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Afscheid Wijkpredikant
Op een zonnige middag in november 2007 word ik in de Bethlehemkerk
ontvangen voor een gesprek met de vertrekkende wijkpredikant
Han Hoekstra. Wij kennen elkaar door onze deelname aan de multiculturele
praatgroep. De even wat langer aangehouden klinkers verraden zijn Twentse
oorsprong.
Er staan in de werkkamer nog portretten uit zijn tijd op Presikhaaf.
Hij vertelt: “Na mijn theologiestudie in Kampen werd ik beroepen in
Rotterdam. Zeventien jaar geleden verving ik mijn voorganger Endedijk in
de Bethaniënkerk. Die periode is afgesloten met een afscheidsfeest op
vrijdag 2 november en een afscheidsdienst op de zondag erna.

Tijdens die dienst werden alle kerkgangers verbonden door een kleurig lint
met muzieknoten. Voor het weggaan werd dat weer losgeknipt en kreeg je
de noot van een ander mee met een wens erop. Het is mooi als mensen niet
alleen kunnen luisteren, maar als er ook iets te doen is en symboliek mee
mag spreken. Een bewoner van Presikhaaf 2 opperde eens een buurtfeest te
organiseren. ‘Overbruggen’ werd de naam van dit evenement bij de
Bethaniënkerk. Eén van de hoogtepunten van mijn tijd in Presikhaaf / Het
Broek. Jammer dat die kerk werd gesloopt, maar we hebben het nu heel
goed in de Bethlehemkerk.

Ds Han Hoekstra
Een kerkdienst over ‘de hongerigen voeden’ werd voorafgegaan door een barbecue
met o.a. bezoekers van Het Kruispunt.

Kunst op wereldbol in Waalstaete
Industrieterrein op Presikhaaf  1

Spekcheque winnaars 2007
Waardecheque voor Ome Joop’s Tour

Buurtbewoners en Sportbedrijf  Arnhem
reiken elkaar de hand
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De Redactie
wenst U allen
Prettige Kerstdagen
en een
Gelukkig Nieuwjaar

Volle kerkdiensten kunnen prachtig zijn, maar niet alles
hangt af van de aantallen. Iedere keer dat één iemand
zich gedragen of uitgedaagd voelt, is waardevol. Na een
begrafenisdienst op weg van het graf naar de koffiekamer
hoorde ik een man zeggen: ‘Die dominee kon je er wel bij
hebben’. Als ze dat hier na zeventien jaar zeggen, is dat mooi.

Toen een groepje kerkmensen zich richtte op de wijk, ontdekten
we het bestaan van een multiculturele praatgroep.
Later mocht ik daaraan leiding geven. Een zinvolle en gezellige
ontmoetingsplek. Ook de Iftarmaaltijden in de Snuffelpaal of
moskee zijn gastvrije ontmoetingen tussen moslims en andere
wijkbewoners. Hoogtepunten in de kerk waren ook de dien-
sten waarin musicals werden opgevoerd. Bijvoorbeeld Saul en Jona,
waar maandenlang veel mensen bij betrokken waren. Ze maakten zelf
de kostuums, verzorgden de geluidstechniek en studeerden de liederen
in. Zo kan je oud en jong, denkers en doeners er samen bij betrekken.

Als missionair predikant ondersteun ik de Protestantse Gemeenten
Arnhem. Zo blijf ik toch wat betrokken bij Presikhaaf / Het Broek.
Ik hoef niet naar Rijkerswoerd te verhuizen wat nu mijn speciale werk-
terrein is. Kerkelijk werker Jan van der Weide, parttime predikant Menno
Weistra en een partime opvolger zijn de pastores van Presikhaaf.
Voor de wijk hoop ik dat mensen en groepen niet langs elkaar, maar met
elkaar leven. Initiatieven daarvoor, ook van de kerk, wens ik veel
vruchtbaarheid toe.

Nog even doorpratend komen we op het pacifisme. Hij zegt: “Als er in de
wereld net zoveel tijd en geld werd besteed aan het trainen voor en werken
aan geweldloze oplossingen van conflicten en het verzoenen van mensen,
als nu wordt gegeven aan geweldgebruik, dan zou veiligheid en vrede een
enorme en duurzame stimulans krijgen.
Ik groet Presikhaaf met de woorden van een lied uit de kerk: “Met vrede
gegroet, gezegend met licht”.
Met die wens neem ik met dank voor het gesprek afscheid van een zeer
vertrouwd persoon in onze wijk, maar hopelijk niet voorgoed.

Piet Schreuder

mailto:presikhaaf.nieuws@12move.nl
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Werkgroep Arnhem Geen Asfaltcentrale
De werkgroep heeft een zienswijze ingestuurd
over het ontwerp bestemmingsplan Kleefse
Waard - Koningspley-Noord.
Ook namens de ruim 600 bewoners die
ons een adhesiebetuiging stuurden,
hebben wij met een aparte brief, een
zienswijze ingestuurd. Wij wachten op
een reactie van de gemeente.

Er is inmiddels een discussie op gang gekomen over

het ontwikkelen van nieuwe industrieterreinen.
Wij staan uiteraard achter het standpunt van

de provincie om eerst bestaande indus-
trieterreinen te herstructureren en niet
overal  maar nieuwe terreinen te
ontwikkelen.

Wij houden u op de hoogte van verdere
ontwikkelingen. Voor de laatste ontwikkelin-

gen kunt u onze website bezoeken: www.ageena.nl

Charmain wint gesigneerd exemplaar ‘Verboden boeken’
Charmain Schabbing (10) is de
gelukkige winnaar van het
jeugdboek ‘Verboden boeken’.
Ze ontving op 13 oktober bij
Arends Boek & Kantoor in
Arnhem (Presikhaaf), een
gesigneerd exemplaar uit
handen van de kinderboeken-
schrijfster Natalie F. Boekhorst.

Charmain was één van de
inzenders met het goede antwoord
op de vraag: “Van welke belang-
rijke wetenschapper uit de negen-
tiende eeuw is “Seinniet” een
anagram (woord dat is samenge-
steld uit de letters van een
ander woord)?”

Met een beetje
hulp van de
aanwezige
kinde-
ren in
de
winkel,
vulde ze
het juiste
antwoord
in:
“Einstein”
en won vervolgens een gratis
exemplaar. Troostprijzen gingen

naar Nathalie, Mike en Nick. Alle
andere kinderen ontvingen een
‘Verboden Boekenlegger’ met
illustraties uit het gelijknamige
jeugdboek.

Toekomst verhaal
‘ Verboden boeken’ speelt zich af
in de toekomst. Boeken zijn
verboden en iedereen moet zich
aan strenge regels houden. Maar
de hoofdpersoon en haar vriend
ontdekken dat niet alle boeken
zijn verdwenen. De informatie die
ze krijgen, stelt hen echter voor
een lastig dilemma. Waar kiezen ze
voor, hun eigen weg of de weg die
hen is opgelegd?

Het boek is in elke boekhandel
verkrijgbaar of te bestellen onder

vermelding van het
ISB-nummer: 978-90-
8834-055-0.

Jacqueline Dulos, jeugd-
bibliothecaris bij de
bibliotheek in Arnhem en

tevens Griffeljurylid 2007:
“Verboden boeken is een span-
nend Sciencefiction verhaal over
macht en vrijheid. Maar het is ook
het ontroerende verhaal over een

meisje dat op zoek is naar haar
eigen identiteit en een wereld die
mooier is dan de echte.”

Voor meer informatie:
www.NatalieFboekhorst.nl

Charmain Schabbing ontvangt een gesigneerd
exemplaar van Verboden boeken, uit handen van
kinderboekenschrijfster Natalie F. Boekhorst
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Activiteiten in Woonzorgcentrum Waalstaete

Vrijdag 21 december 2007
Kerstviering in samenwerking met het
Pastoraal Team Waalstaete.
Voor cliënten van binnen en
buiten Waalstaete.
De muzikale ondersteuning wordt
verzorgd door het Gospelkoor
Desiree 
Aanvang: 19.00 uur, toegang vrij.

Maandag 31 december 2007
Oudejaarsbal.
De muziek wordt deze middag
verzorgd door het succesvolle en
beroemde Duo Pardon.
U kunt deze middag gezellig
dansen en luisteren naar het mees-
terlijke orkest. Entree externe
bezoeker € 1,50, aanvang 14.30 uur.
Kom en maak er een gezellige
oudejaarsmiddag van.

Zondag 13 janauri 2008
Grand Café.
Een sfeervol samenzijn met muzi-
kale ondersteuning van ???, onder
het genot van een kopje koffie/
thee met iets lekkers. Voor cliënten
van binnen en buiten Waalstaete.
Entreeprijs externe bezoeker
€ 2,00 (incl. koffie/
thee koekje en
hapje).
Van 14.30 -
16.00 uur.

Donderdag 17 januari 2008
Bingo met verloting.
Er worden diverse bingorondes
gespeeld met fraaie prijzen (pauze
tussendoor, aansluitend verloting).
Entreeprijs € 2,00 incl. kaart. Prijs
per lot € 0,25.
Van 14.30 - 16.00 uur.

Donderdag 24 januari 2008
Optreden Zangkoor O.V.O.
Meezingen en meedeinen met
herkenbare melodieën. Voor cliën-
ten van binnen en buiten
Waalstaete. Entreeprijs € 2,00.

Zondag 27 januari  2008
Voorspeelmiddag door leerlingen van de
pianoschool o.l.v. dhr. Geurts. Voor
cliënten van binnen en buiten
Waalstaete. Entree gratis.

Woensdag 30 januari  2008
Markt.
Diverse kraampjes met o.a. vis,
kleding, sieraden, bloemen en

natuurlijk ons tweedehands-
winkeltje dat ook elke woensdag-

morgen is geopend.

Van 10.00 -12.00 uur.
Entree gratis.

Woensdag 30 januari 2008
Carnavalsavond.
Deze avond wordt verzorgd door
Carnavalsvereniging De Zots-
kappen voor de cliënten, familie,
medewerkers en vrijwilligers. Voor
cliënten van binnen en buiten
Waalstaete. Van 19.00-21.45 uur.
Entreeprijs € 2,00 incl. hapje.

Donderdag 14 februari 2008
Bingo met verloting.
Er worden diverse bingorondes
gespeeld met fraaie prijzen (pauze
tussendoor, aansluitend verloting).
Voor cliënten van binnen en bui-
ten Waalstaete. Van 14.30 -16.00
uur.
Entreeprijs € 2,00 incl. kaart.
Prijs per lot € 0,25.

Woensdag 27 februari 2008
Markt.
Diverse kraampjes met o.a. vis,
kleding, sieraden, bloemen en
natuurlijk ons tweedehandswinkel-
tje dat ook elke woensdagmorgen
is geopend. Van 10.00-12.00 uur.
Entree gratis.

Door Connie Driessen
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“Kind en internet”op Dr. Willem Dreesschool
Op maandagavond 15 oktober jl. organiseerde de school aan de
Kinderkamp een thema-avond met als onderwerp: “Kind en
internet” met als gastspreker de heer Henk Kip van de IJsselgroep.

De computer en het “world wide
web” zijn tegenwoordig niet meer
weg te denken uit onze samen-
leving. Het internet biedt oneindig
veel mogelijkheden. Kinderen zijn
vaak enthousiaste gebruikers.
Ze chatten, msn-en, e-mailen,
spelen spelletjes en downloaden
muziek. Maar het gebruik van
internet kent ook risico’s.
Veel ouders maken zich daarom
wel eens zorgen over het internet-
gebruik van hun kind. Moet je om
problemen te voorkomen dan maar
de stekker uit de computer trekken?

Henk Kip gaf aan de ouders en het
team van de Willem Dreesschool
een duidelijke boodschap mee: laat
de stekker in het stopcontact! Het
gebruik van internet is een gegeven.
De maatschappij maakt steeds meer
gebruik van dit medium. We zullen
onze kinderen dus moeten leren
hier veilig mee om te gaan.

Uitgelegd werd dat het voor ouders
belangrijk is om te weten wat de
mogelijkheden en gevaren van
internet zijn en hoe je hier als
ouders het beste mee om kunt gaan
met de volgende praktische tips.

*  Technische oplossingen, zoals
een filter, hebben meestal niet
zoveel zin. Kinderen kunnen ook
ergens anders internetten of zijn
handig genoeg om alle beveiligin-
gen te omzeilen. Daarom is
een goede begeleiding van
de kinderen belangrijk.

*  Maak uzelf als ouder
vertrouwd met de belangrijkste

toepassingen. Ga chatten. msn-en,
surfen en zoeken. Alleen zo kunt u
uw kind echt webwijs maken.

*  Ga regelmatig zelf een avondje
surfen, op zoek naar verantwoorde
kinderwebsites. Zet ze in de
favorietenlijst en leer uw kind
deze lijst te gebruiken.

*  Zet de computer in de huis-
kamer of op een goed zichtbare
plaats. Zo bent u in de buurt als
uw kind hulp nodig heeft of als er
iets vervelends gebeurd is.

*  Leer uw kind voorzichtig om te
gaan met persoonlijke informatie
(eigen naam, adres, telefoon-
nummer).

*  Praat met uw kinderen
en hun vrienden over internet en
hoe ze dat vinden. Vertel ook over
uw eigen ervaringen. Laat uw kind
merken dat u openstaat voor hun
ervaringen en ze zullen eerder naar
u toekomen als er wat is.

*  Moedig kinderen aan het u te
vertellen als ze op internet iets
zien waarvan ze schrikken of
waarbij ze zich ongemakkelijk
voelen.

*  Gebruik de computer niet als
elektronische oppas.

Na afloop was er gelegenheid voor
het stellen van persoonlijke vragen.

Voor liefhebbers was er folder-
materiaal om mee naar huis te
nemen.

Op de Dreesschool zijn regelmatig
ouderactiviteiten (naast deze
thema-avond, inloopavonden,
rapportbesprekingen een muziek-
avond.

Ouders kunnen ook altijd voor of
na schooltijd even binnenlopen om
iets te bespreken met leerkracht,
intern begeleider of directie. Indien
gewenst kan er bovendien een
afspraak gemaakt worden.

In een goed contact tussen ouders
en school wordt graag geïnvesteerd.
Samen werken we immers aan een
gezamenlijk doel: de optimale
ontwikkeling van onze kinderen.

Mocht u als nieuwe ouder op zoek
zijn naar een geschikte school
voor uw kind, dan bent u van
harte welkom.

Door Antoinet Roëling

SLAGERIJ
Henk & Lidy

GREVEN
Honigkamp 74

 6826 PR  Arnhem
Telefoon 026-3610284

Voor Uw dagelijks stukje
vers vlees en kwaliteit en
eigen worst-producten

gaat u toch naar uw slager
in de buurt op de Honigkamp

naast de Aldi.

Advertentie
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Beste J.P.

Heb je nog last van Rita? En hoe
was het in Brussel? Je reist weer
een hoop af, in ieder geval meer
dan onze eigenste burgervader.
Die komt volgens mij niet verder
dan het stadhuis. En onze wijk-
agenten volgen haar goede voor-
beeld. En goed voorbeeld doet
goed volgen, toch? Vandaar dat de
busjes van Vivare vaker voor hun
kantoor staan i.p.v. in de wijk.

Maar ja J.P., de beste stuurman zal
hier wel weer aan wal staan.Want
ik zie ik zie wat jij niet ziet. Maar
dat moeten huismeesters, wijk-
agenten, wethouders dan toch ook
zien? Dat er nog steeds illegaal
afval bij de containers staat?
Dat bewoners hun eigen woonom-
geving vervuilen? Dat leerlingen
weg blijven van school? Dat er
graffiti gespoten word, dat ver-
keerssituaties onveilig zijn?

En er zijn zoveel mensen die hun
geld verdienen met onze wijk. En
dan heb ik het niet over ambtena-
ren, die dag in dag uit vergaderen
over welke taken bij wie liggen en
waar daarna de grenzen liggen en
bij wie je daarna moet zijn, als die
niet verantwoordelijk is. Natuur-

Brief  aan mijn Haagse vriend Door Henk Woering

lijk gaat daar ook een hoop van
ons belastinggeld naar toe.
Nee, ik bedoel hier de mensen,
met moeilijke functies, waar je zo
her en der ineens overleest. Als er
bijvoorbeeld een projectmanager
Presikhaaf ons gaat verlaten en
die wordt dan opgevolgd door
iemand die hiervoor al program-
mamanager was van Presikhaaf.

Ik vraag me dan meteen af
waarom ken ik die mensen niet?
Heb ik iets gemist of over het
hoofd gezien? Wat doen die men-
sen dan? Zijn dat de mensen die
speerpunt 41 verzinnen? Wat dat
is: geen idee.

En dan heb ik het ook nog niet
gehad over de wijkgerichte op-
bouwwerker, de projectleider Rijn
en ijssel west, de wijkmanager en
de wijkgericht werken manager.
En al deze mensen hebben ook
nog overleg met elkaar, vergaderen
noemen ze dat.

Daar wordt dan, na drie keer
vergaderen, besloten om in het
kader (kaders doen de ambte-
naren) van een kijknouproject,
buurtbanken te gaan plaatsen.
Of er wordt een kanwelproject
gestart of een interreligieusproject.

En nadat dit allemaal verzonnen
is, wordt met de bewoners over-
legd. En die hebben daar dan weer
platforms voor en werkgroepen.
En die bewoners wijzen de wijk-
managers, de wijkagent, de huis-
meesters, tijdens een wijk-
schouwing (afval kijken) op de
gebreken van onze wijk.

Maar … ondertussen staat bij de
vuilcontainers nog steeds illegaal
afval. En dat snap ik niet… Is dat
een kwestie van geld? Misschien
dat men dan al het geld, dat ver-
spild wordt, daarvoor moet beste-
den. Is het een kwestie van man-
kracht? Ik dacht dat we daarvan
wel genoeg hebben, maar men
steekt niet de handen uit de
mouwen, maar men vergadert.

Misschien moeten we het hier
klein Brussel noemen JP. Als je
namelijk al die mensen morgen
een Sita-jas zou aandoen, dan kon
je in één dag heel Arnhem
schoonvegen.
Ik wens je een prettige kerst en
alvast een gelukkig nieuwjaar.
Waar zit je dit jaar? Mocht je op
Curaçao mevrouw Krikke tegen-
komen, doe haar dan de groeten.

Tot de volgende brief.

Vrijwilligers gezocht voor WNF
De regio Arnhem heeft momenteel
dertien enthousiaste mensen die
zich inzetten voor het Wereld
Natuur Fonds.
De inzet bestaat uit het houden
van acties en het bemannen van
informatiestands.
Enkele acties van het afgelopen
seizoen waren onder meer Actie-

dag van de Aarde / Amazone, die
werd gehouden in het water-
museum, Rio aan de Rijn (zomer-
festival) en Valentijnsdag in
Burgers Zoo.
Naast de diverse acties worden
ook spreekbeurten en educatie-
lessen verzorgd op basisscholen.
Niet alleen vrijwilligers voor het

WNF worden gezocht,
maar ook vrijwilligers
die acties willen opzetten voor de
Rangers (jeugd).

Nadere informatie is te vinden op
de site www.WNF.nl
Voor aanmeldingen of  nadere
informatie, mail naar
deefruter@hotmail.com
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Kunst op wereldbol in Waalstaete
Waalstaete heeft deel uitgemaakt van een tentoonstelling van 75
beschilderde wereldbollen, van 16 november tot en met 16 december
tentoongesteld op verschillende locaties in Presikhaaf

Kijk op de wereld
Op vrijdag 16 november vond ter
gelegenheid hiervan een bijzondere
schilderworkshop (graffititechniek)
plaats van bewoners samen met
jongeren. Centraal stond de vraag
“Hoe zie ik de wereld”. De wereld-
bollen werden in Waalstaete ten-
toongesteld.

De rest van de wereldbollen wer-
den beschilderd en bewerkt door
leerlingen van het Arentheem
college en leerlingen van zes

verschillende scholen uit Moers.
Het project “Wat doe jij voor de
wereld?” was i.s.m. de Stichting
Beleven uit Arnhem en het
Schlosstheater in Moers
(Duitsland).

Ontmoeting jongeren
met ouderen
In evenementen die Waalstaete
organiseert, staat de ontmoeting
centraal.

Er is aandacht voor onderling
contact met cliënten, maar ook
met wijkbewoners en andere
bezoekers. Dit evenement was dan
ook van bijzondere betekenis
vanwege de ontmoeting van jonge-
ren met ouderen en de uitwisseling
van elkaars beleving van en kijk op
de wereld.
Woonzorgcentrum Waalstaete is

Door Jenny Tak

een van de
locaties van
Stichting Pleyade,
een organisatie voor wonen,
gezondheid en vrije tijd in
Arnhem.

Pleyade heeft zes locaties: de
woonzorgcentra De Akkerwinde,
Laurentius en Waalstaete en de
verpleeghuizen Elderhoeve en
Martinushof, met verpleegunit
Tertzio in Elst.

Daarnaast wordt zorg geboden en
diensten verleend bij mensen thuis.
Met meer dan 1000 medewerkers,
ongeveer 500 vrijwilligers en bijna
900 cliënten. Het motto is ‘mensen
zorgen voor mensen’.
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Nieuwe locatie Arentheem College: Leerpark Presikhaaf
De nieuwste locatie van het
Arentheem College heeft een
naam: Leerpark Presikhaaf.
De naam is gekozen uit meer
dan 150 inzendingen.

De nieuwe locatie wordt op dit
moment gebouwd aan de
IJssellaan. De school wordt in het
voorjaar van 2009 opgeleverd en
gaat plaats bieden aan ruim 900
leerlingen. Leerpark Presikhaaf
drukt precies uit wat de nieuwe
locatie wil zijn: een dynamische
leeromgeving die binding heeft
met de wijk waarin ze ligt.

Van praktijkonderwijs
tot vmbo en mbo
Het unieke aan de nieuwe school is
dat leerlingen er verschillende
vormen van onderwijs kunnen
volgen. Van praktijkonderwijs en
vmbo tot mbo.
In het nieuwe gebouw zijn minder

klaslokalen en meer praktijk-
ruimten. Er wordt gewerkt in
leerlandschappen waarin jongeren
levensecht leren. Ze werken aan de
hand van opdrachten en vervullen
verschillende taken. Zo doen ze
zelf  de uitgifte van materialen.
Docenten zijn er om hen te bege-
leiden, te instrueren en te coachen.
Hierdoor leren jongeren echt een
vak.

Jaikweethet.nl
Meer dan 150 inzendingen
kwamen er binnen voor de nieuwe
naam. Dat gebeurde via de website:
www.jaikweethet.nl, onderdeel van
een campagne die het Arentheem
College hield rond de nieuwe
naam. Algemeen directeur Adriaan
de Graaff: ‘We hadden in eerste
instantie gekozen voor de naam
‘Campus’. Maar toen claimde de
overheid deze naam voor instellin-
gen waar moeilijke jongeren

heropgevoed moesten worden.
Dat past niet bij onze school.

Door een wedstrijd uit te schrijven
hebben we iedereen de kans gege-
ven om mee te denken over de
nieuwe naam. Dat sluit uitstekend
aan bij onze visie: we zijn een
school die eigentijds onderwijs
biedt, en die betrokken is bij leer-
lingen en hun omgeving.’

Inschrijving computercursus
Het Medi@trefpunt Presikhaaf
geeft (gewaardeerde) computer-
cursussen voor beginners en al
gevorderden in buurtcentrum
De Overkant en tevens een
aparte cursus Internet en e-mail
en een cursus digitaal foto-
graferen en bewerken waarover
men erg enthousiast is.

De cursussen bestaan uit tien
lessen voor € 50,00. Arnhem-Card
houders betalen minder.
De nieuwe cursussen zijn inmid-
dels begonnen maar u kunt zich al
opgeven voor de cursus in januari
2008. Voor de beginnerscursus en
de cursus digitaal fotograferen
bestaat een wachtlijst.

Het Medi@trefpunt beschikt ook
over een Internetcafé waar u de
geleerde lesstof  kunt oefenen
wanneer u dat uitkomt en indi-
viduele vragen kunt stellen.

Het internetcafé is van dinsdag tot
en met donderdag van 9.30 tot
11.30 uur geopend (openingstijden
onder voorbehoud van wijziging).
Bent u geïnteresseerd in een
computercursus? Geef  u dan nu
op voor de nieuwe cursussen!

Meer informatie?
Gerrie van Toor,
telefoon 026-3610587
Of  bel wijkcentrum De Overkant,
telefoon 026-3614457

Sport & Spel voor
mannen (55 plussers)
Dé manier om je fit te voelen en
te blijven.

U begint met een warming-up,
waardoor spieren en gewrichten
soepel worden. Vervolgens wordt
zaalvoetbal en volleybal gespeeld.

Waar: Gymzaal Presikhaaf,
Lekstraat 3

Wanneer: Woensdagavond:
20.00 - 21.30 uur

Informatie:
Sportbedrijf  Arnhem
Seniorensport
telefoon 026-3774928
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TamTam-Kinderspelen in het zonnetje gezet
Door Willem Wildschut

Willem Wildschut kijkt zijn plakboeken
nog eens na
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In het stadhuis werd woensdag
7 november jl. de jaarlijkse
Spekcheque-uitreiking gehou-
den. TamTam-Kinderspelen is
anoniem aangemeld door
iemand die deze activiteit
waardeert.
De Spekcheque-commissie, die
alle aanvragen namens de
gemeente beoor-deelt, vond
deze waardering terecht en dat
is beloond met een Spekcheque
ter waarde van € 400, -.

TamTam-Kinderspelen bestaat in
december 2007 alweer dertien jaar.
TamTam-Kinderspelen is ontstaan
uit de activiteiten van P-2. Men
was al actief  voor de Dr. Lely-
school (de huidige Annie M.G.
Schmidtschool) en de wijk. De
groep bestond uit wijkbewoners
die hun kinderen op deze “zwarte”
school hadden zitten.
Spontane leerkrachten, een en-
thousiaste directie, zorgden al snel

voor een soort familiegevoel. De
toenmalige wijkopbouwwerker
Gerard Scheuter zag deze ontwik-
kelingen. Samen zijn we gaan
praten hoe we dit positieve initia-
tief konden uitbreiden. In die
periode kwam het plan van de
sociale vernieuwing ook in de
gemeente Arnhem. Voor ons een
geschenk uit de hemel.

Het betekent dat de afstand tussen
wijkbewoners en gemeente, die
toen nog veel te groot was, veel
dichterbij is gekomen. Presikhaaf
kreeg een wijkpost. Hierdoor werd
in één keer de gemeente bereik-
baar en werden we niet meer van
het kastje naar de muur gestuurd.
We kwamen in contact met de
juiste personen, dit werkte heel
motiverend. Als er iets niet kon,
dan werd het uitgelegd. En zelfs
ambtenaren kwamen met ideeën
die mogelijk goed waren voor onze
wijk.

Daarnaast was het nog een tijd
met een echte wijkagent, een
opbouwwerker die niet moet
scoren maar gewoon zijn werk kon
doen waarvoor die opgeleid was,
het opbouwen! De samenwerking
tussen school, gemeente, het
opbouwwerk ging al vanaf het
begin alsof we elkaar jaren kende.

De ruimte die wij van de ge-
meente in 1994 ter beschikking
kregen, kreeg al snel de naam
buurthuis P-2.

Hiermee was een echt buurthuis
geboren, geheel onderhouden en
gerund door de wijkbewoners zelf,
zonder bemoeienissen van
“professionals”. Wel werden we
ondersteund door professionals,
die gewoon naar ons luisterden in
plaats van dat wij naar hen
moesten luisteren. Hierdoor werd
er vanaf de basis, van onder naar
boven gewerkt, alles op basis van
gelijkwaardigheid.

Deze gelijkwaardigheid uitte zich
in het bijzonder in de P-2 activitei-
ten. Koffieochtenden, kaartclub,
sportactiviteiten, culturele uitstap-
jes, noem maar op, alles voor
iedereen. Daarnaast waren er de
P-2 sportteams voor kinderen.
Deze teams bestonden uit ge-
mengde teams, meisjes en jongens
van alle culturen die onze wijk rijk
is.

P-2 werd een begrip, ook andere
wijken startten vervolgens met
gemengde teams. Tussen ons en
Klarendal is een hechte band
ontstaan, mede dankzij jongeren-
werker Bert. Winnen hoef je de
kinderen niet te leren, wel omgaan
met elkaar. Zo is er de sportivi-
teitsprijs ontstaan, het hoogst
haalbare, de wereldbeker voor de
wijkteams.

De kinderen die al een heel jaar
hun best doen, mogen best wel
extra beloond worden. Deze
beloning is de jaarlijkse TamTam-
Kinderspelen, TamTam omdat het
allang niet meer iets is voor alleen
Presikhaaf-2 maar uitgegroeid is
over heel Presikhaaf.
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Werkgroep Woonomgeving
Presikhaaf 1

Industrieterrein op Presikhaaf  1
De gemeente heeft het plan om op het terrein aan de Merwede-
straat een industrieterrein te maken waar bedrijven tot en met
milieucategorie 3 zich kunnen vestigen. De hiervoor nodige wijzi-
ging van het bestemmingsplan wordt in de maand december 2007
in de gemeenteraad behandeld.

De houten woningen waarin
momenteel studenten wonen,
zullen daarvoor op termijn ver-
dwijnen. Als de plannen doorgaan,
wordt in het middendeel van het
terrein begonnen met de bouw.
Welke bedrijven er zich zullen
huisvesten is nog niet duidelijk.

Een industrieterrein van milieu-
categorie 3 is te vergelijken met
bijvoorbeeld industrieterrein
Kleefse Waard. En dat in een
woonwijk! Juist nu een discussie
gevoerd wordt over de noodzaak
eerst bestaande industrieterreinen
te herstructureren en niet overal
maar nieuwe industrieterreinen te
ontwikkelen, worden voor
Presikhaaf 1 plannen ontwikkeld
voor een industrieterrein categorie
3 midden in een woonwijk! Wij zijn
daar tegen. Met ons werd steeds
gesproken over kleinschalige be-
drijvigheid waarbij gedacht moest
worden aan ateliers en woonwerk-
woningen. Daarover was overeen-
stemming. Ter wille van de project-
ontwikkelaar wordt nu zelfs het
hele wegenpatroon voor de ont-

sluiting van het Merwedeterrein
van tafel geveegd.

Alle woonwagens aan de Merwede-
straat worden bij elkaar gezet op de
hoek van de Eemslaan en Merwe-
destraat. Direct naast het industrie-
terrein! Daarvoor werd kort gele-
den de voormalige kantine van de
Piggs gesloopt.
In het bestemmingsplan zijn ook de
bouwplannen van de moskee opge-
nomen. Er ligt bij de gemeente een
bouwaanvraag voor uitbreiding van
de huidige feestzaal tot een capaci-
teit van circa 1.000 bezoekers. Dat
wordt een verdubbeling van het
huidige aantal bezoekers.
Op de verdieping erboven komen
leslokalen en kantoorruimten.

Het parkeerterrein van de moskee
en de daarnaast gelegen openbare
parkeerplaats laten een grootscha-
lige uitbreiding niet toe.
Het par-keerprobleem binnen
Presikhaaf  1 wordt hiermee verder
onder druk gezet.
In het verleden hebben wij gepleit
om het bruggetje over de water-

gang in de Maaslaan weg te halen.
Wethouder Lenferink heeft ons
toen de toezegging gedaan dat als
de Eemslaan aangelegd was, de
toegang over het bruggetje defini-
tief afgesloten zou worden. De
Eemslaan is er, het adres van de
moskee is inmiddels Eemslaan 6
geworden, het adres Maaslaan 7 is
opgeheven en de moskee gaat haar
hoofdingang aan de Eemslaan
verbeteren. Tijd dus om nu het
bruggetje definitief  af  te sluiten.

De Werkgroep Woonomgeving
Presikhaaf 1 maakt zich dan ook
hard om die afspraak nu eindelijk
uitgevoerd te krijgen.
Daarnaast is bewegwijzering op de
IJssellaan noodzakelijk om de
verkeersstroom naar de moskee
via de Eemslaan te leiden, waar
gezorgd moet worden voor vol-
doende parkeermogelijkheden.
Nu is ook het moment gekomen
om het toegezegde groenplan -als
compensatie van alle bomen die
drie jaar geleden gekapt werden-
op te stellen en tot uitvoer te
brengen.
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Gitaarles en activiteiten in kerstvakantie
bij buurtcentrum de Overkant
In januari of  in februari 2008
start bij voldoende aanmel-
dingen een nieuwe groeps-
cursus gitaarles voor kinderen
van 9-12 jaar.
De vervolgcursus voor de kinde-
ren die in september 2007 zijn
begonnen, gaat waarschijnlijk
ook van start in het nieuwe jaar.

Kinderen kunnen in tien lessen
gitaar leren spelen. De kinderen
krijgen op donderdagmiddag les
van Loek Matser. Daarnaast moet
er natuurlijk thuis ook geoefend
worden.
Bij de Overkant zijn gitaren aanwe-
zig en de kinderen krijgen een

gitaar mee naar huis om thuis te
kunnen oefenen.
De laatste les bestaat uit een
generale repetitie en een
optreden bij het buurt-
centrum of  ergens
anders.

Gitaarles kost
€ 7,50 voor
tien lessen.
Geef je op bij
Jantiena van der
Goot, telefoonnummer
026-3614457 of  loop even binnen
bij buurtcentrum de Overkant.

Door Jantiena van der Goot

Heb je zin om een film te
komen kijken en vind je het
leuk om te dansen, kletsen en
een spelletje te spelen?
Kom dan in de eerste week van
januari naar buurtcentrum de
Overkant.

Op vrijdagmiddag 4 januari 2008
draaien we een film op een groot
scherm. Welke film dat is, is nog
even een verrassing.

De film begint om 13.30 uur en is
om 15.30 uur afgelopen. De film is
voor kinderen van 4 tot 12 jaar en
in de film wordt Nederlands
gesproken. Halverwege is er een

Studenten HAN
openen fitnesscentrum
Vanaf  oktober is er
aan de Bethaniën-
straat in Arnhem
een fitnesscentrum
geopend met de naam FunFit.

FunFit wordt gerund door studen-
ten van de HAN (Hogeschool
Arnhem Nijmegen). Dertien
studenten zijn de uitdaging aange-
gaan en proberen van een voor-
heen ongebruikt pand een succes-
vol fitnesscentrum te maken.
Vanaf  24 november 2007 is FunFit
geopend voor inwoners van
Presikhaaf  en omstreken.
Het gebouw staat in Presikhaaf,
Bethaniënstraat 250 (gebouw van
de HAN).

Bij FunFit kan door middel van
verschillende trainingsprogramma’s
gewerkt worden aan zowel kracht,
uithoudingsvermogen als cardio.
Daarnaast beschikt FunFit over
een gezellig zithoekje waar drankjes
en koffie genuttigd kunnen
worden, een balie en kleedruimtes.

Voor € 15,00 per maand kan er bij
FunFit de hele maand onbeperkt
gefitnesst worden.
Voor meer informatie kunt u de
website www.funfitpresikhaaf.nl
bekijken of  een e-mail sturen naar
info@funfitpresikhaaf.nl.

pauze, de kinderen krijgen dan een
glaasje limonade. Kosten € 1,00.

Op vrijdagavond 4 januari 2008 is
er kinderdisco voor kinderen van
4 tot 12 jaar.Je kunt komen dansen,
kletsen en we gaan een spel spelen.
De disco is van 19.00-21.00 uur en
kost € 1,00. Er worden snoep,
chips en blikjes drinken verkocht.

Activiteiten in kerstvakantie

De Snuffelpaal zoekt hulp voor de middagen
De club van de Snuf  is, voor alle dagen, op zoek naar mensen die het leuk
vinden met de kinderclub mee te helpen.
Al kun je maar één middag, elke hulp is welkom. Geef  je op bij Jan Meffert
van de Snuffelpaal, telefoon 3615564. Zie ook www.snuffelpaal.nl
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Licht en gedonder
Mijn vader sleepte mij als kind
vaak mee naar vergaderingen.
Op de terugweg zei ik dan:
“Pappie, ik snapte er niets van”.
Zijn antwoord was steevast:
“Pietje, er blijft altijd wat han-
gen”. Makkelijk gezegd met zijn
intelligentie. Hij bezocht de
Volksuniversiteit in de Rijnstraat
waar mensen van het natuur-
kundig genootschap Wessel-
Knoops lezingen hielden. Dat
zou nu nòg boven mijn pet
gaan. Die andere vergaderingen
waren van de Esperantobe-
weging, anarcho-syndicalisme,
socialisten, abstinenten, kerken en
andere op wereldbeschouwelijke
grondslag.

Daar kreeg ik te horen wat nu
iedereen weet dat 25 en 26 dec.
niet van oorsprong christelijke
feestdagen zijn maar vieringen
van het onchristelijke zonne-
wendefeest.
Ook in het ongeveer donkerste
deel van het jaar moeten de
mensen eraan worden herinnerd
dat het leven niet allemaal kom-
mer en kwel is en dat eens weer
de dag met het licht aanbreekt.

De vrije dagen en de familie-
bezoeken gaan in die tijd wat
leegte opvullen van de alleen-
gaanden en eenzamen die intus-
sen de helft van de wereldbevol-
king uitmaken. Wat sentimenteel
doen, kaarsjes opsteken, groen
in huis halen en opsieren en
cadeautjes eronder. Wat dat be-
treft ben ik erg voor Sinterklaas,
al heeft die “so de mieter op”.
Toen ik vijf  was, stond ik eerder

Door Piet Schreuder

op dan mijn vader om te zien wat
de schijnheilige en zijn Piet nou
weer in mijn schoen hadden
gedaan. Ik had er de avond tevo-
ren immers vol dierenliefde een
wortel in gedaan? Hij was leeg!!
En mijn vader die mij achterna
was geslopen, hoorde mij zeg-
gen: “Wat een rotsak!”.

Een paar dagen na de “Chris-
tus(= Kerst)viering” breekt het
gedonder los. Het was de afgod
Janus met het dubbele voor-
hoofd, die oorspronkelijk bij de
jaarwisseling geëerd werd. Hij
kon immers tegelijk achteruit en
vooruit kijken. De voorspellin-
gen zijn dan niet van de lucht.
Tegelijk wordt bekeken wat er
van de voorspellingen van het
jaar daarvoor was uitgekomen.

De beroemde astrologen, waar
de presidenten van Amerika
zich ook altijd door lieten voor-
lichten, hadden op negenen-
negentig van de honderd voor-
spellingen volkomen de plank
misgeslagen. En die ene die wel
uitkwam, hadden u en ik allang
voorzien. Toch staan in bijna
alle kranten en tijdschriften
horoscopen waaraan door velen
waarde worden gehecht. Want
als één voorspelling op de vele
missers uitkomt, dan zegt men:
“Zie je nou wel”.

Niemand gelooft dat met het
lichten en gedonder van het
afgestoken vuurwerk tegelijk
maar eventjes de boze geesten
worden weggejaagd. Ook dat
was de oorsprong daarvan.

Over culturen gesproken....
Allemaal verplicht stilstaan en
dan weer voorthollen.. Waar
naar toe? Het gevoel van kome-
die bekruipt ons steeds meer,
want nadat de kruitdamp is
opgetrokken komt de krant ons
op twee januari vertellen dat de
viering zoveel lichaamsdelen en
levens heeft gekost en het ge-
voel van onveiligheid in de
wereld is toegenomen.
De weg, de waarheid en het
leven van Christus lijken im-
mers moeilijk te volgen?

Toch is door dat alles heen bij
een enkeling een vleugje onuit-
gesproken hoop en weten blij-
ven hangen, zoals mijn vader
zei. Er zal altijd iets in ons leven
veranderen.

De 160.000 Nederlandse Bijna
Doodervaringen kloppen aan de
deur. Er verscheen een boek
over van een cardioloog. Hoop
doet immers LEVEN? Na
gedonder komt licht. Beloofd is
beloofd.

En o ja: in de Jordaan was het
onder de joden de gewoonte dat
bij de ingang van de wekelijkse
sabbat op vrijdagavond geen
jood alleen mocht zijn.
Hij moest meegenieten van de
huiselijke sfeer met kaarsjes bij
plechtige voorlezing en lekker
eten.

Behoefte aan bezoeken en
bezoek ontvangen is niet meer zo
vanzelf. Toch maar eens om je
heen kijken...
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Spekcheque winnaars 2007
,,Stadshelden”:  alle drie een prijs toegekend van € 250,00

Dhr. Gerrit Mescher: ,,wijkopzichter” met veel
zorg voor woonomgeving

Mw. Milena Jovic: ondersteunt allochtonen bij
hun administratie

Mw. Jolien Siegers: verzorgt gratis Nederlandse les
aan allochtonen

Spekcheque: € 1200,00

Mw. Frida v.d. Putte en medebewoners: voor
opzetten en onderhouden van een telefooncirkel

Spekcheque: € 400,00 Spekcheque: € 400,00

Tam-Tam: Ineke Wildschut en Monique
Engelhard organiseren  jaarlijks een grote
spelmiddag voor kinderen

Jeugdkanjers

Tieners Hudsonstraat:
1e prijs € 1000,00

bijdrage aan oplossingen rond speel ,,overlast”

Fotografie: Hans Huurdeman

Staand van links naar rechts:
Hanza, Mohammed, (zijn neefje
woont weer in Zweden),
Abdifata, Jeffrey, Okan, Mohammed

Staan symbool voor meerdere tieners in de buurt

Afghaanse zelforganisatie met onder andere
wijkbewoner Wali Shapour
,,Werken aan inburgering”
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Levent en Senad leren van eigen plan met Actief  Leren

Leerlingen trekken eigen plan

Op de Annie M.G. Schmidtschool wordt op verschillende manieren geleerd. Natuurlijk op de bekende
manier van de juf  of  meester die leerstof  aanbieden. Maar ook kiezen kinderen zelf  een activiteit om
te leren. Actief  leren, noemen we dat. In elke klas maken de kinderen ‘plannetjes’. Al bij de kleuters
wordt hiermee gestart. Dat klinkt misschien gek, maar dat is het niet, want op de peuterspeelzaal
wordt al zo gewerkt. Daar heet het Kaleidoscoop. Op de Annie M.G. Schmidtschool wordt hieraan
verder gewerkt met Actief  Leren.

In alle groepen maken kinderen
hun eigen leerplannen. Ze zijn
betrokken bij hun eigen ontwikke-
ling. De kinderen zijn enthousiast
over wat ze leren. Ze ervaren dat
leren leuk is. En dat is belangrijk,
want gemotiveerde kinderen leren
het meest.

Een voorbeeld: Levent en Senad
(groep 8) bezochten met de klas
het Watermuseum en ze vonden
het daar erg interessant. Dus wil-
den ze er nog eens heen. Maar hoe

pak je dat aan? “We wilden graag
nog eens naar het museum om
proefjes te doen. Dat vonden we
heel erg gaaf ”, vertelt Senad. “We
hebben toen een plan gemaakt. We
wilden leren hoe we zo’n bezoekje
moeten organiseren”.
De jongens hebben alles ingevuld
op hun plannetjesblad en kijken
terug op hun plan. Hoe is het plan
gegaan? “Het ging heel goed”, zegt
Levent. “We hebben een afspraak
gemaakt dat we konden komen op
woensdagmiddag. En we hebben
korting geregeld. We zijn er met de
bus heen gegaan. Dat ging ook
goed. En het museum was erg
boeiend”. “Hoe ging de samenwer-
king?”, vraagt de meester.
De jongens kijken naar elkaar.
“Goed!”, klinkt het tegelijk. De
meester vraagt nog eens verder
door. “Wat zou er de volgende

keer nog beter kunnen?” Senad
begint te lachen. “We moeten de
volgende keer vragen of  er die dag
ook proefjes gedaan worden, want
die doen ze alleen maar in het
weekend!” En wat nu? Het plan
krijgt nog een vervolg, want de

jongens willen die proefjes dol-
graag nog eens gaan doen.
Wil je meer weten over Actief
Leren en over ‘plannetjes maken’?
Neem dan contact op met Agnes
Spikker, directeur van de Annie
M.G. Schmidtschool, of  kom
gewoon eens langs op school!

Door Lonneke Snijder

Schoenmaatje op
de Lourdesschool
De kinderen van de Lourdesschool hebben in
november allerlei kleine cadeaus  verzameld voor
leeftijdsgenootjes in Malawi, Pakistan en Moldavië.

De Lourdesschool deed mee aan de actie ‘Schoen-
maatjes’ van de organisatie Edukans. Dit is een
organisatie die zich inzet voor kinderen in ontwik-
kelingslanden. Maandag 26 november zijn de
versierde en goed gevulde schoendozen verstuurd.
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Buurtbemiddeling al een jaar succesvol in Arnhem
Een burenruzie kan het woonplezier behoorlijk verpesten. Wat is begonnen
als een kleine irritatie over bijvoorbeeld geluidshinder of  storend gedrag,
loopt soms in korte tijd gierend uit de hand. Buurtgenoten praten niet
meer met elkaar. En erger: ze luisteren niet meer naar elkaar. De spanning
loopt dan snel op tot het kookpunt. Beide partijen zouden dan geholpen
zijn met iemand die de druk van de ketel haalt. Iemand die beide partijen
weer met elkaar in gesprek brengt.

Daarom heeft Arnhem nu al een jaar
Buurtbemiddeling. Mensen met buurt-
of burenproblemen kunnen neutrale
buurtbemiddelaars inschakelen om een
vastgelopen conflict weer bespreek-
baar te maken. Buurtbemiddeling draait
al succesvol in zo’n tachtig andere
Nederlandse gemeenten.

Wat? Buurtbemiddeling is een
laagdrem-pelige GRATIS voorziening
waar buren en buurtgenoten hun
conflicten met elkaar oplossen onder
leiding van vrijwillige buurtbemid-
delaars. Het voordeel van buurtbemid-
deling is dat bewoners hun problemen
niet bij de woningcorporatie of politie
of  justitie neerleggen.
Dat lost mis-schien wel het conflict
op, maar leidt niet altijd tot een duur-
zame oplossing van het probleem.

De bemiddeling houdt in dat getrainde
onafhankelijke vrijwilligers naar het
verhaal van beide partijen luisteren.
Ze geven GEEN oordeel en zijn
NEUTRAAL. De bedoeling is dat de
ruziënde partijen ZELF hun conflict
oplossen. Daarmee wordt voorkomen
dat een ruzie te hoog oploopt.
De moge-lijkheid wordt geschapen dat
er uitein-delijk een oplossing komt die
voor beide partijen aanvaardbaar is.

Voor wie? Buurtbemiddeling is er
voor alle inwoners van Arnhem.
Ook de bewoners van onze wijk
kunnen er dus gebruik van maken.

Door wie? Bij Buurtbemiddeling
draait alles om vrijwilligers: de
“buurtbe-middelaars”. Bij elk conflict
zet de coördinator van
Buurtbemiddeling twee goed

getrainde vrijwilligers in. Vrijwilligers
zetten zich als bemiddelaar actief in
voor een leefbare buurt. Ze hebben
een basistraining buurtbemid-deling
gevolgd en worden regelmatig
bijgeschoold. De vrijwilligers hebben
geheimhoudingsplicht.

Welke conflicten?
Voor welke conflicten kunt u bij
Buurtbemiddeling terecht en voor
welke niet?

WEL:
· ruzies tussen buren of

wijkbewoners als gevolg van
bijvoorbeeld geluidshinder,
vreemde geuren, (sloop)auto’s in
de straat, pesterijen, roddels,
overlast van kinderen, overlast
van huisdieren, rommel in
trappenhuis of plantsoen en
natuurlijk alle vormen van
geluidsoverlast.

NIET:
· conflicten waarbij sprake is van

buitensporige agressie;
· conflicten waarbij een van beide

partijen door alcohol- en/of
drugsverslaving of  een
psychiatrische stoornis niet goed
aanspreekbaar is;

· conflicten tussen familieleden;
· problemen met instanties.

Procedure
· U meldt zich aan bij de

projectcoördinator en legt uit
wat er aan de hand is.

· Is het conflict bemiddelbaar,
dan wordt er een afspraak
gemaakt voor een gesprek bij u
thuis met twee vrijwillige
bemiddelaars.

· De twee bemiddelaars horen in
een gesprek met de andere partij
hun versie van het verhaal.

· Als beide buren bereid zijn
verder te gaan, volgt een
bemiddelingsgesprek met beide
buren op een neutrale plaats,
meestal in een wijkcentrum.

· De buren zijn zelf
verantwoordelijk voor het
oplossen van het conflict. De
bemiddelaars ondersteunen hen
daarbij en zorgen ervoor dat het
gesprek goed verloopt.
Ook helpen zij om duidelijke
afspraken te maken.

· De afspraken en bemiddelings-
gesprekken zijn uiteraard strikt
vertrouwelijk.

· Nazorg: na een maand bellen de
bemiddelaars om te vragen of
de afspraken naar ieders
tevredenheid verlopen.

Buurtbemiddeling Arnhem
Wijkcentrum de Lommerd
Spijkerstraat 185a
6828 DC  Arnhem
Telefoon: 026-3519941 (ma, di, do)
E-mail: Buurtbemiddeling@rijnstad.nl
www.rijnstad.nl/aanbod/projecten/
buurtbemiddeling

In de wijkcentra van Arnhem liggen
folders van buurtbemiddeling.

Buurtbemiddeling Arnhem is een
gezamenlijk project van de Gemeente
Arnhem, Politie, Stichting Rijnstad en
de woningbouwcorporaties
Volkshuisvesting Arnhem, Vivare,
Portaal.
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Formulierenbrigade levert
minima veel geld op!
In september 2006 is de Formulierenbrigade van start gegaan met
als doel het niet-gebruik van lokale en landelijke regelingen en
voorzieningen op te sporen en terug te dringen.  De medewerkers
van de Formulierenbrigade gaan op huisbezoek en bekijken welke
voorzieningen de cliënt kan aanvragen. De Formulierenbrigade
helpt eenmalig bij de aanvraag van deze voorzieningen en wijst voor
hulp bij vervolgaanvragen naar reguliere hulpverlening.

Uit een tussenevaluatie blijkt dat het niet-gebruik van regelingen heel hoog
is. Van de tot nu afgeronde huishoudens konden bij 55% één of  meer
voorzieningen worden aangevraagd en leverde dit in totaal € 302.971,54
op, gemiddeld € 1.577,98 per huishouden.

Tussenstand opbrengsten voorzieningencheck
 Recht op ander / hoger inkomen €   10.917,00
Recht op heffingskorting €   42.964,00
Recht op (hogere) huur- en zorgtoeslagen €   65.913,68
Recht op kwijtschelding gemeentelijke

belastingen / zuiveringslasten €     8.646,01
Recht op langdurigheidstoeslag €   46.431,00
Bijzondere bijstand €     8.390,00
Voorzieningen gehandicapten / ouderen €   10.097,00
Tegemoetkoming in kosten kinderen €     1.710,00
Belastingteruggaaf € 101.486,00
Overig €     6.416,85

----------------
Totaal €  302.971,54

Buurtbewoners en S
reiken elka

Al vele jaren ondervinden aan- en
omwonenden van Kermisland parkeer-
en geluidsoverlast van sporters en
bezoekers van de sporthal.

Het grote probleem: straten vol en
parkeerplaats leeg!
In het verleden zijn al diverse acties

Joop Jansen van Sportbedrijf  Arnhem,
Ria van Leuven en Henk Sanders zijn
blij met  het behaalde resultaat

Heeft u: een laag inkomen en weet u niet zeker of  u gebruik maakt van
de financiële regelingen, waar u recht op heeft en u woont in Arnhem,
dan kunt u zich bij ons aanmelden, telefoon 026 - 3547996.

Waardecheque voor
Ome Joop’s Tour

C&A schenkt in elk van haar 1200
Europese winkels € 2000 aan een
lokaal sociaal project.
De 3 filialen in Arnhem hebben het
bedrag samengevoegd daarom een
cheque ter waarde van € 6.000,00
voor dit goede doel dat de Stichting
Ome Joop’s Tour nastreeft, is het
(jaarlijks) organiseren van een fiets-
tour voor jongens en meisjes in de
leeftijd van 10 tot en met 12 jaar.

In het  bijzijn van wethouder Sander
van Bodegraven van de gemeente
Arnhem is op 28 november de
cheque overhandigd door store
manager van C&A Presikhaaf,
Annemie Snelting  aan dhr Marcel
Legerstee voorzitter van de organi-
satie “Ome Joop’s Tour”.
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Tentoonstelling werken Els Belgrave
Tot 13 januari 2008 wordt een
tentoonstelling van werken van
Els Belgrave gehouden.

Els Belgrave woont in Zevenaar
en werkt in Arnhem. Al jaren volgt
Els cursussen bij vrije academies
en volksuniversiteiten. Dit vooral
als stimulans om te blijven schilde-
ren, maar ook om te leren van
werk van anderen. Haar inspiratie
komt heel vaak uit de natuur.

Op dit moment werkt ze met
acrylverf, maar andere technieken
als pastelkrijt, collages worden niet
geschuwd.
Haar werk zou je kunnen onder-

brengen bij abstract-
figuratief en figuratief. Ze
gebruikt mooie kleuren en
aantrekkelijke vormen.

Els ziet schilderen als pure
ontspanning en hoopt nog
jaren te kunnen doorgaan. Ze
heeft al geëxposeerd in de
bibliotheek van Gorssel.

De tentoonstelling is te
bezichtigen tot 13 januari
2008 in de Weldam,
Middachtensingel 39
Arnhem, telefoon 026-3611741.

Door Mieke Frijling

Wil je graag sporten?
Ben jij lang of
kort, dik of dun,
stijf of lenig, of
gewoon daar-
tussenin? Kom
dan eens kijken
bij de lessen
van
gymnastiek-
vereniging
ACGV en
doe lekker
een keertje
mee!

ACGV is er voor jong en oud,
voor meisjes en jongens, heren en
dames. Iedereen mag een keer
gratis meedoen. Dus kom snel
langs!
Dat kan in Presikhaaf in de Gym-
zaal Van Nesstraat (achter de
OLV van Lourdesschool)

Wij bieden hier de volgende spor-
ten aan:

Turnen:
maandag van 17.00 - 18.00 uur
voor kinderen van 4 t/m 7 jaar en
van 18.00 - 19.00 uur voor kinde-
ren vanaf 7 jaar

Voor de hele kleintjes:
ouder & kindgym:
woensdag van 09.30 - 10.30 uur
voor 1 tot 3 jarigen plus volwassene.

Nieuw
Trickz: Een combi tussen turnen
en vechtsport
dinsdag van 17.00 - 18.30 uur
vanaf 11 jaar

Voor meer informatie zie de
website of neem contact op met
de ACGV.
Website: www.acgv.nl
Email: info@acgv.nl
Telefoon: 026-3612180
(antwoordapparaat s.v.p inspreken,
dan bellen wij u terug)

Sportbedrijf  Arnhem
aar de hand

gevoerd, maar met weinig resultaat.
Tijdens de wijkschouw (voorjaar 2007)
is dit probleem opnieuw aangekaart.

Op initiatief van actieve bewoners zijn
brieven geschreven aan het Sport-
bedrijf Arnhem, de wijkwethouder en
wethouder sportzaken. Daarop volgden
gesprekken met als resultaat dat om het
terrein van de sporthal een hek wordt
geplaatst. Er komt een toegang vanaf
de parkeerplaats. Aan de voorkant van
de sporthal komen fietsenrekken en het
geheel wordt bestraat.
Door de inzet en bijdrage van het
wijplatform Presikhaaf  Oost is het
financiële plaatje rond gekomen.

Namens actieve buurtbewoners en
bewonersoverleg Kinderkamp e.o.
Dank aan allen voor de bijdrage.

Door Henk Sanders
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Activiteiten in Swoa steunpunt de Weldam

Voor deze activiteiten kunt u zich inschrijven op het Steunpunt de Weldam, Middachtensingel 39,
U kunt contact opnemen met Gulay Daymaz (ouderenwerker) telefoon 026-3611741

Activiteitencommissie
De activiteitencommissie van de
Weldam is op zoek naar meer
leden. De commissie wil het
activiteitenaanbod uitbreiden en
dus zijn meer handen nodig.
Herkent u uzelf  in het volgende:
- goed in teamverband kunnen

werken
- graag willen helpen met het

organiseren van activiteiten
- creatief  ingesteld zijn
- samen met het bestaande team

de schouders er onder willen
zetten

dan zijn we op zoek
naar u!

Geïnteresseerden
kunnen contact
opnemen met:
Gulay Daymaz,
steunpunt de Weldam
telefoon 026-3611741

Vacature Vrijwilliger infobalie-receptie
Taakomschrijving:
Het ‘bemensen’ van de informatie-
balie op het steunpunt. Dat houdt
in: telefoon aannemen, doorver-
binden, vragen beantwoorden en
gespreksnotities maken. Daarnaast
een stukje agendabeheer en admi-
nistratieve ondersteuning in de
vorm van kopieer-/typewerk en
het bijhouden van het informatie-
bord.
Ook het ontvangen van bezoekers
en het te woord staan van bezoe-
kers aan de balie horen hierbij,
evenals het geven van passende
informatie en het doorverwijzen
naar de juiste personen en instan-
ties en het na afloop van de dienst
opruimen van de balie en  verzor-
gen van de nodige berichtgeving.

Profiel
De vrijwilliger die we zoeken is:
- Betrouwbaar; we kunnen van

hem/haar op aan, hij/zij heeft
respect voor de privacy van
mensen en voelt zich verant-
woordelijk voor de op zich

genomen taak.
- Heeft goed ontwikkelde sociale

vaardigheden, kan goed omgaan
met vragen van klanten aan de
telefoon en met allerlei typen
mensen.

- Kan werken met de computer.
- Houdt bij drukte het overzicht

en is in staat om adequaat nieuwe
informatie in zijn werk te passen.

- Gaat zorgvuldig om met infor-
matie voor en over derden.

- Onderschrijft de doelstellingen
van de Stichting Welzijn Ouderen
Arnhem.

Praktische voorwaarden
De vrijwillige medewerker:
- is minimaal een dagdeel per week

beschikbaar,
- neemt deel aan vakinhoudelijke

trainingen,
- neemt deel aan de vrijwilligers-

bijeenkomsten en vergaderingen.
Heeft u belangstelling? Dan graag
contact opnemen met de infobalie
of  Annemiek van Leeuwen
telefoon: 026-3611741.

Door Gulay Daymaz en
Annemiek van Leeuwen

Oecumenische samenkomst
De Weldam organiseert op tweede kerstdag een
Oecumenische samenkomst, aanvang 14.30 uur.

Samen staan we stil bij het kerstgebeuren, luisteren
we naar kerstverhalen/gedichten en natuurlijk is er
iets lekkers te eten. Een kaartje kost € 2,50. Inschrij-
ving mogelijk vanaf  maandag 10 december 2007.

Snertmiddag
De laatste snertmaaltijd was een groot succes. Daarom
wordt op vrijdag 11 januari 2008 weer een heerlijke
snertmaaltijd geserveerd. Kosten € 2,00, aanvang 13.00
uur, (zaal open 12.30 uur).
Inschrijven vanaf  woensdag 2 januari 2008. De
sluitingsdatum is 9 januari. Ook een verloting ont-
breekt niet tijdens deze gezellige middag.
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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

Financiële bijdragen
Het wijkplatform Presikhaaf  West heeft in haar vergadering
van 13 november jl. budget toegekend aan de volgende
activiteiten/groepen: Kinder Zomer Festival 2008, kinder-
restaurant Snuffelpaal en werkgroep Presikaaf  1 t.b.v. een
kalender. Wijkplatform Presikhaaf  Oost heeft budget
toegezegd aan S.I.K. t.b.v. Sinterklaasviering.
Voor  informatie kunt u terecht bij de wijkwinkel.

Ondergrondse papiercontainers
De papiercontainers zijn vooral bedoeld als extra service
voor bewoners in de hoogbouw, omdat deze vaak weinig
ruimte hebben om oud papier en karton te bewaren. De
gemeente wil graag dat iedereen zijn oud papier apart houdt
en er in totaal meer papier wordt ingezameld. Uit sorteer-
proeven blijkt dat er nog veel papier in de gewone afvalbak
verdwijnt. Voor de Arnhemse hoogbouw gaat het om
gemiddeld 40 kilo per inwoner per jaar.

Al dat papier belandt in de dure afvalverbranding, terwijl
oud papier een belangrijke grondstof is voor het maken
van nieuw papier. Lever uw oud papier dan ook gescheiden
in van het restafval. Dat scheelt veel kosten, spaart het
milieu en u werkt mee aan een beter klimaat.
De bestaande huis-aan-huis inzameling die één keer
per maand samen met Arnhemse verenigingen plaats
heeft, blijft gewoon bestaan.
De papiercontainers staan naast de ondergrondse verzamel-
containers in de volgende straten: Cloekplein, Gamerslag-
plein, Hisveltplein, Wijenburglaan, Kraaiensteinlaan.
Matenalaan, Van Borselenstraat, Van Kinsbergenstraat en
Dedelstraat. De kleine inworp-opening is niet geschikt
voor dozen en grote stukken karton.

Vakantie wijkwinkel
De wijkwinkel is gesloten van 24 dec. 2007 tot 7 jan. 2008
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 de Gemeente Arnhem 0900 1809.

Wij wensen u fijne feestdagen en een goed 2008.
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Hoofdstructuur
In het Ontwikkelingsplan Presikhaaf staat ook
dat de hoofdwegen van Presikhaaf vanaf 2008
aangepast worden (Laan van Presikhaaf, Lange
Wal en IJssellaan). In januari starten daarvoor
de voorbereidingen aan de Laan van Presikhaaf.
Dit betekent dat er af en toe korte opbrekingen
aan de weg zullen zijn. In maart 2008 start het
grote werk aan de Laan van Presikhaaf.
Daarvoor wordt steeds delen van de Laan van
Presikhaaf voor langere tijd afgesloten. Begin
december hebben de direct omwonenden de
eerste bewonersbrief ontvangen. Zij worden
vanaf nu schriftelijk op de hoogte gehouden
van de werkzaamheden. Over de wegafslui-
tingen en de omleidingsroutes wordt vanaf half
februari gecommuniceerd in heel Presikhaaf  en
Arnhem. Let u daarvoor op dit Wijknieuws en
de Presikhaaf LEEST!. Het werk aan de Laan
van Presikhaaf duurt, als alles volgens plan
verloopt, tot eind december 2008. Daarna start
het werk aan de volgende hoofdweg.

Cruyff  Court
In Presikhaaf  3 gaat de Cruyff  Foundation een
Cruyff  Court aanleggen. Dit is een moderne
variant van het aloude trapveldje. Een Cruyff
Court heeft als doel jongeren met plezier en
veilig te laten sporten in hun wijk. Op een
Cruyff  Court is sport niet alleen een doel maar

ook een middel om thema’s als sociale verant-
woordelijkheid, integratie, samen spelen,
normen en waarden in het spel te brengen.

Het Cruyff  Court wordt naar verwachting voor
de zomer van 2008 aangelegd. In de buurt wordt
voor die tijd een bewonersavond georganiseerd.

Merwedeterrein
Het bestemmingsplan van het Merwedeterrein
gaat binnenkort naar de gemeenteraad voor
vaststelling. Daarnaast is het moskeebestuur
bezig met de uitbreidingsplannen en renovatie
van het huidige gebouw.

Verder is Portaal in overleg met de woonwagen-
bewoners voor een nieuwe standplaats juist ten
zuiden (? Klopt dat? Ik zou zeggen: ten noorden
van het Merwedeterrein. Of: ten zuiden van de
Merwedestraat)van het Merwedeterrein.
Binnenkort worden hiervoor de benodigde
procedures opgestart.

De studentenwoningen mogen tot medio 2009
blijven staan.

Verkoop Middachtensingel
Het vastgestelde stedenbouwkundig plan dat van
toepassing is voor de Middachtensingel 1 geeft
aan dat er 55 appartementen op deze locatie
gerealiseerd moeten worden. Een ontwikkelaar
moet deze appartementen gaan bouwen. Om te
zorgen dat de ontwikkelaar op het terrein aan het
werk kan, heeft de gemeente de bestaande ge-
bouwen gekocht. Als deze leeg zijn, door de ver-
huizing van het Rijn IJssel naar de nieuwbouw,
dan maakt de gemeente het terrein bouwrijp.

De gemeente Arnhem wordt uiterlijk per
31 december 2008 eigenaar van de locatie, maakt
deze dan bouwrijp en kan het perceel begin 2009
leveren.

In voorbereiding op de bouw heeft de gemeente
Arnhem half november via internet  en een
advertentie in de krant ontwikkelaars uitgenodigd
om hun interesse voor het ontwikkelen van de
locatie kenbaar te maken. De gemeente maakt een
selectie en nodigt geselecteerden uit een bieding
te doen bij de notaris.


