes en romantiek.

Wij, jongens en meisjes, maar
ook ouderen kregen daar niet
genoeg van de gezellige geheim-
zinnigheid.
Ik mag mee brainstormen over
de komende derde park-
manifestatie die tegelijk met de
oplevering op 7, 8 en 9 septem-
ber 2007 hoopt plaats te vinden.
Zal er ooit weer “sfeer” komen?

Toernooi
Van 10 tot en met 23 juni vindt het UEFA EK Onder 21 plaats in
Nederland. Eén van de vier speelsteden is Arnhem.
Voor informatie over het voetbaltoernooi en kaartverkoop kunnen
voetballiefhebbers gaan naar www.euro2007.nl
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Activiteiten in SWOA steunpunt de Weldam

Door Gulay Daymaz en
Annemiek van Leeuwen

Open eettafel
In een gezellige sfeer kunt u geza-
menlijk de warme maaltijd gebrui-
ken. U kunt kiezen uit twee menu’s.
De maaltijd bestaat uit soep, een
hoofdgerecht en een dessert. Een
vegetarische of  suikervrije maaltijd
is mogelijk. De kosten zijn € 4,80
per maaltijd. We hebben vijf  dagen
per week open eettafel op de
Weldam.

U kunt zich inschrijven voor een
of  meerdere maaltijden per week.
De eerste keer betaalt u slechts
€ 1,00. Als u hierna ervoor kiest
om met ons mee te eten, volgt een
intakegesprek. Er wordt naar uw
inkomen gekeken om te kunnen
bepalen wat u moet betalen voor
de maaltijden.
Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met een van de
ouderenwerkers van Steunpunt de
Weldam, telefoon 026-3611741.

Sjoelclub
De sjoelclub van steunpunt de
Weldam zoekt nieuwe leden.
Als u interesse heeft, kom eens
kijken of  bel met de infobalie van
de Weldam op woensdagmiddag
van 13.30 tot en met 15.30 uur.
Telefoon 026-3611741.

Koersbal
De koersbalclub van de Weldam
zoekt vijf  nieuwe leden. Als u
interesse heeft, kom eens kijken op
vrijdag van 09.00-11.30 uur of  bel
met de infobalie.
Kosten € 5,00 per maand.

Activiteitenagenda
Een keer per maand is er een
gezellige middag met o.a. bingo,
zang, entertainment en optreden
van verschillende groepen.

Vrijdag 15 juni
multicultureel zomerfestival
Zondag 17 juni
55+ middag voor alleengaanden.
Kosten € 3,00 aanvang 13.00 uur.
Zondag 17 juni
pannenkoekmiddag plus verloting.
Donderdag 21 juni
filmavond.
Voor meer informatie bel de
Weldam, telefoon 026-3611741. 
Vrijdag 14 september
dansbingo.
Vrijdag 12 oktober
indische middag    

Vrijdag 9 november
modeshow  

Waarvoor kunt
u in de Weldam
nog meer terecht

Bridgeclub
dinsdag van 19.00-22.30 uur en
woensdag van 19.00-22.30 uur
Patchwork
dinsdag van 09.30-11.30 uur
Handwerken
dinsdag van 09.00-11.30 uur
Kaarten maken
dinsdag van 09.00-11.30 uur
Koersbal
donderdag van 19.30-21.30 uur en
vrijdag van 09.00-11.30 uur

Andere activiteiten
Biljarten
maandag t/m donderdag van
09.00-11.45 uur
Yoga
maandag van 10.15-12.30 uur en
vr.ijdag van 09.00-13.30 uur
Gymnastiek
woensdag van 09.30-10.30 uur en
donderdag van 09.30-10.30 uur
Taichi
vrijdag van 12.45-13.45 uur en
vrijdag van 13.45-14.45 uur.

Voor zowel yoga als gymnastiek
kunt u zich aanmelden bij Sport-
bedrijf  gemeente Arnhem
Telefoon 026-3774928

Diverse workshops
Teken en schilderen
donderdag van 13.00-15.00 uur
Boetseren en pottenbakken
maandag van 19.00-21.00 uur
dinsdag van 09.30-11.00 uur en
dinsdag van 12.30-14.30 uur
donderdag van 09.30-11.30 uur

Open soos van 13.30-16.30 uur
Zangkoor
maandag van 14.30-16.00 uur
Kaarten
maandag t/m vrijdag open soos
Vrij biljarten
maandag t/m vrijdag open soos
Bridge
dinsdag van 13.30-16.30 uur
open soos
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Buurt in Actie Een project van het programma
Sociale Bouwstenen Presikhaaf
Alle ervaringen en de inbreng van bewoners en beroepskrachten
die in het project Buurt in Actie zijn opgedaan, worden in een
eind-rapport verwerkt met aanbevelingen voor het vervolg. Het
gaat dan over het betrekken van bewoners bij hun buurten maar
ook over de manier waarop mensen met problemen beter kunnen
worden geholpen.
In juni komen de instellingen en
de gemeente bijeen in aanwezig-
heid van twee wethouders om de
aanbevelingen te bespreken. Na de
zomer wordt dan bekend gemaakt
wat er met de aanbevelingen
wordt gedaan. Tijdens de park-
manifestatie op 7 en 8 september
wordt het project Buurt in Actie

gepresenteerd en wordt ook de
film vertoond die over het hele
project is gemaakt. In drie buurten
vinden nog onderstaande afron-
dende activiteiten plaats.

Sportmiddagen en buurtfeest
Carstenszplein
Op het Carstenszplein is op 1 mei
een supergezellig buurtfeest ge-
houden. Bewoners hebben zich
ingezet om er een geslaagd en ook

smakelijk feest van te maken.
De sport- en spelmiddagen gaan
tot de zomer in ieder geval door:
op woensdag en vrijdag van 16.00
tot 17.00 uur.

Buurtfeest Van der Goesstraat
Een groep bewoners uit de Van
Nesstraat, Van Kampenstraat en
Van der Goesstraat wil meer gaan
doen voor de leefbaarheid van de
buurt in samenwerking met onder

andere de wijkagent en Vivare.
De aangekondigde renovatie van
de flats is daarbij van groot belang.
Zij hebben het plan opgevat om
een buurtfeest te organiseren op
zaterdag 9 juni. Alle bewoners zijn
uitgenodigd om er een leuk feest
van te maken.

Buurtbijeenkomst over
huisgesprekken
De resultaten van 50 huisgesprek-
ken in de Roompotstraat, Slaak-
weg, Laan van Presikhaaf en
Spuistraat zijn in een kort verslag
weergegeven. Vervuiling van de
gemeenschappelijke ruimten en
bepaald gedrag blijken de grootste
problemen. De wil om het met
elkaar anders te doen is bij een
aantal mensen aanwezig. Alle
bewoners van deze buurt krijgen

een uitnodiging voor een gezellige
bijeenkomst over de uitkomsten
van de huisgesprekken.
De bijeenkomst wordt gehouden
op vrijdag 15 juni van 16.00 uur
tot 18.00 uur.

Heeft u vragen of ideeën?
Laat het weten aan het opbouw-
werk Presikhaaf, Wijkwinkel
Presikhaaf, Grevelingenstraat 18,
telefoon 026-3628447.

Door Jan Trooster

Samen opruimen hoort erbij

De meisjes aan het dansen

Ook gezellig

Gezellig

Jong geleerd

v.l.n.r.:
Nuray, Richard, Servet en Tony
hebben eer van hun werk
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Beste J.P.

WIJ HEBBEN HEM…….
 Ja J.P.; wij hebben hem.. Onze
burgemeester heeft hem ook,
maar de politie heeft het nog
niet. De gemeente heeft hem en
ook nog niet en Presikhaaf; dat
heeft het altijd. Vivare heeft het
nog niet. En wat……

De burgemeester heeft de goed-
keuring van de vertrouwens-
commissie dat ze burgemeester
mag worden voor de komende
jaren in Arnhem. Dat gaat heel
democratisch, zonder stemmen.
En hoe? Je stelt je eigen groep
mensen samen. Die noem je dan
een vertrouwenscommissie en
die zeggen dan….. Ja! tegen je
benoeming.  Dus die heeft ze
alvast. En wij hebben hem ook.
Wat ze nog niet heeft, onze
Paulien, is een haven. Want daar
hebben we wel over mogen
stemmen. Maar we mochten niet
tegen stemmen en dat vind ik
dan weer flauw. Wat we in
Arnhem nu wel hebben is het
EK voetbal onder de 21 jaar.
Dat vind ik top. Dat is in ieder
geval beter dan het Poesjkin-
festival, want dat hebben we
gehad. Weet er trouwens iemand
wat dat is geweest? Overal

Brief  aan mijn Haagse vriend Door Henk Woering

kwam ik het tegen “poesjkin-
festival“ ! Ik weet als
Arnhemmer meer van de wijn-
feesten in Duitsland, waar ze
dan heel veel bier schenken, dan
over het Poesjkin-festival in
mijn eigen stad. Of wat we zo
gaan krijgen de Mode-Biënnale.

Meer dan helft van Arnhem
weet niet eens hoe je het schrijft,
Biënnale, laat staan dat we weten
wat het is? Maar dat hebben we
dan gehad. En wij, wij hebben
het nog steeds. Want, wat wij
hebben is blijvend. En wat de
politie had? Die hadden name-
lijk, en dat heb ik uit de krant,
twee illegalen in Arnhem te
pakken. Waaaaaaaauw……. In
heel Nederland zijn er 16.000
illegalen en onze politie heeft er
twee. Waar zijn die andere
15.998? Dus de politie die heeft
het dus nog niet, maar WIJ
WEL. Presikhaaf heeft het ook,
nou ja bijna. Eerst moeten we
nog door vier of vijf jaar bouw
en sloopoverlast heen, maar dan
moeten we het zeker hebben. !

Wat weet ik ook niet precies,
maar volgens de heren politici,
die ooit dit plan voor ons be-
dacht hebben, moeten wij het
dan hebben. Dan voldoen we

aan alle eisen van deze tijd,
zeggen ze. Alleen wat die eisen
precies zijn? En over welke tijd
ze het hebben? Ik zou wel eens
willen weten hoe ze zelf wonen
en of tegenover hun huis op
zaterdagochtend ook om zeven
uur ‘s morgens word begonnen
met bouwherrie. Dus nog even
geduld, maar dan heeft
Presikhaaf het ook. Wie het niet
heeft is Vivare. Die lukt het
maar niet om iets te verzinnen
op de als maar kapotte ruiten in
de algemene toegangsdeuren van
onze portiekflats. Regelmatig
moet ik door de glassplinters en
reageert bezoek met de zin
“jullie wijk gaat wel erg hard
achteruit”. Helaas: zij hebben
het op dat punt niet…

Maar wij hebben het NU en wat
hebben wij…? Wij hebben,
dankzij de gemeente, ja u leest
het goed…., dankzij de ge-
meente een spiksplinternieuwe
schommel in onze speeltuin met
een nieuwe glijbaan en
spiksplinternieuw zand. Dank,
dank, dank aan de gemeente,
namens, denk ik, heel veel
kinderen uit de wijk.

Zo JP je bent weer op de hoogte
dus tot de volgende brief.

Centraal Informatie- en Adviespunt van de SWOA
Door J. Jacobs, manager SWOAOp 1 mei startte de SWOA met

het Centraal Informatie en Advies-
punt. Het telefonisch informatie-
en adviespunt is iedere werkdag
van 9.00 - 12.00 uur bereikbaar
via telefoonnummer 026-4459999
Ouderen in Arnhem met een vraag
over wonen, welzijn, zorg of

financiën kunnen hier terecht met
hun vraag. De ouderenadviseurs
van de SWOA hebben goede
kennis van deze terreinen en
weten de weg binnen de SWOA
maar ook naar andere organisaties

en instellingen.
Zij informeren en
adviseren, kortom
ondersteunen de klant een ant-
woord te vinden op de vraag.
De ouderenadviseur zal indien
gewenst een afspraak maken voor
een huisbezoek.
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Ome JOOP’s tour 2007

Het moet een feest voor
alle Arnhemmers worden
Ome Joop’s tour is al zevenenvijftig jaar een begrip in Arnhem. Want wie
kent deze wieltocht voor jongeren nu niet? Elk jaar vertrekt een lange
stoet van 180 kinderen tussen de tien en dertien jaar uit Arnhem om
vervolgens tien dagen het hele land door te trekken. Voor de rennertjes is
het vakantie, een vakantie die ze normaal niet hebben. Even weg uit het
harde leven van alle dag. Maar ook een andere wereld leren kennen met
andere normen en waarden. Zo wordt de Ome Joop’s Tour niet alleen een
zorgeloze vakantie maar ook een investering in de Arnhemse jeugd.
Dit jaar vertrekken we op 22 juli op het Kerkplein. Daar wil ik een echt
volksfeest van maken, met Arnhemse artiesten. Het moet een feest voor
alle Arnhemmers worden, zou als het hoort bij “Ome Joop’s Tour”!

Dankzij sponsorgelden kunnen de kinderen voor een minimale bijdrage
deelnemen aan een unieke fietsvakantie. Voor de organisatie van de OJT-
die geheel afhankelijk is fondsen en sponsoring - is financiële steun onmis-
baar. Er zijn tal van manieren om de OJT te sponsoren.

Voor meer informatie (ook over sponsoring): www.omejoopstour.nl

Deelnemers uit  Presikhaaf
Valies Wendy 2-1-1995 Griftstraat 16 6826 AN Arnhem
 Jalloh Briama  3-1-1995 Braakmanstraat 12-3 6826 CS Arnhem
 Laffrer  Rico  20-9-2007 Roompotstraat 92 6826 ER Arnhem
 Baldew  Yara 4-4-1995 Spuistraat 89 6826 GR Arnhem
 Krombos Guido 6-11-1995 Van Kinsbergenstr.16 6826 JC Arnhem
 Pusmaz  Eva 20-9-1993 Dijkstraat 63 6826 JF Arnhem
 Siebenheller  Simone 5-7-1997 Dedelstraat 56 6826 JJ Arnhem
 Allali Tahra 26-11-1995 Van Kampenstr. 45 6826 KB Arnhem
 Alran Ceyda 2-1-1996 Schoutenstraat 80 6826 MC Arnhem
 Alkan Koray 2 4-1-1995 Schoutenstraat 80 6826 MC Arnhem
 Gerritsen Kevin Sonoystraat 28 6826 NX Arnhem
 Andal Furken 17-4-1995 Keulseslag 118 6826 PX Arnhem
 Nazary Omar 18-2-1996 Van Galenstraat 17 6826 RT Arnhem
 Genc Tansu 14-3-1995 Stellingwerfstraat 31 6826 SJ Arnhem
 Willemsen Michelle 19-3-1995 Bontekoestraat 24 6826 SW Arnhem
 Hoeré  Nickey 31-5-1996 Bethanienstraat 234 6826 TJ Arnhem

Fietskeuring voor
groep 7 en 8 van de
JF. Kennedyschool
Op maandag 23 april werd voor
groep 7 en een aantal kinderen uit
groep 8 een fietskeuring gehouden.
Deze fietskeuring werd vooraf-
gaande aan het praktische fiets-
examen gehouden. Ook dit keer
was Van Rooy Tweewielers bereid
de fietskeuring uit te voeren. Helaas
kwamen toch nog vrij veel fietsen
niet door de keuring aangezien bij
veel fietsen de verlichting niet goed
werkte.

De kinderen waren hierover
verbaasd omdat zij overdag het
fietsexamen aflegden.
Wij hebben uitgelegd dat op iedere
fiets goed werkende verlichting
hoort te zitten, tenslotte rijd je er
ook soms ’s avonds mee. Dit geldt
trouwens ook voor het ontbreken
van reflectie in de banden. Hoe
meer reflectie, hoe meer je opvalt
bij regenachtig weer en natuurlijk
in het donker.

Wanneer je geen reflectie in je
banden hebt, kun je ook minimaal
twee oranje reflectoren per wiel
tussen de spaken klemmen. De
kinderen konden hun fiets gratis
(exclusief  materialen) bij Van Rooy
Tweewielers laten maken. Vrijdag
25 mei hebben de kinderen het
fietsexamen afgelegd. Hopelijk is
het succesvol geweest.
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Lourdesschool wordt gepimpt!
Maandag 21 mei werd op de
Lourdesschool het startsein
gegeven voor het project
‘pimp my school’,
een initiatief  van Woningbouw-
corporatie Vivare, de Gemeente
Arnhem, Presikhaaf  Bedrijven
en de Arnhemse Uitdaging.

Zij hebben de handen ineen-
geslagen en bieden aan langdurig

werkloze jongeren de mogelijkheid
om werkervaring op te doen en al
werkende te bekijken waar hun
belangstelling het meest naar
uitgaat.

De Lourdesschool heeft zich voor
dit project aangemeld, omdat we
wel een aantal klusjes hadden.
Zowel de muur bij de toegang van
de kleuterafdeling als de tuin heb-

Door Frans Huisman
Directeur Lourdesschool

ben een grote onderhoudsbeurt
nodig.
Omdat de school over ruim een
jaar naar de nieuwbouw op de
hoek van de Lange Wal gaat, wordt
er niet al teveel geld meer in het
gebouw gestoken. Maar…. het
schoolgebouw moet ook niet
verwaarloosd worden. Daarom zijn
we erg blij met bovengenoemd
initiatief.

De opening van het project was
een hele happening.
Van alle initiatiefnemers waren
vertegenwoordigers aanwezig.
Ook Omroep Gelderland heeft er
uitgebreid aandacht aan besteed.
Wethouder Willem Hoeffnagel
overhandigde namens de
Gemeente de sleutels van de
pimpbus aan het pimpteam.
Dinsdag 22 mei zijn de werklieden
meteen aan de slag gegaan.
We hopen dat iedereen het resul-
taat binnenkort kan zien!!!!!

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

advertentie

De redactie van
Presikhaaf
Wijknieuws
wenst u een
prettige en

vooral zonnige
vakantie toe
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Activiteiten in Woonzorgcentrum Waalstaete

Activiteiten van Pleyade

Woensdag 13 juni
Schoenen- en Meubelverkoop
(comfortschoenen en zitmeubelen)
Gratis entree, tijd: 10.00 – 12.00 uur

Donderdag 14 juni
Bingo + verloting
Diverse bingorondes met fraaie
prijzen, tussendoor pauze, verloting
aansluitend. Voor cliënten van binnen
en buiten Waalstaete
Entree externe bezoekers: € 1,50,
inclusief  kaart, prijs per lot: € 0,25
Tijd: 14.30 – 16.15 uur

Woensdag 20 juni
Markt met diverse kraampjes
Gratis entree, tijd: 10.00 – 12.00 uur

Donderdag 28 juni
Optreden “Dorus” (parodie op liedjes
die destijds te horen waren)
Voor cliënten van binnen en buiten
Waalstaete. Entree externe bezoekers:
€ 1,50, tijd: 14.30 – 16.00 uur

Donderdag 12 juli
Bingo
Diverse bingorondes met fraaie
prijzen, tussendoor pauze
Entree externe bezoekers: € 1,50,
inclusief  kaart
Tijd: 14.30 – 16.15 uur

Zaterdag 21 juli
Grand Cafë.
Sfeervol samenzijn met muzikale
ondersteuning van mevrouw Dierks
en onder genot van kopje koffie/thee
met iets lekkers. Entree externe
bezoekers: € 1,50 (inclusief  koffie/
thee, koekje en hapjes).
Tijd: 14.30 – 16.00 uur

Donderdag 26 juli
Optreden
Voor cliënten van binnen en buiten
Waalstaete. Entree externe bezoekers:
€ 1,50, tijd: 14.30 – 16.00 uur

Zaterdag 4 augustus
Grand Cafë Slangenwal
Tijd: 14.30 uur

Donderdag 16 augustus
Bingo en Verloting
Diverse bingorondes met fraaie
prijzen, pauze tussendoor, verloting
aansluitend. Entree externe bezoekers:
€1,50, inclusief  kaart. Prijs per lot:
€ 0,25, tijd: 14.30 – 16.15 uur

Woensdag 29 augustus
Markt met diverse kraampjes
Gratis entree, tijd: 10.00 – 12.00 uur

Dinsdag 11 september
Modeshow + verkoop.
Tijd: 14.30 – 16.00 uur

Donderdag 13 september
Optreden zanger Danny Everett (van
TV en radio bekende entertainer die
Nederlandse en Engelse liedjes ten
gehore brengt). Entree externe bezoe-
kers: € 1,50, tijd: 14.30 – 16.30 uur

Woensdag 19 september
Markt met diverse kraampjes
Tijd: 10.00 – 12.00 uur

Donderdag 20 september
Bingo + verloting
Tijd: 14.30 – 16.15 uur

Door Connie Driessen

Bezorgers gevraagd voor Presikhaaf  Wijknieuws
De WWP1 is voor Presikhaaf 1
op zoek naar twee of meer
bezorgers. Het betreft de
gebieden:

1.Vrij Nederlandstraat-
Zaanstraat-Berkelstraat en
Schipbeekstraat. Het gaat hier
om de verspreiding van 64
krantjes.

2.Maaslaan-Lekstraat-
Merwedestraat-Scheldestraat-

Vrij Nederlandstraat. Het gaat hier
om de verspreiding van 186
krantjes, waarvan de meeste in
flats worden bezorgd.

Voor Presikhaaf 3 worden voor de
Bontekoestraat, Hudsonstraat, van
Galenstraat, Stellingwerfstraat, een
deel Keulse Slag en de Bitterstraat
één of meerdere bezorgers gezocht
door de WWP3

Presikhaaf Wijknieuws komt zes
keer per jaar uit, dus ongeveer
eenmaal per twee maanden wordt
er een beroep op u gedaan.

Bent u geïnteresseerd, neem dan
contact op met de redactie van
Presikhaaf Wijknieuws, of meld u
aan bij de Wijkwinkel,
Grevelingenstraat 18,
telefoon 362 26 64 of per e-mail:
presikhaaf.nieuws@12move.nl

mailto:presikhaaf.nieuws@12move.nl
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Door Roger Coolen
groep 8 Dr. W. Dreesschool

“Klasse”lunch op de Dr. W. Dreesschool
Gezond eten en hier veel over weten is erg belangrijk voor leerlingen
die binnenkort naar het voortgezet onderwijs gaan. De verleiding om
de broodtrommel te legen in de prullenbak en in plaats daarvoor een
vette snack te nemen, wordt steeds groter.

In het kader van gezond eten kregen de leerlingen van groep 8 niet alleen voorlichting maar ook een
“klasse”lunch. Albert Heijn heeft een gezonde lunch samengesteld die de leerlingen in de klas hebben
opgegeten. Lekker en gezond eten leer je immers het best door te proeven.

Kinderen maken welkomstcadeaus voor spelers
UEFA EK Onder 21 in de wijken

Één van de activiteiten voor het
UEFA EK Onder 21 is
Art4Football. Een activiteit waarbij
kinderen van basisscholen unieke

welkomstcadeaus maken voor de
voetbalspelers van Italië en
Tsjechië. Deze twee teams over-

nachten tijdens het toernooi in
Arnhem. De welkomstcadeaus die
de kinderen maken zullen worden
geëxposeerd in de wijken.

De eerste kunstwerkjes zijn ge-
maakt door de leerlingen van de
Dr. Willem Dreesschool en wor-
den vanaf  vrijdag 18 mei tentoon-
gesteld bij Intratuin Presikhaaf.

Agenda
werkgroepen Presikhaaf  West
Augustus
21-08 Buurtpreventie Bethaniën 19.30 uur de Overkant
23-08 Inter Culturele Werkgroep 09.30 uur de Overkant

September
04-09 WWP3 9.30 uur de Overkant
04-09 Wijkplatform Presikhaaf  West 20.00 uur de Overkant
06-09 Inter Culturele Werkgroep 09.30 uur de Overkant
18-09 WWP1 20.00 uur de Snuffelpaal
20-09 Inter Culturele Werkgroep 09.30 uur de Overkant
24-09 WWP2 19.30 uur de Wijkwinkel
27-09 Inter Culturele Werkgroep

(thema) 09.30 uur de Overkant

Door Sjaak Aarden
communicatie Gemeente Arnhem
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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

Prachtwijken
Onlangs heeft het ministerie van VROM 40 wijken
aangewezen met het doel om de leefbaarheid in die
wijken te verbeteren en ze om te vormen naar ‘pracht-
wijken. De wijken kennen ernstige problemen rondom
de thema’s wonen, werken, leren, integratie en veiligheid.
Eén van de aangewezen wijken is Presikhaaf-West. Naast
deze wijk zijn ook de Arnhemse wijken Klarendal, Het
Broek en Malburgen aangewezen. Op 7 juni zal minister
Ella Vogelaar de wijk bezoeken om zich een beeld te
vormen van Presikhaaf-West. In het najaar worden er
afspraken gemaakt met het Ministerie hoe de problemen
zullen worden aangepakt.
Voor meer info zie www.wweni.nl

Financiële bijdragen
Het wijkplatform Presikhaaf  West heeft in haar vergade-
ring van 10 april budget toegekend aan de volgende
activiteiten/groepen: Ome Joop’s Tour en TamTam
kinderspelen. Als u denkt om met uw activiteit in aan-
merking te komen voor een financiële bijdrage, dan kunt
u voor informatie terecht bij de wijkwinkel.

Ongeadresseerd reclamedrukwerk
Als u geen ongeadresseerd drukwerk meer wilt ontvan-
gen, kunt u twee soorten stickers op uw brievenbus
plakken. De ‘NEE-NEE’-sticker weert niet alleen
reclame maar ook huis-aan-huisbladen.
Met een ‘NEE-JA’-sticker op uw brievenbus krijgt u
geen reclamedrukwerk maar wel huis-aan-huisbladen.
De stickers zijn gratis verkrijgbaar bij de wijkwinkel.

Vakantie wijkwinkel
De wijkwinkel is gesloten van 9 juli tot 6 augustus.
Heeft u een melding of klacht over bijvoorbeeld zwerf-
vuil, groenonderhoud, losliggende stoeptegels, gaten in
asfalt, verstopte straatkolken, kapotte speeltoestellen en
andere storende zaken in de wijk? Belt u dan het
centrale nummer van de gemeente: 0900 1809.
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Laatste Nieuws!
Start verkoop Blauwe Weide
Op 18 augustus a.s. start de verkoop van de
woningen in de Blauwe Weide!
In de eerste fase worden 92 woningen verkocht,
waaronder stadswoningen, appartementen en
rijwoningen. In totaal worden in de Blauwe
Weide ruim 400 nieuwbouwwoningen gereali-
seerd. Er is al veel belangstelling getoond voor
de nieuwbouwwoningen in dit deel van
Presikhaaf.

Nieuwbouw
Rijn IJssel College
Zoals u waarschijnlijk al heeft gezien, is de
aannemer inmiddels gestart met de nieuwbouw
van het Rijn IJssel College aan de
Middachtensingel 2. Op 8 mei jl. is de eerste
paal geslagen. De werkzaamheden van de bouw
zijn te volgen via een webcam. Deze webcam is
te vinden op www.presikhaaf.info onder
nieuws/start bouw Rijn IJssel College.

Buiten Gewoon Beter (BGB)
Onder de naam Buiten Gewoon Beter (BGB)
brengt de gemeente Arnhem de kwaliteit van
de openbare ruimte op peil. Er wordt gezorgd
voor minder zwerfvuil, onkruid en honden-
poep en voor betere wegen en mooi straat-
meubilair. Vanaf  dit jaar is Presikhaaf  aan de
beurt. De Moorstraat en omgeving worden als
eerste aangepakt. In mei is de maatregelen-
kaart in de klankbordgroep besproken. Hierop
staat welke werkzaamheden uitgevoerd wor-
den. Begin juni is er een inloopavond voor de
bewoners van deze buurt. Tijdens deze avond
kunnen bewoners de plannen bekijken.

Waarschijnlijk wordt in november 2007
gestart met de uitvoering van de werkzaam-
heden. In december 2008 worden deze afge-
rond. Wanneer BGB in de andere buurten van
start gaat, worden de bewoners via een inloop-
avond op de hoogte gebracht.

Pannenset
Tijdens de feestelijke bijeenkomst ter ere van het
ondertekenen van het stadswarmtecontract (zie
elders op deze pagina), ontving bewoner Fred
Schneider van Vivare en Portaal een pannenset.
Een symbolisch cadeau, want alle huurders van
sloopwonin-gen, die terugkeren naar een
nieuwbouwwoning in Presikhaaf, krijgen straks
zo’n set. Deze pannen zijn speciaal voor het
koken op elektra of keramisch.

Stadswarmte in Presikhaaf
Op 20 april jl. is door Nuon, Vivare, Portaal en
gemeente Arnhem het contract voor levering
van stadswarmte in Presikhaaf  getekend. Hier-
door worden alle bewoners en gebruikers van
de nieuwbouw in Presikhaaf I en II aangesloten
op de stadsverwarming. Ook het Multifunctio-
neel Centrum krijgt straks stadswarmte. Dit is
uiteraard een milieuvriendelijke oplossing en
ook nog eens goed voor de portemonnee! Een
mooi resultaat voor Presikhaaf.


