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Projecten
Meet my Street
in Presikhaaf

Misschien zijn ze u al opgevallen... de groepjes jonge reporters in felgroene
shirts, die met camera in de hand door Presikhaaf  struinen. Ze doen mee
aan het project Meet my Street @ Presikhaaf  2007. Jongeren van het
Arentheem College en jongeren uit de wijk komen bijeen in Jongeren-
centrum Push om workshops te volgen, gegeven door de kunstenaars van
Meet my Street. Een team reporters en een VJ-team gingen van start.

VJ-show in Park Presikhaaf
Tijdens het Meet & Greet Parkfestival in Presikhaaf  is een VJ-show gegeven
van opgenomen beelden in de wijk. Voor een enorm publiek vertoonden de
deelnemers hun VJ-kunsten. Ze werden enigszins overweldigd door het
grote aantal bezoekers van het festival, maar konden gelukkig een beetje ach-
ter de decorstukken wegkruipen. Naarmate de avond vorderde, kregen de
jongeren de smaak van het VJ-en meer te pakken.

Reporters in Presikhaaf
Teams met jonge reporters zijn in het najaar van 2007 in Presikhaaf  aan de
slag gegaan met verschillende thema’s die leven in de wijk en brengen deze
op hun eigen wijze in beeld. De jongeren verdiepen zich in het gekozen
thema en ontwerpen een scenario. Ze leren interviewen en maken contact
met de wijkbewoners. Ze monteren de zelf  opgenomen beelden op de com-
puter. Het eindresultaat wordt gepresenteerd aan de bewoners van
Presikhaaf.
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Bon voor fietsen
Even voorstellen . . . .

BuurtBanken Presikhaaf
Nieuws wijkplatform Oost

Kan wél! nu ook in Presikhaaf
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De groep reporters die begin september de spits afbeet, vond het behoor-
lijk spannend. De klapper was een verslag maken van het Meet & Greet
festival. Ze hebben de voorbereidingen van het festival gefilmd en moch-
ten zelfs backstage, vanwege hun PERS-kaart. Het podium is beklommen
en de leden van Partysquad zijn geïnterviewd. Na het festival zijn de
jongeren druk geweest met het monteren van de beelden.

De reportages over Presikhaaf worden in december uitgezonden op RTV
Arnhem en  zijn nu al op www.meetmystreet.nl te zien!

Dit project wordt gesponsord door Projectgroep Sociale Bouwstenen
Presikhaaf, gemeente Arnhem Actieplan Cultuurbereik, het Prins Bern-
hard Cultuurfonds en het Oranjefonds.

vervolg van pagina 1

Mo(nu)mentje voor Cees van Zoest

Op 20 september jl. overleed Cees van Zoest.
Cees was iemand die zich met heel zijn hart inzette voor verbete-
ring van de leefbaarheid in Presikhaaf, vooral in Presikhaaf 3. Dat
deed hij door actief te zijn in de verschillende bewonersgroepen,
zoals de WWP3, BWO-Presikhaaf, wijkplatform en de vereniging
Presikgaaf. Cees maakte zich sterk voor de inspraak en zeggen-
schap van wijkbewoners, bij de organisatie van activiteiten en ook
in besprekingen met instanties en organisaties.

Daarbij ging hij het aankaarten van lastige onderwerpen, zoals de
bodemverontreiniging, niet uit de weg.
Naast vergaderen was Cees ook praktisch actief. Hij hielp mee bij
de organisatie van buurtfeesten in Presikhaaf 3, de parkmani-
festatie, het wijkplatformuitstapje, de beheergroep en hij bracht de
wijkkrant rond. Cees had er plezier in om met de computer mooie
uitnodigingen te maken voor uitstapjes en bijzondere bijeenkom-
sten voor bewoners. Presikhaaf  verliest met het overlijden van
Cees een bescheiden en integer mens en een betrokken wijk-
bewoner.

mailto:presikhaaf.nieuws@12move.nl
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€ 3,7 miljoen per jaar voor ‘Krachtwijk’ Presikhaaf
Voor de duur van tien jaar gaat ‘Krachtwijk’ Presikhaaf-west
jaarlijks € 3,7 miljoen ontvangen van het Rijk. Ingangsdatum is
1 januari 2008. Minister Vogelaar heeft eind september de verdeling
bekend gemaakt van het investeringsfonds voor de 40 ‘Kracht-
wijken’. Daarnaast worden er nog investeringen door het Rijk
verwacht voor specifieke overheidsplannen in de 40 krachtwijken.
Voorbeelden hiervan zijn het realiseren van brede scholen en een
centrum voor jeugd en gezin.

Eind september is het Wijkactie-
plan voor Presikhaaf naar de
minister gestuurd. Het plan is
onder verantwoordelijkheid van de
gemeente opgesteld. In korte tijd is
veel informatie verzameld en
gebundeld. Bewoners en diverse
instellingen, die werkzaam zijn in
de wijk, hebben hun bijdrage
hieraan geleverd. Een eerste versie
van het plan is op een bijeenkomst
met wijkbewoners, die actief zijn
in het wijkgericht werken, bespro-
ken.  De opmerkingen die hier zijn
gemaakt, zijn nog meegenomen in
het definitieve wijkactieplan.

Hoewel Presikhaaf-West door de
minister is aangewezen als ‘Kracht-
wijk’ is de gemeente van mening
dat Presikhaaf-West en Oost
onlosmakelijk met elkaar verbon-
den zijn. Dit mede omdat door de
herstructurering in Presikhaaf-
West de problemen verschuiven
naar delen van  Presikhaaf-Oost.
Daarom is het ingediende wijk-
actieplan van toepassing op geheel
Presikhaaf !
In het wijkactieplan wordt aandacht
geschonken aan de onderwerpen
Wonen, Werken, Leren & Op-
groeien, Integreren, Sport & Cul-
tuur, Veiligheid en Achter de
voordeur. Per onderwerp worden
de problemen genoemd en hoe het
probleem kan worden opgelost.
Voor Wonen wordt nieuwbouw
bijvoorbeeld gedacht aan het op-
knappen van de openbare ruimte

en het verbeteren van het onder-
houd van de woningen. Bij Wer-
ken wordt o.a. aandacht gevraagd
voor werkprojecten in de wijk en
voor de werklozen in Presikhaaf.
Ook wordt gekeken naar de kleine
(startende) zelfstandigen. Speciaal
wordt ingezet op de jeugd met

leer- en stageplekken en het
terugdringen van schooluitval. De
komst van het Multifunctioneel
Centrum ‘Presikhaven’ is belang-
rijk voor het onderwerp Leren &
Opgroeien. Hierin komt een brede
school. Verder komt er extra
aandacht voor het jeugd- en
jongerenwerk en komt er een
Centrum voor Jeugd en Gezin. Bij
Integreren speelt de Wet
Inburgering een belangrijke rol.
Ook zullen er initiatieven worden
genomen om de betrokkenheid
van de allochtone wijkbewoners
met hun wijk te bevorderen. Voor
Sport & Cultuur worden sport- en

spelactiviteiten in de wijk georga-
niseerd samen met de verenigingen
in de wijk. Wijkbewoners en
vooral kinderen zullen kennis
kunnen maken met verschillende
kunstvormen in de wijk. Er komt
meer toezicht en handhaving en
‘enge plekken’ worden her-
ingericht als onderdeel van het
onderwerp Veiligheid. Gezinnen
die met veel problemen te maken
hebben, worden geholpen als
onderdeel van het onderwerp

Achter de Voordeur. Extra aan-
dacht komt er ook voor geweld
achter de voordeur en geweld in
verband met eerwraak.
Dit zijn nog maar enkele voorbeel-
den van de acties die er in de
komende jaren in de wijk worden
uitgevoerd. U kunt het hele wijk-
actieplan inzien bij de wijkwinkel
Presikhaaf  of  op www.arnhem.nl
Tot aan het eind van dit jaar zal
het wijkactieplan verder worden
uitgewerkt naar concrete deel-
projecten. Naar verwachting zal in
november de overeenkomst met
minister Vogelaar worden gete-
kend.

Door Hans Haarler
Wijkmanager Presikhaaf

Fotografie: R. Vriezen
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Annie M.G. Schmidtschool zegt krijtbord vaarwel
Welkom digitaal schoolbord
In de groepen 4 en 5 van de
Annie M.G. Schmidtschool is
dit jaar het oude vertrouwde
groene schoolbord ingeruild
voor een digitaal schoolbord.
“Het idee is om te kijken
hoeveel nieuwe borden we
straks in ons nieuwe school-
gebouw willen gaan ophangen”,
vertelt Maaike Brittijn,
leerkracht van groep 4.

“Het is geweldig om met dit bord
te werken. Je kunt er zoveel mee
doen, dat kun je je niet voorstellen.
Een voorbeeld? We spelen leer-
spelletjes van internet samen in de
klas. Leuke sommen uitrekenen
bijvoorbeeld.
Of  nog leuker: filmpjes kijken.”

Op het eerste oog ziet het digitale
bord eruit als een projectiescherm,
maar er zijn veel meer mogelijkhe-
den dan alleen een plaatje laten
zien. Filmpjes of  websites bekij-
ken, muziekfragmenten laten
horen, presentaties maken, erop
schrijven en nog veel meer. En
omdat het digitale schoolbord
gebruik maakt van een computer,

kan alles worden bewaard om later
weer te gebruiken.

Naast het nieuwe bord in groep 5
staat een laptop. Daarop heeft juf
Karin haar schrijfles voorbereid.
Met één druk op de knop staat het
bord vol met schrijflijnen en de te
oefenen letters. Met een speciale
pen kunnen kinderen op het bord
de letters oefenen. Om de beurt

laten ze op het scherm
zien wat ze over de
letters weten. Daarna
kan juf  Karin de ge-
schreven letters opslaan
om ze later die week nog
eens te laten zien.
In de taalles daarna leren
de kinderen nieuwe
woorden over het circus.
Met het nieuwe bord kan
de juf  veel woorden met
plaatjes uitleggen.
De plaatjes komen van
internet en worden

lekker groot op het scherm gepro-
jecteerd.

Onderzoeken hebben aangetoond
dat we informatie die we hebben
gezien, het allerbeste kunnen onthou-
den. Juf  Maaike probeert
de kinderen dan ook
zoveel mogelijk te laten
zien op het digitale
schoolbord. “Voor een
schooloptreden wilden
we een rap doen. Ik kan
dan uitleggen hoe het
moet, maar dat kan veel
spannender.
Op de websites van het
Klokhuis of  SchoolTV
kun je over allerlei on-
derwerpen wel iets

vinden. Zo keken
we naar een film-
pje van Ali B., die
uitlegde hoe hij
zijn raps maakt. Alle
koppies keken toen zo geconcen-
treerd naar het scherm, geweldig.
De rap werd uiteindelijk fantas-
tisch!”

Juf  Maaike heeft voorbeelden
genoeg over het succes van het
schoolbord: “In groep 4 moeten
kinderen cijfers in een ruitjesschrift
leren opschrijven. Dat vinden veel
kinderen vaak heel moeilijk.
Met één druk op de knop heb ik
precies dezelfde ruitjes op het bord
staan als in de schriften. Dan kan
ik op het bord stap voor stap
voordoen hoe ze in de hokjes
moeten schrijven. De eerste
schriftjes zagen er meteen erg
gelikt uit!”

Hoeveel digitale schoolborden er
straks in het nieuwe gebouw zullen
hangen, is nu nog niet duidelijk.
Wilt u nu al zien hoe het digitale
schoolbord eruit ziet? Kom dan
eens kijken op de Annie M.G.
Schmidtschool. U bent van harte
welkom!

Door Agnes Spikker
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Beste J.P.

Brief  aan mijn Haagse vriend Door Henk Woering

Wordt het een hete herfst in
Den Haag? Gaan de treinen
weer glijden of krijgen we
ander gedoe met vallende
blaadjes?

We hadden hier in Presikhaaf
ook een hoop gedoe, maar dan in
de vorm van feestjes. Ze hebben
namelijk het park wat gereno-
veerd en dat moest uitbundig
gevierd worden. Eigenlijk zou
natuur rustgevend moeten zijn,
maar dit was wel een feestje
waard. Gelukkig meer groen,
want er verdwijnt al zoveel en de
gemeente werkt daar lekker aan
mee.

Zoals aan de Eimersingel in
Malburgen. Daar is men een
nieuwe kerk aan het bouwen en
de platanen die daar stonden,
zouden behouden worden. Ze
stonden wel erg dicht tegen het
gebouw aan, maar zouden be-
houden worden. En wat denk je,
raar maar waar, de architect heeft
tijdens graafwerkzaamheden de
wortels van de bomen zo bescha-
digd dat de bomen daarna wel
gekapt moesten worden. Ze
stonden op omvallen!
Dat gaat dan onder de noemer
van noodkap.

Een term die de gemeente zelf
heeft verzonnen, denk ik. Wist
die man dan niet dat deze bomen
ook wortels hadden?

Nu worden er wel bomen voor
teruggeplaatst omdat de ge-
meente de betrokkenheid van de
bewoners erg op prijs stelt, maar
ondertussen ….weg boompje.
Een ideetje J.P.? Zo los je dus
problemen op. Je doet gewoon
toezeggingen, vervolgens laat je
iemand een fout begaan en
daarna verontschuldig je jezelf
dat het helaas nu niet meer
anders kan dan op de manier die
jou het beste uitkomt. En dat
laatste vertel je er niet bij.

Nog een voorbeeld! Ooit ston-
den er aan het Marsdiep een
heleboel bomen. En ook die
zouden allemaal blijven staan.
Alleen de architect, ik denk
dezelfde, had op een zaterdag-
ochtend even niet goed in zijn
papieren gekeken en weg waren
ze. En dit was geen noodkap,
maar zotkap. En zo konden er
extra studentenwoningen ge-
plaatst worden …….foutje,
bedankt………….. en de archi-
tect? Ik denk dat ze die drie
weken op vakantie hebben
gestuurd met een bedankje van

de burgemeester.  Daarna hebben
ze, denk ik, van het hout balkons
aan de studentenwoningen
gemaakt.

Noodwoningen met noodkaphout
bouwen, dat moet toch ergens fout
gaan? Maar als dit de trend is van
de gemeente, elke keer een architect
zonder hersens inhuren, hoe zal het
dan aflopen met de vijf platanen
aan de Volkerakstraat? Staan die
ondertussen niet in de weg, tegen
het HOED- gebouw aan?
Of worden ze behouden totdat de
eerste bewoners hun intrek nemen
en wacht men totdat zij gaan
klagen?
En verdwijnen er dan weer vijf
bomen? Per ongeluk, of  zijn ze nu
al beschadigd?  Want ook deze
bomen hebben wortels, ja echt
waar. Ik ben benieuwd.

Wie weet kan het hout van deze
bomen gebruikt worden voor de
buurtbankjes die een aantal kunste-
naars bij bouwputten gaat plaatsen.

“Vervaardigd van bomen die hier
ooit stonden” moeten ze er dan op
zetten en dan kan jij kijken naar
datgene wat er voor terug komt:
beton.

Tot de volgende brief.

Zin om te dansen?
Bent u 55 jaar of  ouder, houdt u van muziek en
lekker swingen. Ga dan dansen.

Tijdens de les maakt u kennis met dansen uit ver-
schillende streken. De docent past, indien dat nodig
is, de dansen zodanig aan dat iedereen goed mee kan
doen. Seniorensport biedt u de mogelijkheid om

zowel met als zonder partner te
dansen.
Kom eens langs op vrijdag van
09.45 tot 10.45 uur en doe mee.
De eerste les is gratis.
Steunpunt Waalstaete,
Waalstraat 36.
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Activiteiten in Woonzorgcentrum Waalstaete

Activiteitenagenda
Woensdag 7 november 2007
Markt met diverse kraampjes
Vanaf  10.00 uur
Vrije toegang

Zaterdag 10 november 2007
Klassiek luisterconcert
De heer Smeets speelt voor u
bekende, licht klassieke werken.
Van 14.30 uur tot 16.00 uur
Externe bezoekers p.p. € 1,50

Zaterdag 11 november 2007
Optreden van het kinderkoor “All
Kids” met een scala aan leuke
liedjes.
Van 14.30 uur tot 16.00 uur
Externe bezoekers p.p. € 1,50

Donderdag 15 november 2007
Bingo met verloting met zoals
altijd weer heel fraaie prijzen.
Toegang plus bingokaart € 1,50.
Loten per stuk € 0,25

Zaterdag 24 november 2007
Sint Nicolaas optocht
Sint & Piet doen traditiegetrouw
Waalstaete aan en worden van
14.00 tot 14.30 uur hartelijk
ontvangen door bewo-
ners en bezoekers
(i.s.m buurt-
centrum
De Snuffelpaal)

Zaterdag 25 november 2007
Sint Nicolaas markt
Kraampjes met diverse cadeaus en
andere artikelen voor 5 december
Vrije toegang.
Welkom vanaf  11.00 uur

Donderdag 6 december 2007
Sint Nicolaas bingo & verloting
met weer mooie en waardevolle
prijzen. Van 14.30 tot 16.00 uur.
Toegang plus bingokaart € 1,50.
Loten per stuk € 0,25

Zondag 16 december 2007
Kerstmarkt
In warme kerstsfeer worden di-
verse zelfgemaakte en nieuwe
artikelen verkocht voor een cadeau
in deze feestmaand.
U bent van harte welkom vanaf
11.00 uur. Vrije toegang

Spreuken cliënten Waalstaete
in Theehuis Presikhaaf
Ter gelegenheid van de opening
van het vernieuwde Park
Presikhaaf, stond het tijdelijke
Theehuis centraal als ontmoetings-
plek voor bewoners uit de wijk.

Het theehuis is betimmerd met
planken met daarop persoonlijke
spreuken van wijkbewoners. Ook
de cliënten van het in de wijk
gelegen woonzorgcentrum
Waalstaete hebben een steentje
bijgedragen aan de opbouw van
het tijdelijke Theehuis.

Begin september is met veel plezier
gewerkt aan de “spreukenplanken”.
Er zijn tien prachtig beschilderde
planken gemaakt, met een persoon-
lijke spreuk of  een spreuk van alle
tijden, herkenbaar voor iedereen.

Op deze manier hebben ook de
cliënten van woonzorgcentrum
Waalstaete een bijzonder stukje
toegevoegd aan het Theehuis in
hun wijk Presikhaaf. Ook zij kon-
den daar op een zondag van een
kopje thee gaan genieten en andere
wijkbewoners ontmoeten.

In de evenementen die Waalstaete
organiseert, staat de ontmoeting
centraal. Er is aandacht voor on-
derling contact met cliënten, maar
ook met wijkbewoners en andere
bezoekers.

Bridgen fijn om te doen
Bridgeclub “Ups and Downs”
speelt elke maandagmiddag van
13.30 tot 16.30 uur in woonzorg-
centrum Waalstaete,
Waalstraat 36.

De contributie bedraagt € 27,00
per jaar.
We kunnen nieuwe leden gebrui-
ken. U kunt direct beginnen. We
hopen u graag te ontmoeten.
Inlichtingen op maandagmiddag
in Waalstaete.
F. Kraaijkamp, voorzitter
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Kan wél! nu ook in Presikhaaf
Maak uw idee waar met Kan wél!

Heeft u als bewoner van Presikhaaf
een goed idee om uw straat, uw
plein, uw buurt leuker of beter te
maken? Dan kunt u tot september
2008 rekenen op Kan wél!

De wijk Malburgen in Arnhem ging
u voor met Kan wél!  Zo pakte
mevrouw Nijland uit die wijk haar
plein aan, Sjef Hamer zette een
voetbaltraining op voor kinderen uit
de buurt in combinatie met huis-
werkbegeleiding, Latifa Elattabi
zorgde voor een huiskamer waar
vrouwen en meiden elkaar kunnen
ontmoeten en Rishi Durga hield
grafitypainting workshops met
jongeren.

Allemaal voorbeelden om u te laten
zien wat met Kan wél! kan.
Kan wél! hielp deze bewoners hun
idee om te zetten in werkelijkheid.
Kan wél! denkt met u mee, helpt
financieel en geeft uw idee vleugels
waardoor iets wél van de grond
komt.

Bij Kan wél! voert u uw plan zoveel
mogelijk zelf uit, alleen of samen
met andere buurtbewoners. Samen
iets tot stand brengen, is goed voor
de sfeer in de buurt en om prettig
met elkaar samen te leven. Ook het
contact met bijvoorbeeld de woning-
corporatie of de gemeente heeft u in
principe zelf. Buurtcoach Christel

Krebber van Kan wél! zal u
daarbij ondersteunen. Het idee,
het plan en de uitvoering, daar
zorgt u zelf  voor. Kan wél! helpt
om eventuele struikelblokken op
te lossen en zorgt voor het beno-
digde geld!

Het maakt niet uit of het gaat om
een eenmalig plan of om een
project van lange duur. Als het idee
maar iets nieuws in de wijk brengt,
haalbaar en uitvoerbaar is én zich
niet richt op één etnische groep,
dan gaat Kan wél! er met u voor.

In Presikhaaf kunt u met uw idee
terecht bij buurtcoach Christel
Krebber. Een afspraak is zo ge-
maakt. Bel Christel op 06-23112003
of stuur een e-mailtje naar
christel@kanwel.nl

Kan wél!  is een project van het
LSA, de landelijke bewoners-
vereniging van actieve bewoners.
De gezamenlijke Arnhemse
woningcorporaties: Vivare, Portaal,
Volkshuisvesting, Omnia wonen en
Ons Belang maken Kan wél!  in
uw wijk mogelijk!

Door Christel Krebber

Kan wél!
is voor geheel Presikhaaf:
dus Presikhaaf 1, 2 en 3

en Over het Lange Water.

Gezocht
Mensen in Presikhaaf die zich met kunst bezighouden. Het ligt in de
bedoeling, als er genoeg animo is, een soort Kunstroute Presikhaaf

te organiseren, zoals al in andere wijken van Arnhem bestaat.
Laat iets van je horen bij:

Mies Frijling - email: miekefrijling@hetnet.nl - telefoon 026-3611711

BuurtBanken
voor Presikhaaf

Binnenkort gaan tien jonge
kunstenaars vijf speciale
banken ontwerpen voor
Presikhaaf. Ideeën en verhalen
van bewoners vormen de
inspiratiebron voor de
kunstenaars.

De buurtbanken
zullen in maart
2008 worden
geplaatst
aan de
rand van
verschil-
lende
bouwter-
reinen in
Presikhaaf. Dan kan iedereen op
een comfortabele manier het
boeiende bouwproces volgen en
buurten over de buurt met iemand
uit de buurt.

Woont u in Presikhaaf  en wilt u
meedenken over de BuurtBanken?
Kijk voor meer informatie op
www.buurtbanken.nl of  bel Carien
Poissonnier, 06-26354450 of
Anna Bouyeure, 06-13635409, of
Wijkwinkel Presikhaaf
026-3628447. Kunstenaars die
nog geen uitnodiging hebben
gekregen, kunnen ook contact met
ons opnemen.

Buurtbanken is een idee van
KijkNouProjecten en wordt
mogelijk gemaakt met een bijdrage
van: Kunstenaars&Co, Provincie
Gelderland, Cultuurfonds Ge-
meente Arnhem, Sociale Bouwste-
nen, Vivare, Portaal, Corio/
Bouwfonds MAB.

Door Anna Bouyeure
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Agenda Werkgroepen Presikhaaf-West
November
01-11-07 Inter Culturele Werkgroep (ICW) 09.30 uur de Overkant
05-11-07 WWP2 19.30 uur de Wijkwinkel
06-11-07 WWP3 19.30 uur de Overkant
13-11-07 Wijkplatform Presikhaaf  West 20.00 uur de Overkant
15-11-07 Inter Culturele Werkgroep (ICW) 09.30 uur de Overkant
22-11-07 Inter Culturele Werkgroep (ICW) (thema) 09.30 uur de Overkant
27-11-07 Buurtpreventie Bethaniën 19.30 uur de Overkant
27-11-07 WWP1 20.00 uur de Snuffelpaal
29-11-07 Inter Culturele Werkgroep (ICW) 09.30 uur de Overkant

December
10-12-07 WWP2 19.30 uur de Wijkwinkel
13-12-07 Inter Culturele Werkgroep (ICW) 09.30 uur de Overkant
18-12-07 Wijkplatforms Presikhaaf  Oost en West 19.30 uur de Oosthof

Door Mehmet Önal

Begrip voor elkaar neemt vooroordelen weg
Jongeren van Jongerencentrum
Push hebben het initiatief
genomen om een interreligieus
project te starten. Dit project
“Samen Geloven” wordt mede
ondersteund door Stichting
Rijnstad en All Different All
Equal, www.positiefgeluid.nl

De vrijwilligers van Jongeren-
centrum Push hebben dit project
ontwikkeld en georganiseerd om
een bijdrage te leveren aan een
debat over religie en cultuur in
Nederland.
Door middel van dit project willen

we de jongeren uit diverse cultu-
rele en religieuze achtergronden in
de leeftijd tussen 18 en 25 jaar uit
Arnhem in dialoog laten gaan met
elkaar. We willen de jongeren
stimuleren om hun verschillen (all

different) en overeen-
komsten (all equal) met
elkaar uit te wisselen.

Het eerste deel van het
project was een
Iftarmaaltijd op woens-
dag 10 oktober 2007
met de jongeren van
Jongerencentrum Push
en jongeren van de
verschillende kerken uit
Arnhem.

Tijdens de maaltijd was er ruimte
om in gesprek te gaan over de
verschillende geloofsovertuigingen
en culturen. I.v.m. de ramadan
stond de islam centraal, maar
andere geloven en culturen zijn

niet buiten gesloten. Als
vervolg op deze avond komen
dezelfde jongeren op dinsdag 6
november bij elkaar. Dan zal het
christendom centraal staan.

Met dit project, “Samen Geloven”,
willen we verdieping in religieuze
tradities en culturen stimuleren,
aandacht besteden aan normen en
waarden van tegenwoordig, de
visie van de jongeren verbreden en
hun de kans geven om toleranter
naar elkaar te zijn, ondanks het
feit dat we van elkaar verschillen.

De nadruk willen we leggen op de
overeenkomsten van de geloven
en niet op de verschillen. Maar we
zien dit juist ook als een kans om
de dialoog aan te gaan, tolerant te
zijn naar elkaar toe.
Met dit project willen we uiteinde-
lijk jongeren bewust stimuleren
om deze opgedane kennis weer
over te dragen aan en te versprei-
den onder kennissen, vrienden en
familie.
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Buurtfeest Magerhorststraat, Matenalaan, Kinkelenburglaan en Hamerdenstraat

Nieuws van wijkplatform Presikhaaf-Oost
Flyer
Het wijkplatform Presikhaaf-Oost heeft een
flyer laten maken met daarin informatie over
het wijkplatform en de vijf  bewonerswerk-
groepen behorende tot het wijkplatform. De

Uitvoering speerpunt nummer 41
Momenteel wordt uitvoering gegeven aan het speerpunt nummer 41:
snelheidsbeperkingen Middachtensingel.
Dit speerpunt is door wijkbewoners, die de situatie op de
Middachtensingel gevaarlijk vinden, aangedragen. In eerste instantie
bestaan de maatregelen uit het plaatsen van matrixborden (zie foto) en
snelheidscontroles door de gebiedsagenten. Indien nodig zullen verdere
maatregelen volgen.

flyer wordt niet huis aan huis verspreid,
maar door platform-, bewonersoverleg-  en
buurtpreventieleden tijdens activiteiten uitge-
deeld. Tevens is de flyer verkrijgbaar bij de
wijkwinkel en  het buurtcentrum de Oosthof.

Agenda Werkgroepen Presikhaaf-Oost
06-11-07 Bewonersoverleg Centrumgebied 13.30 uur de Wijkwinkel
22-11-07 Bewonersoverleg Elsweide 19.30 uur de Oosthof
27-11-07 Wijkplatform Presikhaaf  Oost 19.30 uur de Oosthof

06-12-07 Buurtpreventie Molecate 19.30 uur de Oosthof
10-12-07 Buurtpreventie Ulenpas 19.30 uur de Oosthof
13-12-07 Bewonersoverleg Kinderkamp 19.30 uur de Oosthof
18-12-07 Wijkplatforms Presikhaaf  Oost en West 19.30 uur de Oosthof

no
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Zondagochtend 12 uur, de Mager-
horststraat is autovrij, de zon
schijnt en de voorbereidingen voor
het feest beginnen.

Tafels, parasols, vlaggetjes enz.
worden geplaatst en opgehangen.
Het luchtkussenfort wordt opgebla-

zen en het kleed voor het Sumo-
worstelen krijgt een plek. De straat
ziet er feestelijk uit en het feest kan
beginnen.
De kinderen vermaken zich opper-
best in het fort en zowel volwasse-
nen als kinderen zijn aan het Sumo-
worstelen, dolle pret.

’s Avonds om elf  uur als de straat
weer is opgeruimd, kijken we terug
op een plezierige dag.
Mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage uit het wijkplatformbudget.

Daarvoor zegt het organisatieteam
nogmaals “Hartelijk dank!”
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BUURTWERK PRESIKHAAF

Multiculturele kooklessen
Binnenkort start Annes Kook-
punt, in samenwerking met
Stichting Rijnstad, multicultu-
rele kooklessen in de keuken
van buurthuis “de Snuffelpaal”.
Buurtbewoners uit Presikhaaf
kunnen zich opgeven om samen
te koken én te eten.

We gaan grenzeloos lekkere ge-
rechten bereiden uit alle wind-
streken en nemen een kijkje in de
nieuwe Hollandse keuken.

De cursus bestaat uit zes lessen, is
voor mannen én vrouwen en vindt
plaats op de donderdagochtend

van 09.00 uur tot circa 12.30 uur.

De kosten zijn € 30,- voor
zes lessen.

Voor
meer
informa-
tie of als u
zich wilt opgeven, kunt u contact
opnemen met:
Bircan Yildirim,
telefoon 026 - 361 44 57.
Ook kunt u haar mailen:
b.yildirim@rijnstad.nl

Door Bircan Yildirim

Gezocht muzikanten
Ben jij een nieuw beginnende
artiest?
Buurtcentrum de Snuffelpaal is op
zoek naar nieuwe talenten, die
kunnen optreden bij kleine en
grote evenementen. Ben jij een
talent dat goed kan zingen, rappen
of dansen en wil jij je stem laten
horen of  je performance laten
zien, dan ben je hier op het goede
adres.
De bezoekers van de Snuffelpaal
zijn kinderen van 4 t/m 12 jaar.
Voor meer informatie kun je bellen
met
Buurtcentrum de Snuffelpaal,
Lekstraat 2a, telefoon 026-3615564.

Oproep Multiculturele Praatgroep
Door Nadia Farid

Creaclub
Door Jantiena van der Goot

Bij buurtcentrum de Overkant is een
nieuwe club gestart: de creaclub.

Bij de creaclub gaan we schilderen, tekenen, kleien,  gipsen, mozaïeken,
enz. De club is voor kinderen van 7 t/m 12 jaar en kost € 0,60.
De creaclub is op donderdag van 15.45 tot 17.15 uur.
Je hoeft je niet op te geven voor de club, je kunt op donderdagmiddag
naar buurtcentrum de Overkant komen.

Op donderdagmiddag van
13.30 tot 15.00 uur hebben wij
een gezellige praatgroep voor
vrouwen van verschillende
achtergronden.
Iedereen die een beetje Neder-
lands spreekt, is van harte wel-

kom in Buurthuis “De Overkant”,
Bethaniënstraat 242.
Telefoon 026-3614457.

Kom eens kijken !!!!!
Team - Multiculturele Praatgroep.

Even voorstellen…….
Mijn naam is Adem Karaciftci en
ik ben woonachtig in Presikhaaf.
Sinds 2000 ben ik actief betrok-
ken binnen het jongerenwerk als
vrijwilliger. Tijdens mijn vrijwilli-
gerswerk binnen het jongeren-
centrum Push ben ik betrokken
geweest bij alle ontwikkelingen
door de jaren heen.

Ik heb zowel het tiener- en jonge-
renwerk ondersteund bij de organi-
satie van klein- en grootschalige
activiteiten. Ik wil er toch enkele
noemen omdat ik trots ben op
mijn aandeel en natuurlijk dat van
mijn medevrijwilligers: stedelijk
zaalvoetbaltoernooi, vakantie-
uitstapjes (naar Walibi), paintball,
karten, meet en greet van de
afgelopen jaren en natuurlijk de

mailto:b.yildirim@rijnstad.nl
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Dr. Willem Dreesschool doet mee
aan “Frisse school” onderzoek
Op 8 oktober is de Dr. Willem Dreesschool bezocht door de GGD
voor een onderzoek naar en een advies over de ventilatie van onze
klaslokalen. We vinden dat jezelf  veilig voelen en gezondheid be-
langrijk zijn bij de leerprestaties van kinderen. Het verbeteren van
het ventileren van de klaslokalen kan daar een bijdrage aan leveren.
Immers wie in een goed ventileerbare en schone ruimte kan
werken, voelt zich prettiger en kan daardoor beter presteren.

Het onderzoek op de Dr. Willem
Dreesschool maakte deel uit van
het project ‘Frisse lucht op school.

De lucht in de meeste klaslokalen
in Nederland is niet zo fris.
Onfrisse lucht kan leiden tot aller-
lei gezondheidsklachten bij kinde-
ren zoals hoofdpijn, dufheid en
benauwdheid. Ook kunnen de
leerprestaties omlaag gaan.

Uit een recent onderzoek van
GGD Nederland blijkt dat de lucht
in klaslokalen sterk verbeterd kan
worden door een goed advies over
hoe je het klaslokaal het beste kunt
ventileren en dat is niet door alleen

een raampje open te zetten. Het is
dus goed geweest om dat eens te
laten onderzoeken.

De Dr. Willem Dreesschool wilde
dat van zichzelf  wel eens weten en
heeft daarom meegedaan aan het
project.
De school heeft het advies gekre-
gen om de lokalen nog beter te
voorzien van een gezonde lucht-
kwaliteit, bijvoorbeeld door lokalen
anders te ventileren zodat leerlin-
gen zich gedurende de dag goed
kunnen concentreren en presteren.
De Dr. Willem Dreesschool is een
gezonde school.
Wij hebben de kwaliteit van onze
lokalen verbeterd door deze nog
beter te voorzien van heerlijke
frisse, schone lucht.

Door Pascal Kniest

Volkstuindersvereniging
‘Presikhaaf ’
De Volkstuinders-
vereniging ‘Presikhaaf ’

heeft haar volkstuincomplex in
de wijk Presikhaaf  aan de
Staverdenstraat in Arnhem.

Zoals gewoonlijk is voor het
nieuwe seizoen weer een aantal
volkstuinen voor nieuwe leden
beschikbaar.
Dit doordat er onder andere leden
zijn die naar elders verhuizen en er
leden zijn die vanwege hun leeftijd
ermee stoppen. Voor veel tuin-
liefhebbers is het prettig om zelf
groenten te telen en bloemen te
kweken en te oogsten.

De kosten voor het lidmaatschap

zijn vrij laag en het huren van een
tuin is ook laag.

Heeft u belangstelling voor een
volkstuin, dan kunt u zich schrifte-
lijk aanmelden bij het secretariaat
van de vereniging, te weten bij:
de heer C.T.E. Valk
Kinkelenburglaan 14
6825 DJ Arnhem.

Wilt u weten hoe het een en ander
er op het volkstuincomplex uitziet,
dan bent u elke maandagmorgen
van harte welkom op het complex.
Er zijn dan altijd enkele bestuursle-
den aanwezig die uw vragen kun-
nen beantwoorden. Tot ziens op
ons volkstuincomplex.

Door C.T.E. Valk

inloop-activiteiten. Tijdens mijn
vrijwilligerswerk heb ik mijn
talenten en kwaliteiten ontdekt op
het gebied van jongerenwerk.
Hierdoor heb ik gesolliciteerd naar
de functie jongerenwerk jongeren-
centrum Push en ik ben aangeno-
men.

Mensen die altijd in mij geloofd
hebben en me hebben gesteund,
bedankt! 
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Bewegen op recept in Presikhaaf !!!
Doet u met ons mee?
Dat bewegen goed is voor een mens weten we ondertussen wel.
Toch is het vaak makkelijker gezegd dan gedaan. Zeker wanneer
iemand al lichamelijke klachten heeft, zijn beweging en sport niet
de eerste dingen waar je aan denkt. In Presikhaaf  is dit jaar een
nieuw project gestart dat mensen helpt om meer plezier te krijgen
in bewegingsactiviteiten: ‘Bewegen op recept’.

Om mee te kunnen doen, moet u
wel eerst even langs de huisarts.
Het project heet niet voor niets
bewegen op recept!
De huisarts kan u doorverwijzen
naar een fysiotherapeut die aange-
sloten is bij het project. Bij de
fysiotherapeut gaat u eerst een
paar testjes doen om te kijken voor
welk onderdeel van het project u
geschikt bent. Daarna gaat u
samen met anderen aan de slag.
Dat kan zijn onder begeleiding van
de fysiotherapeut, als dat gezien
uw gezondheid nodig is. Het kan
ook zijn dat uw gezondheid het

Door Mary Ekelmans

toelaat om in een groepje te gaan
bewegen, buiten de praktijk om.
Wel komt u dan een paar keer
terug bij de fysiotherapeut om te
kijken hoe het met u gaat.
Voorop staat het plezier in bewe-
gen. Maar de ervaring in andere
steden heeft geleerd dat mensen
zich een stuk beter gaan voelen
wanneer ze aan dit project mee
doen.
De gezelligheid en de beweging
doen een mens goed.
Bewegen op recept is bedoeld
voor mensen van 20 tot 55 jaar die
wonen in Presikhaaf.

Meer informatie kunt u krijgen bij de huisartsen of
de praktijken voor fysiotherapie:

Maatschap Fysiotherapie
‘Arnhem en Velp’
Ulenpaslaan 49 Arnhem
Telefoon 026-3612093

Het Fysiotherapeutisch Instituut
Middachtensingel 37 Arnhem
Telefoon 026-36 10 057

Inschrijven
computercursus
Het Medi@trefpunt Presikhaaf
geeft computercursussen voor
beginners en reeds gevorderden
in buurtcentrum De Overkant.
Tevens geven we een cursus
internet en e-mail evenals een
fotocursus.

De cursussen bestaan uit tien
lessen voor € 45,50. Houders van
een Arnhem-Card betalen de helft.

Het Medi@trefpunt beschikt ook
over een internetcafé waar u ook
de geleerde lesstof  kunt oefenen
wanneer u dat uitkomt.
Het internetcafé is
van dinsdag 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:
Mevrouw Gerrie van Toor,
telefoon 026-3610587 of naar wijk-
centrum de Overkant,
telefoon 026-3614457.

Sponsorloop John F. Kennedyschool

Op woensdag 5 september jl.
hebben de kinderen van de John F.
Kennedyschool heel veel rondjes op

Een heleboel ouders
hebben meegeholpen om
het allemaal zo gezellig
mogelijk te maken en om de spon-
sorloop goed te laten verlopen.
Iedereen was even enthousiast en
deed zijn uiterste best zoveel moge-
lijk rondjes te lopen!
De kinderen overtroffen zichzelf,
knap gedaan hoor! Na afloop kre-
gen alle kinderen een bidon gevuld
met water, gesponsord door Vitens.

Bij het schrijven van dit stukje was
de opbrengst € 4.355,23.

hun schoolplein gelopen. Er werd
op die dag een sponsorloop georga-
niseerd. De opbrengst van deze
sponsorloop is bestemd voor een
nieuw speeltoestel op het plein.

Wat zag het er allemaal feestelijk uit.
Het parcours was gemarkeerd met
vlaggetjes. Er werd in vier groepen
gelopen. Om 9.00 uur begonnen we
met de groepen 1en 2, daarna
volgden de groepen 3 en 4, 5 en 6
en ten slotte de groepen 7 en 8.
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Door Brigitte Steentjes

‘Kinderthema’s thuis’
Ouders praten met elkaar over hun kinderen. Over de belevenissen
van alledag, maar ook over opvoedvraagstukken.
Hoe pak jij dit probleem of  gedrag aan? Andere ouders geven soms
een andere kijk hierop of  dragen ideeën aan.

Stichting Thuiszorg Midden-
Gelderland organiseert voor
ouders uit de gemeente Arnhem,
die graag onder leiding van een
deskundige over kinderthema’s
willen praten, verschillende bijeen-
komsten. De bijeenkomst vindt
plaats bij een van de ouders thuis.
Een wijkverpleegkundige komt
langs en inventariseert met de
aanwezige ouders welke vraagstuk-
ken er zijn.

Na een korte introductie, beant-
woordt ze de vragen van de ouders
en brengt ze het gesprek tussen de
ouders onderling op gang.

De bijeenkomst duurt ongeveer
twee uur en aan deelname zijn
geen kosten verbonden.
De kinderthema’s die onze wijk-
verpleegkundige kan behandelen
zijn:
- leren luisteren voor peuters die

niet willen luisteren en steeds de
grenzen opzoeken;

- peutergevoelens:
hoe kunt u het best omgaan met
de gevoelens van uw peuter?

- nog een hapje:
hoe kunt u de maaltijden zo
prettig mogelijk laten verlopen?

Informatie en
aanmelding
Wilt u zich aanmelden
als gastvrouw/gastheer?
Kies dan een thema en nodig vier
tot zes buren, familieleden, vrien-
den of  kennissen uit die zelf  een
kind hebben tussen 1½ en 4 jaar.

Voor het aanvra-
gen van een folder
en/of aanmelding
of  informatie

over de thema’s
kunt u bellen
met het secre-

tariaat Gezondheidsvoorlichting en
Preventie,
telefoon 026-376 15 16,
op maandag tot en met vrijdag van
10.00 tot 12.00 uur.
Na afloop ontvangt de gastvrouw/
gastheer een leuke attentie.

Cursus ‘Peuter in zicht!’
Op dinsdag 20 november 2007 start in Arnhem de cursus ‘Peuter in
zicht!’. Ervaren wijkverpleegkundigen van Stichting Thuiszorg
Midden-Gelderland geven deze cursus.
De cursus bestaat uit vier bijeenkomsten en is bestemd voor ouders
van kinderen van 2 en 3  jaar.
Voor kinderen in de leeftijd van
2 en 3 jaar wordt de wereld steeds
groter en zij ontwikkelen zich
razendsnel.
Dat is voor ouders boeiend om te
zien, maar ook wel eens lastig.
Door de vele veranderingen gaat
het er thuis soms stormachtig aan
toe.
En wat doe je als ouder als je kind
een driftbui heeft? Of niet wil
eten? Of  niet luistert? Of  andere
kinderen slaat?

Alle ouders van peuters komen
voor dit soort vragen te staan en

zoeken naar oplossingen. Dat kun
je alleen doen, maar je kunt ook
meedoen aan een oudercursus.

De cursus is gratis
De cursus wordt gehouden in het
gebouw van Stichting Thuiszorg
Midden-Gelderland,
Warmelolaan 31 te Arnhem.

Informatie en inschrijving
via de website www.stmg.nl. Ook
kunt u bellen met het secretariaat
Gezondheidsvoorlichting en
Preventie, tel. 026-376 15 16 op
werkdagen van 10.00 tot 12.00 uur.

Wie komt waar
in het nieuwe
Presikhaven

Fotografie: Roel van Leuven
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Een kijkje in de agenda van een school……
Wij zijn nu zo’n acht weken
bezig en het is misschien wel
eens aardig om te laten zien
waar we als school de afgelopen
tijd naast het lesgeven ook mee
bezig zijn geweest:

- kinderen maken  vogels voor
het etentje, dat alle vrijwilligers
uit de wijk aangeboden krijgen;

- sportdag voor alle leerlingen  in
het mooie nieuwe park
Presikhaaf;

- een dag later de presentatie van
de verschillende organisaties uit
de wijk;

- een algemene informatieavond
voor de ouders over wat hun
kinderen allemaal op school leren
en doen;

- samen met andere werkers en
bewoners uit de wijk nadenken
over mogelijkheden en kansen
voor de wijk Presikhaaf;

- overleg over het nieuwe MFC
Presikhaven;

-  medewerkersavond voor alle
gebruikers van het nieuwe MFC
in de Overkant;

- met de kinderen op zaterdag naar
de Spelerij in Dieren aangeboden
door Jantje Beton;

- verkoop van de Jantje Beton
loten;

- verkoop van Kinderpostzegels;

Door Frans Huisman
Directeur van de Lourdesschool

- kinderen voorbereiden (orkest
moet aankleden en oefenen)
voor de start van de bouw van
het nieuwe MFC;

- aanbieden van de eerste stenen
aan de wethouder voor het
nieuwe gebouw;

- alle medewerkers van onze
school krijgen een Iftarmaaltijd
aangeboden door onze Turkse
gemeenschap en de stichting
TON (Turks Onderwijs Nederland)

- met andere gebruikers nadenken
over het nieuwe gebouw en de
buiteninrichting (lees speelplein);

- opening van de Kinderboeken
week en voor de sluitingstermijn
een stukje voor het wijknieuws!

Deze opsomming is niet bedoeld
om te klagen, maar het laat wel
zien dat je als school tegenwoordig
heel wat meer doet dan alleen maar
lesgeven. De school maakt steeds
meer deel uit van de wijk.

Gelukkig zitten er nog veel kinde-
ren uit de wijk op school (222
leerlingen!), maar een deel van met
name de autochtone ouders doet
hun kind op een school buiten de
wijk. Dat is jammer. Want volgens
ons moet de school (en dat zijn de
ouders en de kinderen die in
Presikhaaf  wonen) deel uitmaken
van het hart van de wijk.

Misschien dat straks in het nieuwe
MFC meer ouders de keuze maken
voor de wijkschool. Want dan zit
alles onder één dak en dat biedt
volop kansen.

Wilt u nu alvast eens nadenken
over deze stap, kom gerust binnen
wandelen en laat u informeren
over en rondleiden door de
Lourdesschool, een school om
trots op te zijn. Niet voor niets is
ons motto: Goed voor elkaar….!!!!!

Feestelijke start bouw
MFC Presikhaven
Op 26 september werd de naam
bekend gemaakt van het Multifunc-
tioneel Centrum aan de laan van
Presikhaaf:

“Presikhaven”
Tevens werd de start van de bouw
feestelijk ingeluid door de toekom-
stige gebruikers van het gebouw.

Fotografie: Roel van Leuven Fotografie: Roel van Leuven
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GEESJE
Ze belde me met de opdracht:
“Piet, mojje es effe heure: ik krijg
die klassenfoto van ons maar niet
geplaatst. Ik zal hem naar je
opsturen, want jij schrijft toch
voor die krant.”
Alsof  er geen zestig jaren tussen
zaten. Wij behoren tot de genera-
tie die de eerste stenen van de
wijk Presikhaaf  zag leggen en het
viaduct zag bouwen. Links achter
het oude, smalle poortje was een
houten bouwsel tussen de spoor-
dijk en het beekje van Heuterman
opgetrokken waar de uitvoerder
van de Wichard van Pontbrug
met zijn gezin woonde. Moeder
de vrouw deed de was in het
beekje dat van onder de dijk
kwam, want het water bevatte nog
voldoende wasmiddel van de
zeven wasfabrieken aan de
Schaapsdrift om de was schoon te
krijgen. Wij dronken er elke
avond uit na het voetballen en een
paar van ons leven nog.

Ik zie nog het meisje van mijn
jeugdclub, Ria Daams, aan komen
lopen met de fraaie, grote sleutel
op een sierkussen, de voorzitter
van de buurtvereniging Platten-

burg, Van Amersfoort, en die van
Presikhaaf  (ik ben zijn naam verge-
ten) aan haar zijde. Hoe burgmeester
Matser daarmee de Wichard van
Pontbrug kon openen, is me nog een
raadsel.

Ik kon natuurlijk niet nalaten mijn
opbelster te vragen hoe het met haar
ging en haar eraan te herinneren dat
ik haar in de klas wel wat had ge-
plaagd. Ze reageerde onmiddellijk:
“Geplaagd? Gepest, bedoel je zeker!
Je hebt mijn hele leven bedorven!”
Daarna volgde het hele verhaal hoe
ze aan haar man was gekomen en aan
hem “was blijven hangen” en dat ze
daarom een tijd in Den Haag had
gewoond maar toch weer naar
Arnhem, in Zuid, was komen wonen.
Niettemin was ik haar uit het oog
verloren alsof  ze geëmigreerd was.

Nou ben je tegenwoordig erg afhan-
kelijk van de techniek. Je kunt niet
per ongeluk een onvermoede knop
van je computer aanraken of  je half
uur bloedige arbeid aan een stukje
verdwijnt “in das blaue hinein”. Er
vallen daardoor zelfs vliegtuigen uit
de lucht.
Ik had die aanraking bij Geesje tot
kunst verheven. Ik hoefde maar even
onder de bank haar voet te schampen

of haar vinger
vloog omhoog:
“Meester, Piet
schopt mij weer!”

En nu kwam ik
haar op mijn
dagelijks rondje door het park
tegen. Zij achter de rollator en
haar man in de rolstoel. Zij
woonden al een half  jaar in
Vreedenhof. We zitten even op
een bankje bij te praten en ik wijs
haar op een naderend, gearmd
echtpaar. De man met een witte
stok voor slechtzienden. “Zij is
ook een oud Plattenburgse”, wijs
ik. Ze raken aan de praat, of
liever: Geesje ondervraagt en
verhaalt, soms moeilijk te volgen.
Ik open mijn mond om iets te
verduidelijken. Maar voor ik iets
kan uitbrengen hoor ik: “Hou jij
je mond nou es effe!”

Geesje, van de oudste familie van
Plattenburg-Presikhaaf. Naar haar
grootvader, die met zijn gezin in
de tot boerderij omgebouwde
stationswoning woonde, was “het
beekje van Heuterman” genoemd.

Heden en verleden raakten elkaar.
Geen spat veranderd.

Stichting Welzijn Ouderen is op zoek naar een vrijwillige medewerker:

Coördinator maaltijdservice

U vindt het leuk om de dagelijkse bezorging van
koelversmaaltijden bij ouderen in Arnhem te coör-
dineren. U begeleidt de maaltijdbezorgers bij hun
taak, maakt de planning van de rijders, ordent en
houdt het overzicht over het hele proces. U wordt
begeleid door een beroepskracht.

Organisatie: Stichting welzijn Ouderen Arnhem,
hoofdkantoor (maaltijden)
Contactpersoon: J. Steinmeijer
Telefoonnummer: 026-3272266
E-mailadres: jsteinmeijer@swoa.nl
Werktijd: Twee tot vier ochtenden per week
van 8.15 tot 13.30 uur. Locatie: Noord



Dit is een uitgave van

Wijkplatform Presikhaaf west

Wijkplatform Presikhaaf oost

De officiële procedure voor het bestemmingsplan van de Kleefse Waard en Koningspley-

noord is 4 oktober jl. van start gegaan. U kunt het gaan bekijken bij Loket Bouwen,

Wonen en Leefomgeving in het Stadskantoor aan het Eusebiusbuitensingel 49. Daar
ligt het zes weken ter inzage. Via onze website www.ageena.nl is de digitale versie in

te zien. Een belangrijk moment om uw mening te laten horen over de invulling van het

gebied. Als u van mening bent dat het niet mogelijk moet worden dat op de Koningspley,
een cultuurhistorisch grondgebied, zware industrie in milieucategorie 5 (bijv. asfaltcentrale Bruil)

gevestigd mag worden, is nu het moment uw stem te laten horen! Onderstaand voorbeeld van een zienswijze

kunt u gebruiken, en/of aanpassen met persoonlijke argumenten, om uw bezwaar kenbaar te maken.
Let op: Uw zienswijze moet vóór 15 november 2007 bij de gemeente zijn.

Voorbeeld zienswijze

Gemeenteraad gemeente Arnhem

Postbus 99

6802 EG Arnhem

Onderwerp : Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Kleefse Waard – Koningspley-noord

Datum :

Geachte gemeenteraadsleden,

Het ontwerpbestemmingsplan Kleefse Waard – Koningspley-noord is reden mijn zienswijze te

geven. Mijn zienswijze betreft de volgende punten:

- Ik heb bezwaar tegen de mogelijkheid om in het gebied Kleefse Waard – Koningspley-noord

bedrijven te realiseren tot en met milieucategorie 5. De milieuvervuiling in en rondom de

bestemmingsplanlocatie is al groot door de al aanwezige industrie, het verkeer, de vuilverbrandings-

oven en alle luchtvervuiling vanuit het Ruhrgebied. Deze optelsom van vervuiling is een ernstige

bedreiging voor onze gezondheid.

- De effecten op het milieu in en rondom de bestemmingsplanlocatie zijn niet onderzocht. Een

MER rapport, noodzakelijk bij de aanleg van bedrijventerreinen, ontbreekt bij de stukken.

- Door de mogelijkheid om bedrijven in milieucategorie 5 toe te staan wordt de vestiging van

nieuwe milieuvriendelijkere bedrijven en uitbreiding van bestaande bedrijven ernstig beperkt.

Verplaatsing van Bruil, inclusief  8 man personeel, naar de Koningspley-noord levert voor 3 ha

bedrijventerrein geen arbeidsplaatsen op. De gemeente Arnhem kent een hoog

werkloosheidspercentage.

- Uit het bovenstaande en het feit dat een aantal bedrijven zullen vertrekken als bedrijven in

milieucategorie 5 zich kunnen vestigen op de bestemmingsplanlocatie, is invulling van dit

bestemmingsplan financieel onverantwoord voor de gemeente Arnhem als eigenaar van een groot

deel van het bestemmingsplangebied.

- Ik maak ernstig bezwaar tegen de overwegingen om de asfaltcentrale in te passen, omdat niet

duidelijk is of voldaan wordt aan de voorwaarden in de ’20 puntenlijst’ van de gemeenteraad en

omdat de asfaltcentrale niet past binnen de visie ‘Koningspleyn’ (Hoofdstuk 4.4 pag. 43).

- Een tweede asfaltcentrale in de regio is niet nodig. Bruil kan vanuit haar nieuwe asfaltcentrale in

Harderwijk de regio Arnhem van asfalt voorzien.

Hoogachtend,

Naam

Adres

Postcode en woonplaats
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Activiteiten in Swoa steunpunt de Weldam

Door Gulay Daymaz
en Annemiek van Leeuwen

Knoppenadviseurs
Voor problemen met verschillende
technische apparaten thuis kunt u
terecht bij onze
knoppen-
adviseurs. U kunt
hiervoor bellen met
steunpunt de Weldam.
Er wordt dan een formu-
lier ingevuld met uw gege-
vens en het probleem waar u
tegenaan loopt. Vervolgens wordt
er contact opgenomen met een
van de knoppendienstadviseurs en
deze zullen dan weer contact met u
opnemen. Voorbeelden van ver-
zoeken kunnen zijn: zenders
instellen op de televisie of het
programmeren van uw videorecor-
der of  dvd-speler. De kosten van
een bezoek zijn € 4,50.

Voor meer informatie:
SWOA steunpunt de Weldam,
Middachtensingel 39,
telefoon 026-3611741.

een ladyspeaker. Kleine verande-
ringen worden tegen geringe
vergoeding verzorgd door ge-
noemde firma.
Wat zult u er met de kerstbrunch
stralend uitzien!

zaterdag 10 november:
wintermarkt
Aanvang 10.30 uur, entree gratis.
Er worden niet alleen kerst-
artikelen verkocht, maar ook wordt
aandacht geschonken aan het
5 decemberfeest. Tegen lunchtijd
worden broodjes en soep geser-
veerd, deze kosten beide € 1,00.

Einde van de wintermarkt
16.00 uur.
We wensen u een prettige middag.

vrijdag 14 december:
kerstbrunch

advertentie

vrijdag 2 november:
spelletjesmiddag
Vrijdag 2 november wordt er een
spelletjesmiddag gehouden op de
Weldam. U bent vrij om binnen te
stappen en gezellig met elkaar een
kaartje te leggen, te sjoelen, te
dammen of  een potje rummicub
te spelen.
U bent welkom van 14.00 tot 16.00
uur. Graag tot 2 november!

vrijdag 9 november:
modeshow
Aanvang 14.00 uur.
Toegang gratis.
U wordt ver-
wend met een
kopje koffie met cake.
De firma H en A uit
Abcoude komt kleding
showen met heuse mannequins en

Activiteitenagenda
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Samen muziek maken ? ………COOL !
Een feestelijk evenement op een zonnige dag, tromgeroffel en
schitterend klinkende trompetmuziek. Er komt een muziekkorps
de hoek omgelopen, strak marcherend op de maten van lekker in
het gehoor liggende muziek. De muzikanten hebben er duidelijk
zin in.
Alles ziet er zo feestelijk en gezel-
lig uit dat iedereen er vrolijk van
wordt. Regelmatig vinden derge-
lijke activiteiten plaats, niet alleen
hier - in Presikhaaf - en andere
wijken van Arnhem, maar ook op
veel andere plaatsen in binnen- en
buitenland.

Wil jij ook mensen vrolijk
maken en meespelen in zo’n
muziekkorps?

Dat is heel goed mogelijk en zelfs
dichter in de buurt dan je denkt.
Presikhaaf is namelijk de wijk waar
één van Nederlands bekendste
muziekkorpsen haar eigen onder-
komen heeft, namelijk:
het ARNHEMS
TROMPETTERKORPS

Het Arnhems Trompetterkorps
heeft leden in alle leeftijds-
categorieën en is de laatste jaren
een van de meest bekende muziek-
korpsen van Nederland.

Net als iedere vereniging kan ook
het ATK nieuwe leden altijd goed
gebruiken.
Zeker nu het zomerseizoen bijna
afgelopen is en de muziek voor het

nieuwe seizoen moet worden
ingestudeerd. Op dit moment zou
de komst van nieuwe muzikanten
perfect ingepast kunnen worden.

Samen op een gezellige manier
muziek maken is een van de zaken

die bij het ATK op een bijna
professionele  manier wordt aange-
pakt. Iedereen kan muziek leren
maken, dus jij ook…….!!! Niet
alleen samen musiceren, maar ook
andere dingen worden georgani-
seerd om het samen gezellig te
maken, zoals kaart- en feestavon-
den.

Door J. Kartman

Dus als het jou wel wat lijkt om in
zo’n cool muziekkorps mee te
doen, laat dan wat van je horen. Je
kan contact met het ATK opnemen
op de volgende manieren:
1. via de mail een berichtje naar

publicrelations@atk.nu
2. met een telefoontje naar

026-4748300 of 06-41978903

Je krijgt dan contact met Chris
Lemaire. Hij zal proberen op al je
vragen antwoord te geven.

Of kom naar onze repetitieavond
op dinsdag of vrijdag tussen 19.00
en 22.00 uur muziekcentrum
QUATTRO MUSICA op de
Honigkamp.

Bon voor fietsen in voetgangersgebied
Er komen bij de gebiedsagenten veel klachten binnen
over het rijden met fietsen en snor- en bromfietsen in
het voetgangersgebied en op trottoirs.

Vooral in het voetgangersgebied en op de trottoirs
van winkelcentra Presikhaaf en de Honigkamp zal de

politie bij constatering van een overtreding
verbaliserend optreden.

De boete bedraagt voor fietsers € 30,00 en voor
Snor- en bromfietsen € 50,00 !
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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
Nicolaaskerk, Oase Arnhem 361 52 95
NUON, gas en electra 0800-9009
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
SITA, grofvuil 4460490
SOS Hulpdienst 443 60 00
SWOA Steunpunt Waalstaete 376 07 10
SWOA Steunpunt de Weldam 361 17 41
VITENS, water 0800-0359
Waterschap Rijn-IJssel, watergangen 0314-369724
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

Actieprogramma wijkgericht werken
Het college van B&W heeft ingestemd met het wijk-
gericht werken 2006-2011. Dit actieprogramma is het
antwoord op de evaluatie wijkgericht werken van juni
2007 en de aanbevelingen die daaruit voortvloeiden.
In het actieprogramma zijn concrete acties opgenomen
zowel vanuit het perspectief van de gemeente als vanuit
de wijken. Daarnaast wordt met het actieprogramma
invulling gegeven aan een afspraak uit het coalitie-
akkoord: bewoners krijgen meer invloed op hun woon-
en leefomgeving. Verantwoordelijk wethouder Van
Eeten: “Wijkgericht werken heeft prioriteit in het
stadhuis en dat moet ook in de wijk zichtbaar worden”.
Het uiteindelijke doel is om de leefbaarheid in
Arnhemse wijken te verbeteren: schoon, heel, veilig en
sociaal. Wijkgericht werken is het middel om dit doel te
bereiken.

Gemeente betaalt schoolkosten minima
Voor bezitters van een Arnhem Card, de pas voor
inwoners van Arnhem met een laag inkomen, heeft de
gemeente sinds kort weer een nieuw voordeeltje.
Voortaan neemt de gemeente de verplichte bijdrage
voor schoolactiviteiten van hun kinderen, zoals een
schoolreisje, voor haar rekening. De vergoeding wordt
rechtstreeks aan de school betaald. De kinderen moeten
wel in het bezit zijn van een kindpas.
Inwoners van Arnhem komen in aanmerking voor een
Arnhem Card bij een inkomen dat maximaal op 120%
van het bijstandsniveau zit.
Voor informatie: telefoon 0900 1809.

Financiële bijdragen
Het wijkplatform Presikhaaf  West heeft in haar vergade-
ring van 4 september budget toegekend aan speeltuin de
Regenboog. Als u denkt om met uw activiteit in aanmer-
king te komen voor een financiële bijdrage, dan kunt u
voor informatie terecht bij de wijkwinkel.
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Door
Kirsten

 van Rijen
projectmanager

Particuliere woning-
verbetering van start
Op vrijdag 14 september jl. begonnen de werk-
zaamheden voor de particuliere woning-
verbetering aan de Houtmanstraat en de Lange
Wal. De drie flats aan de Houtmanstraat
worden grondig gerenoveerd.

Op deze manier wordt ook door woning-
eigenaren gewerkt aan een mooier Presikhaaf.

Even voorstellen:
de nieuwe projectmanager
Op 1 oktober jl. ben ik,  Kirsten van Rijen,
begonnen als projectmanager Presikhaaf als
opvolgster van Ien van der Coelen. Voor een
aantal bewoners ben ik al bekend.
Tot 1 oktober heb ik als projectleider de
deelprojecten Rijn IJssel West locatie, P2,
nieuwbouw Rijn IJssel College en het centrum-
gebied geleid. Voor het centrumgebied zal ik
het eerste aanspreekpunt blijven.
Mijn taken in de overige deelprojecten worden
overgenomen door mijn nieuwe collega
Daniëlle Schenk.
Ien van der Coelen is programmamanager voor
onder andere de vier prachtwijken van Arnhem
geworden. In die rol blijft ze betrokken bij
Presikhaaf.

Ik hoop dat de prettige samenwerking die
ondertussen met bewoners is opgebouwd,
behouden kan blijven. Laten we vooral op de
ingeslagen weg doorgaan om samen aan een
nog mooier Presikhaaf te werken.

Nieuwe naam MFC
Op woensdag 26 september jl. om 11.00 uur was
het dan zover. De start van de bouw van het
MFC West werd feestelijk gevierd. In een op-
tocht  kwamen de leerlingen van de Annie M.G.
Schmidtschool en de O.L.V. van Lourdesschool
naar de bouwplaats. Ook van de andere tien
voorzieningen die in het MFC komen waren
medewerkers aanwezig. Onderwijswethouder
Willem Hoeffnagel, bouwde samen met een
aantal kinderen al trommelend een spannend
moment op voor de onthulling van de naam van
het nieuwe MFC . . . Presikhaven!

Presikhaaf Prachtwijk/Krachtwijk
De afgelopen maanden is er hard gewerkt aan
het maken van de wijkactieplannen voor de vier
prachtwijken in Arnhem. Op dinsdag
25 september heeft het College van B&W
ingestemd met de plannen en deze zijn op
27 september naar de minister verzonden.

De wijkactieplannen zijn opgesteld rondom de
thema’s Wonen, Werken, Leren & Opgroeien,
Integreren, Veiligheid, Sport & Cultuur en
Achter de voordeur. Wij hebben ervoor geko-
zen om in de volle breedte op alle thema’s in te
zetten zodat de wijken daadwerkelijk kunnen
groeien naar prachtwijken. Iedere wijkbewoner
moet in zijn/haar directe woonomgeving zien
en voelen dat er iets verbetert. Mensen delen
deze ervaringen met elkaar en beïnvloeden
elkaar zodoende op positieve wijze. Deze ont-
wikkeling brengt een onomkeerbaar proces op
gang dat zal leiden tot de realisering van de
prachtwijken die we voor ogen hebben.


