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PRESIKHAAF
KERSTMARKT
27 september 2017
13:00 — 16:00 uur

KOM JE OOK?
Alle leeftijden welkom!
Voor de ouders gezellig
picknickbanken
& koffie & thee.

Ieder jaar organiseren wij voor
de kerst een gezellige bingo.
Dit jaar willen wij op dezelfde
dag een kerstmarkt organiseren.
De kerstmarkt is op zaterdag
16 december van 16.00-20.00 uur,
met aansluitend de kerstbingo.
Om in te schatten of er voor de
kerstmarkt voldoende belangstelling is, doen wij hierbij een oproep.
Zijn er bewoners die
interesse hebben om een
kraam te huren?
De kraam is 4 meter lang,
1 meter diep
en overdekt.
De kosten zijn € 20,00 voor
een hele kraam en € 10,00
voor een halve kraam.
Het is de bedoeling dat er
zelfgemaakte spullen of
kerstartikelen worden verkocht (geen rommelmarkt).
Het verkopen van etenswaren/drank, loterijen en
dieren is niet toegestaan.
Geen handelaren.
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GRATIS TOEGANG!

Partners
Stichting Locatie Spatie, Hartenhave

cultuureducatie, Stichting Motel Spatie,
Joe Made This (Duitsland), Erik Tlaseca
(Mexico), SPOON, Stichting leerbedrijf

Diagonaal in samenwerking met JAM, El–
Ele wereld dans- en muziekschool, Arnhems
Trompetter Korps, Parade Girls Arnhem,
Burenhulporganisatie Voor Elkaar: koffie en thee voor alle ouders, Beeldje.nl,
Theatergroep Koppig, Chantal de Wolde,
Studio Velp 26, Schaaf van Graaf, DJ Ivo
Rodriquez van Illmatic & meer!
Mede mogelijk gemaakt door
Gemeente Arnhem
Wijkteam Presikhaaf
Wijkplatform Presikhaaf

Locatie
Park Presikhaaf, bij de skatebaan en het basketballveld!

De kerstmarkt vindt plaats
op het buitenterrein van de
Dr. W. Dreesschool,
Kinderkamp 7, de bingo
wordt gehouden in de zaal
van de school.

Een initiatief van

Graffiti
Street art
Pannenkoeken
Schaaf van Graaf
Optredens
Buurtkroket
Trompetterkorps
Living statues
Stoepkrijten
Haken
& veel meer!

Mocht u interesse in een kraam*
hebben, dan kunt u bellen met
Ingrid Sijnen,
telefoon 06-15 86 83 68
of mail naar
ingridsijnen@gmail.com
*Onder voorbehoud
van wijzigingen.
Bij onvoldoende animo, gaat de
kerstmarkt niet door.

WIJKNIEUWS
LEVENSBOEK
“Omdat vragen meestal komen als ze
niet meer gevraagd kunnen worden.”
Voor ons ligt het boek ‘De vervlogen illusie’, met op
de voorkant een foto van een vliegtuig.
Het levensboek van Jan Hendriksen (89 jaar) met aan
zijn zijde Josefien van de Kamp (schrijfster). Josefien
en Jan kennen elkaar van een fotoclub en ze spraken
samen af dat Josefien het levensboek van Jan zou
schrijven. Het begon met drie A4’tjes die Jan ooit zelf
had geschreven. Het groeide uit tot een compleet
boek.
Jan was 12 jaar toen de oorlog begon. “Na de bevrijding is het bij ons thuis nooit meer een onderwerp
van gesprek geweest,” vertelt Jan. Ondanks zijn aanvankelijke schroom gaat Jans levensboek grotendeels
over de Tweede Wereldoorlog, over hoe hij deze heeft
beleefd. “Daar hebben we veel over gepraat”, zegt
Josefien. “Het heeft mijn beeld over de oorlog veel
completer gemaakt. Iedere verteller belicht het leven
anders. Dat maakt het zo boeiend om iemands levensverhaal te schrijven.”
Het boek heeft Jan veel gebracht. Hij kon eindelijk
over zijn leven van toen praten. Nadat Josefien alles
had opgeschreven, heeft Jan de definitieve keuze

Foto van links naar rechts: Josefien van de Kamp (schrijfster) en
Jan Hendriksen (verteller). Fotografie: SWOA.

gemaakt wat hij in het boek wilde laten staan. “Uiteindelijk blijft de verteller de regie houden”, aldus
Josefien.
Jan raadt iedereen aan om een eigen levensboek te
laten schrijven. “Want”, zegt Jan, “vragen komen
meestal als ze niet meer gevraagd kunnen worden.”
Ook een levensboek?
Wil je net als Jan jouw leven in een boek?
Meld je dan nu aan via 06-11 78 10 79 / 026 327 22 66
of via levensboeken@swoa.nl
Meer informatie zie www.swoa.nl

Advertentie

Actief in uw wijk
Hoetink Makelaars BV
Cloekplein 2
6826 KS Arnhem

Bel of mail voor een gratis en vrijblijvende waardebepaling

T 026 44 34 900
E info@hoetinkmakelaars.nl
I www.hoetinkmakelaars.nl
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PRESIKHAAF
Start aanleg snelfietspad langs
Ecozone Presikhaaf
Vanaf oktober start de gemeente met het aanleggen
van een snelfietspad langs de Ecozone in West
Presikhaaf 1. Doel is om de bestaande fietspaden
tussen Arnhem en Dieren meer met elkaar te verbinden om er een doorlopend traject van te maken.
Fietsverbinding Arnhem - Dieren
Een snelfietspad is een rechtstreekse route op langere
afstanden (15 tot 20 kilometer) die steden en/of woonwerklocaties met elkaar verbindt. Provincie Gelderland
wil meer snelfietspaden in Gelderland. Eén van deze
snelfietspaden is de verbinding Arnhem - Dieren.
Veel vertraging
De bestaande fietsverbinding tussen Arnhem en
Dieren zorgt in het stedelijk gebied van Arnhem en
Velp voor veel vertraging door de vele kruispunten,
verkeerslichten en het drukke auto- en busverkeer.
De snelfietspaden worden aangelegd op (deels)
bestaande fietspaden. Door deze meer met elkaar te
verbinden wordt het fietspad een doorlopend traject.

Voordelen voor fietsers

w Tijdbesparend: voorrang voor de fietser.
w Comfortabel: flauwe bochten, glad asfalt, weinig 		
obstakels en goede verlichting.
w Ruim: ruimte om met zijn tweeën naast elkaar te 		
fietsen én om in te halen.
w Veilig: Auto’s en fietsers zo veel mogelijk gescheiden,
brede en toegankelijke tunnels.
w Herkenbaar: eenduidige bewegwijzering en herken		
baar rood asfalt.
w Gezond: Fietsen is gezond!
Afstemming werkzaamheden Ecozone
De werkzaamheden voor het project Ecozone en het
project Snelfietspad gaan in Presikhaaf 1 gelijk op ter
hoogte van de Zoomstraat en Amerstraat.
Om extra werk te voorkomen worden beide projecten
inhoudelijk en in de uitvoering op elkaar afgestemd.
Haakse bochten
Bij de huidige aansluiting Amerstraat met Merwedestraat zitten twee haakse bochten. Deze zijn vanuit
het snelfietspad niet gewenst. Het ontwerp Ecozone is
daarom aangepast. De bochten in het fietspad zijn
flauwer gemaakt. De aanleg van het trottoir uit het
project Ecozone en de verbreding van het fietspad
langs de Ecozone worden in het project Snelfietspad
meegenomen. Gelijktijdig wordt hierdoor de
afwatering van het fietspad verbeterd.

Basiscursus (kinder)haren knippen
Snelfietspad langs Ecozone West Presikhaaf 1
Het snelfietspad dat in Arnhem wordt aangelegd, loopt
vanaf de kruising Eemslaan over de Merwedestraat,
Amerstraat en Zoomstraat tot aan Laan van Presikhaaf.
Op het deel Merwedestraat komt een fietsstraat, omdat
hier het snelfietspad over de bestaande weg zal lopen.
Fietsstraat
In een fietsstraat zijn fietsers de hoofdgebruikers.
Auto’s moeten fietsers voorrang geven en mogen niet
harder rijden dan de fietsers.
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Op woensdag 20 september van 9.15-11.30 uur
begint er in MFC Presikhaven een cursus (kinder)
haren knippen. In de cursus leer je enkele basistechnieken van haren knippen. De cursus is op vijf
achtereenvolgende woensdagochtenden tot en met
18 oktober. De lessen kosten 3 euro per keer, dat is
inclusief een kapperskop waaraan je met z’n tweeën
werkt. Je moet zelf zorgen voor een knipschaar en
een kam. Inschrijven kan tot 15 sept. bij Ingrid
i.sieljes@rijnstad.nl /06-52 71 07 66.
Er is plaats voor maximaal zeven deelnemers.

WIJKNIEUWS
Archeologisch onderzoek in
Ecozone Presikhaaf
Afgelopen juni is in opdracht van de gemeente
Arnhem in Presikhaaf 1 archeologisch onderzoek
uitgevoerd op de plaats waar de ecozone wordt
aangelegd.
Eerst zijn er acht proefsleuven gegraven, verspreid over
de hele ecozone, om te kijken of en waar er eventueel
archeologische resten in de bodem bewaard zijn gebleven. Op plekken met veel sporen en vondsten zijn
vervolgens grotere opgravingsputten aangelegd om
deze in kaart te kunnen brengen.
Er zijn sporen gevonden van een boerenerf uit de 18e
eeuw met bakstenen waterputten, resten van gebouwen en hekwerken, greppels en moesbedden. De
vondsten bestaan vooral uit fragmenten aardewerk van
verschillende potten en borden, pijpenkopjes en enkele
voorwerpen van metaal. Op een historische kaart uit
1767 staat op deze locatie een boerenerf weergegeven
genaamd ‘Plattenburg’.
Het plangebied blijkt echter al veel langer bewoond te
zijn geweest. De oudste sporen en vondsten dateren
namelijk uit de periode die we de IJzertijd noemen en
zijn tussen de 2.000 en bijna 3.000 jaar oud. Er zijn

sporen gevonden die de locatie markeren van houten
palen van een boerderij (foto) en bijgebouwen zoals
schuren en opslagplaatsen. Presikhaaf was dus bijna
3.000 jaar geleden al bewoond.
De ijzertijdvindplaats vormt de tot nu oudste aanwijzing voor bewoning in Presikhaaf. Al met al blijkt uit
de vondst van de ijzertijdvindplaats dat ook Presikhaaf
een oud verleden heeft.
De sporen en de vondsten worden momenteel verder
onderzocht. Als het onderzoek is afgerond, verschijnt
er een rapport met de resultaten.

Vrijwilligers gezocht!
Pleyade behoort tot één van de
belangrijkste organisaties in de
ouderenzorg in de regio.
Om invulling te geven aan onze
missie “Koester het contact”,
werken wij met vindingrijke,
betrouwbare en gepassioneerde
mensen. Vrijwilligers spelen een
belangrijke rol in het leven van
onze cliënten.
Door hun persoonlijke kwaliteiten,
talenten en levenservaring leveren
zij een geheel eigen bijdrage aan het
welzijn van onze cliënten.

Goede samenwerking tussen cliënten, vrijwilligers en medewerkers
draagt bij tot zorg die aansluit bij
de vraag van de cliënt. Vrijwilligers
kunnen rekenen op ondersteuning
en scholing vanuit Pleyade.

De belangrijkste voorwaarden om
vrijwilligerswerk te doen bij
Pleyade zijn enthousiasme, betrokkenheid en een hart voor mensen.

Voor de locatie Waalstaete zijn we
voor meerdere taken op zoek naar
enthousiaste vrijwilligers.
Bent u geïnteresseerd en/of wilt u
meer informatie over het vrijwilligerswerk, dan kunt u contact
opnemen met Marion van Loo,
consulent Vrijwilligerswerk/
Mantelzorg,
telefoon06-11 78 18 07 of
mail naar m.vanloo@pleyade.nl
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PRESIKHAAF
Eendracht Arnhem letterlijk
en figuurlijk volop in
beweging
Eendracht Arnhem is volop in
beweging, Niet alleen op het veld,
want dat is het wel het minste wat
je van een voetbalclub mag verwachten, maar zeker ook
daarbuiten.

en aandacht
moet zijn voor
een meer verantwoord voedingsaanbod. Betuttelen hoeft niet, maar
de klant moet wel iets te kiezen
hebben.

Een leven lang leren geldt ook voor
101 jarigen, want ook als voetbalvereniging moet je je blijven door
ontwikkelen. Leeftijd speelt daarin
geen rol, maar hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen wel.

Tevens is de club officieel partnerclub van Vitesse geworden.
De focus van dit samenwerkingsverband komt daarbij vooral op
algemeen/maatschappelijk, sportief
en commercieel gebied te liggen.

Zo is de vereniging door het plaatsen van zonnepanelen zelfvoorzienend voor wat betreft de elektriciteitsvoorziening in het clubgebouw
en kleedaccommodatie. De
opbrengsten van het teruggegeven
overschot aan opgewekte energie en

de besparing die overal geplaatste
ledverlichting gaat opleveren
worden straks weer gebruikt om
waterbesparende voorzieningen aan
te brengen. Een win/win situatie
voor vereniging en milieu.
Ook wil de vereniging haar verantwoordelijkheid nemen op het
gebied van gezonde voeding.
We zijn ervan overtuigd dat er naast
de traditionele frituur ook ruimte

Advertentie

Kapsalon

Apart

Dames en Herenkapsalon
Kom langs of bel
voor een afspraak.
U kunt vrij parkeren
voor de deur!!!

Honigkamp 82
telefoon 362 18 18
www.kapsalonapart.nl
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Voorzittr Eendracht Henk Kamerbeek en
Directeur Vitesse Joost de Wit

Op gebied van moderne media en
communicatietechnieken (Twitter,
Instagram, Facebook, Website,
Vlogger) wil de vereniging ook
stappen gaan maken.
Als 101 jarige kan zij daar echter
nog wel wat hulp bij gebruiken,
want de techniek ontwikkelt zich
tegenwoordig sneller dan de voetbal
vaak rolt. Interesse, kom gerust
even binnenwippen.
De koffie staat voor u klaar.

WIJKNIEUWS
ATK MusicKids zoekt uitbreiding én
een enthousiaste (trompet)leraar

willen uiteindelijk in ieder geval
hun A-diploma gaan halen zodat ze
kunnen gaan meedoen in de groep.
Ook willen we heel graag meer kids
betrekken bij de vereniging.
Het mooiste zou het zijn als we een
jeugdkorps/-ensemble kunnen
oprichten en daar hebben we jou
bij nodig.
Hoe? Daar gaan we het met elkaar
over hebben tijdens ons
kennismakingsgesprek.
We willen de lessen graag laten
beginnen vanaf 1 september, of zo
snel mogelijk hierna, dus er is enige
snelheid geboden.

Ben jij die leuke, jonge en enthousiaste muziekstudent die onze
MusicKids stevig op weg kan
helpen bij het spelen op trompet
of een ander blaasinstrument?

We hebben op dit moment twee
stoere trompettertjes die jouw hulp
hierbij goed kunnen gebruiken.
De ‘mannen’ zijn beide ongeveer
10 jaar, behoorlijk fanatiek en

ATK MusicKids is onderdeel van
het Arnhems Trompetterkorps en
het verenigingsgebouw is gevestigd
aan de Honigkamp in de Arnhemse
wijk Presikhaaf.
Wil je meer weten?
Richt je mail dan aan
René Verkade: pr@atkbrass.nl

Declamatie en voordracht
op culturele avond in MFC
De Cultuurgroep Presikhaaf (CgP) organiseert op vrijdag
29 september a.s. weer een culturele avond in MFC Presikhaven aan
de Laan van Presikhaaf 7. Dit keer staat ‘het geschreven en gesproken
woord’ centraal.
De landelijk bekende acteur
Eric van der Donk zal diverse
verhalen voordragen, onder andere
de bekende columns van Simon
Carmiggelt.
Jesse Laport, de stadsdichter van
Arnhem, zal een aantal van zijn (o.a.
over de stad Arnhem) gemaakte
gedichten voordragen.
Samen en afwisselend brengen zij
op die manier proza en poëzie ten
gehore.

Aanvang van deze avond is
om 19.30 uur (zaal open vanaf
19.00 uur).
Kaarten voor deze culturele avond
zijn te koop in de bibliotheek in
het MFC, via het emailadres
cultuurgroeppresikhaaf@gmail.com
of op de avond zelf aan de kassa.
De kaartjes kosten € 3,00 (inclusief
een consumptie).
U bent van harte uitgenodigd.

Eric van
der Donk

Jesse
Laport
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Vrijwilligers
helpen ouderen
Vrijwilligers spelen een belangrijke rol voor veel welzijnsorganisaties: ze zijn behulpzaam,
bieden een luisterend oor en
hebben een groot empathisch
vermogen.

boodschappen hoef te doen.” Ze
heeft wekelijks contact met de
bezorgers van SWOA. “Het is
fantastisch dat er vrijwilligers zijn
die dit doen.

Ze koken met verse ingrediënten,
lekker, gevarieerd en persoonlijk.
Met deze samenwerking biedt
SWOA een handig en veilig hulpmiddel in de thuissituatie van
ouderen, maar de maaltijdservice
spreekt ook veel mantelzorgers aan
voor wie het prettig is als zij wat
ondersteuning krijgen bij de zorg

Dit geldt ook voor SWOA, de
welzijnsorganisatie voor ouderen in
Arnhem. Zij bieden verschillende
welzijnsdiensten, waaronder de
maaltijdservice, die door hun eigen
vrijwilligers bij de ouderen thuisbezorgd wordt.
In een tijd waar veel zelfstandigheid
van ouderen wordt verwacht,
vervullen de vrijwilligers van
SWOA een belangrijke functie.
Doordat de vrijwilligers wekelijks
contact hebben met de ouderen,
zien zij wat er speelt bij de ouderen
en welke problemen ze tegenkomen
in de dagelijkse gang van zaken.
Het koken van een verse en lekkere
maaltijd is hier een onderdeel van.
De maaltijdservice van SWOA is
dan een handige uitkomst.
Mevrouw Heumen is al enige tijd
klant van SWOA. “De maaltijdservice is prima geregeld.
De maaltijden zijn lekker en gevarieerd en het is handig dat ik geen

vlnr: Wieske Meijers (vrijwillige bezorger), mevrouw Heumen,
Jan Span (vrijwillige bezorger)

Ze zijn vriendelijk, maken een
praatje en zijn heel behulpzaam.
Zo helpen ze mij met het invullen
van de menukaart en zetten ze de
maaltijden in de koelkast. Ik ben
heel tevreden.” Voor de maaltijdservice werkt SWOA samen met
Food Connect, zij koken de maaltijden in een echte keuken.

Workshop peutermassage
Peuters zitten vol energie, levenslust en vastberadenheid; ze willen
alles zelf doen en ontdekken.
Bij de workshop peutermassage, die
de werkgroep Speelkameraadjes
organiseert, versterk je de relatie
met je peuter en leer je op een
8

speelse manier een aantal ontspanningsoefeningen. De workshop is
leerzaam maar vooral leuk om te
doen samen met je peuter.
De workshop is op maandag
2 oktober om 13.00 uur .
De workshop peutermassage kost

voor een familielid, buur of kennis.
Het bestellen van een maaltijd is
eenvoudig en snel geregeld.
Mantelzorgers of ouderen die op
zoek zijn naar een maaltijdservice
voor henzelf of ouders in Arnhem
kunnen contact opnemen met
SWOA via 088-810 10 10 of via
www.swoa.uwmaaltijd.nl
2,00 euro per kind en wordt
gegeven in MFC Presikhaven,
Laan van Presikhaaf 7.
De workshop is voor ouders met
een peuter van ca. 2 t/m 3 jaar.
Wil je meedoen geef je dan op via
speelkameraadjes@gmail.com of
bij Helen telefoon 06-10 34 39 43.

WIJKNIEUWS
REGENBOOG
KOOKWORKSHOP

Ook andere Arnhemse Welzijnsen zorginstellingen worden
gestimuleerd om voor de Roze
Loper te gaan.

Op 16 juni organiseerde SWOA
samen met Resto van Harte en
Mindmix in De Klup aan de Vrij
Nederlandstraat een leuke en
interessante interactieve
Regenboog-Kookworkshop.
Thema’s: diversiteit en vooroordelen.

De zeer diverse opkomst voor de
workshop bestond uit 22 mannen
en vrouwen, migranten en autochtonen, jong en oud, die samen
heerlijke gerechten kookten en in
gesprek gingen over onder andere
LHBT en vooroordelen en
diversiteit in het algemeen.

SWOA heeft de Roze Loper, keurmerk voor LHBT vriendelijke
organisaties, en door middel van
deze workshop aandacht gevraagd
voor Roze ouderen (en diversiteit).

Een geslaagde bijeenkomst in
De Klup, waar we te gast waren bij
Burenhulp voor Elkaar!

Vrijwilliger bij
Buurtbemiddeling
Ergernis over een geluid, kinderen,
huisdieren, een barbecue of een
verkeerd geparkeerde auto? Het
stelt eigenlijk niets voor, maar
soms lopen dit soort ergernissen
toch uit de hand. Daar zit
niemand op te wachten.
Maar wat voor de ene buur heel
gewoon is, is voor een andere buur
storend. De stap naar de rijdende
rechter is voor velen één brug te ver.
Maar aankloppen bij Buurtbemid-

deling is vaak een geslaagde route.
Carien is vrijwilligster sinds haar
pensioen: “Er zijn overeenkomsten
én verschillen met mijn oude werk.
Als rechter nam ik de beslissing en
mocht ik tijdens de behandeling
van een zaak vaak wel laten merken
wat ik van iets vond.
Als bemiddelaar neem je geen
beslissing. Je bent neutraal.
De buren moeten zelf een oplossing
bedenken. Soms help ik wel een

Tekenen & schilderen voor
beginners en gevorderden
De cursist krijgt begeleiding bij het
ontdekken van een eigen creatieve

stijl en is daarbij vrij in materiaalkeuze, techniek en onderwerp en
werkt op eigen niveau in een eigen
tempo.
In de groep is ieder met iets anders
bezig: niemand jaagt of houdt
elkaar op, maar de verschillende
werkwijzen kunnen wederzijds
inspirerend zijn. De eigen inbreng

handje. De een is nu eenmaal wat
creatiever in het bedenken van
oplossingen dan de ander.
Maar als bemiddelaars hebben wij
de taak om het gesprek te begeleiden. De emoties lopen soms hoog
op. Dan grijpen we eventueel in.
Mensen moeten wel respectvol
omgaan met elkaar. Maar het kan
ook anders. Ik heb één keer meegemaakt dat aan het eind van het
bemiddelingsgesprek een van de
buren zei: “Nu ga ik je eerst eens
even lekker knuffelen.”
Kijk voor meer informatie op
www.buurtbemiddelingarnhem.nl
is belangrijk en er is veel mogelijk.
Het plezier in het (verder) ontwikkelen van uw creatieve mogelijkheden staat voorop.
Aanvang cursus: 21 september 2017
Locatie:
SWOA steunpunt de
Weldam
Tijd:
op donderdag van
13.30 tot 15.30 uur
Kosten:
€ 83,00 voor 14 lessen
Informatie: Telefoon: 445 69 49
madelonoverbeek@upcmail.nl
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ozet

ederlands
iedere 4e
de maand.
vrijdag van
00-11.30 u.

Door de taalstage groeit het zelfvertrouwen van de taalcursist en neemt
hij/zij actiever deel aan de Nederlandse samenleving. Taallessen op
basisniveau zijn gratis. Na aanmelding wordt eerst gekeken wat je niveau is,
daarna word je in een groep geplaatst.
Illustraties: Henry Smaal

elijk)

Taalaanbod in
Presikhaaf en het
Arnhemse Broek

RijnIJssel kijkt wat de cursist nodig heeft om de taalstage
goed te kunnen doen en begeleidt de taalcursist op de taalstageplek. Iedere week is er in de les een terugkoppeling over
wat de taalcursist op de stageplek gedaan heeft. Ook wordt
gekeken waar nog extra oefening nodig is.

en
ren spreken
n kennen.
aatje
– 442 28 33/
m.nl

Taallessen door vrijwilligers

Taal leren in Presikhaaf

In Presikhaaf is veel aandacht voor het helpen van
anderstaligen om de taal
te leren.
Dit wordt gedaan vanuit de visie
dat wijkbewoners elkaar moeten
kunnen verstaan om goed met
elkaar te kunnen samenleven in de
wijk. Wat er o.a. gedaan wordt, lees
je hieronder.

Nederlandse taallessen
en taalstage

In Presikhaaf zijn op
verschillende niveaus
Nederlandse taallessen te volgen.
Dit zijn taallessen voor wijkbewoners die op basisniveau Ned. zitten.
Om aan deze lessen te kunnen
deelnemen, moet men ingeburgerd
zijn. Omdat het belangrijk is dat
cursisten de taal ook oefenen in de
praktijk kan een cursist kiezen voor
taalles met een taalstage.
RijnIJssel en Rijnstad werken hierin
samen; Rijnstad/participatiewerk
zoekt samen met de taalcursist een
geschikte taalstage in de wijk.
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Voor wijkbewoners die nog niet zijn ingeburgerd, of
die de taallessen van RijnIJssel hebben afgerond en hun
Nederlands willen blijven oefenen en voor wijkbewoners
die graag beter Nederlands willen leren praten, zijn er de
taallessen die door vrijwilligers gegeven worden.
Deze lessen zijn gratis en je kunt zo binnenlopen en meedoen. In de
Taalfolder, die je op de website van Presikhaaf kunt vinden, staat waar en
wanneer deze taallessen gegeven worden.
Verderop staat hoe je deze folder kunt downloaden.

Nieuwe taalgroep voor gevorderden

Op maandag 11 september start in MFC Presikhaven een
nieuwe taalgroep voor gevorderden.
Als je aan een bepaald onderdeel van je taal wilt werken (b.v.
spreken, grammatica, hulp bij inburgeringsexamen, schrijven
of begrijpend lezen, of bij het behalen van je staatsexamen),
dan kun je bij deze groep terecht.

WIJKNIEUWS
Taalfolder

Een overzicht van het taalaanbod in
Presikhaaf kun je downloaden via
www.presikhaafnet.nl onder het kopje
‘wijkactiviteiten’. Hier staat ook het
inschrijfformulier voor de Nederlandse taallessen. Wil je taalles, vul dan
nevenstaande strook in en lever deze in bij
het participatiewerk in MFC Presikhaven
of mail je gegevens naar i.sieljes@rijnstad.nl

o

Ja, ik wil graag Nederlandse taalles.

Naam: ..........................................................................................................................................
Adres en postcode:.....................................................................................................
Telefoonnummer:.........................................................................................................

Voor vragen over het taalaanbod kun je bellen naar
Ingrid Sieljes, telefoon 06-52 71 07 66.

E-mailadres:..........................................................................................................................
Geboortedatum ............................................................................................................
Burgerservicenr:..............................................................................................................

De Nederlandse
taallessen in Presikhaaf worden betaald en georganiseerd door wijkteam
Leefomgeving Presikhaaf, Rijnstad, RijnIJssel en Gemeente Arnhem.

Oefening baart kunst
Negen jaar woont Rajad, afkomstig uit Irak, nu al weer
in Nederland, waarvan zo’n tweeëneenhalf jaar in de
wijk Presikhaaf. Nadat ze haar inburgeringscursus had
gehaald, ging ze taallessen volgen. Bij RijnIJssel, waar
zij in het MFC de lessen volgt, is de afspraak naast
taallessen vrijwilligerswerk te doen om het geleerde in
de praktijk te brengen.
Dat kon ze bij Budosport waar ze één middag in de
week in de kantine helpt. Ook de Iraakse Mahin is hier
een middag vrijwilligster. Beide dames waren voor dit
interview uitgenodigd, helaas moest Mahin afzeggen.
Marian Wensink van Budosport zit als stageaanbieder/begeleider aan de gezellige tuintafel van de sportschool
om eventueel een toelichting te geven.

Rajad: “Als ik mijn werk doe, vragen sommige mensen
waar ik vandaan kom en dan maak ik een praatje.
Uit mezelf begin ik niet zo gauw met praten omdat ik
bang ben om fouten te maken. De taalstage zorgt
ervoor dat ik wel moet praten.
Bij Budo sport moet ik achter de bar soms wisselgeld
teruggeven.
In onze thuislanden hebben we alleen briefjesgeld. In
de taalles is toen extra aandacht aan “geld wisselen”
besteed.”
Marian: “Mahin heeft een tijdje iedere avond thuis
met haar kinderen geoefend in klein geld teruggeven.”
Rajad: “Ik probeer thuis ook Nederlands te praten.
De kinderen kunnen het goed, daardoor voel ik me
soms onzeker. Marian zegt elke keer tegen me dat ik
thuis juist wel Nederlands moet praten.
Marian: “Rajad heeft net als Mahin wat moeite met
het beantwoorden van de telefoon. Gelukkig is er
altijd begeleiding aanwezig om het telefoontje over te
nemen. Dit is ook zo’n onderwerp dat in de taallessen
aan de orde kan komen.”
Zowel Marian als Rajad vinden dat taallessen en
plekken waar je de taal kunt oefenen (stages, vrijwilligerswerk etc.) belangrijk zijn. Anderstaligen vallen
thuis te snel terug in hun moedertaal en Nederlands
leer je vooral door het veel te spreken.
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PRESIKHAAF
Activiteiten

in de Weldam en Waalstaete

Studieclub 50-plus
Geïnteresseerden kunnen zich
opgeven voor de studiekring
50 plus die in het najaar, bij voldoende interesse, start in SWOAlocatie Waalstaete, Waalstraat 36.
Deze is bestemd voor 50-plussers
die het leuk vinden om met
(nieuwe) onderwerpen kennis te
maken en zich daarin te verdiepen.
Info: Harry Hazewinkel,
telefoon 311 53 65 of
harryhazewinkel@gmail.com en
Will Bijloo, telefoon 06-36 46 23 44
of willybijloo@gmail.com
SWOA Knoppenhulp
Voor als u moeite heeft met uw
apparaten.
Wij helpen u graag bij het instellen

of bedienen van uw apparaten:
* wasmachine en droger
* computer en tablet
* televisie en dvd-speler
* telefoon en smartphone

Voor iedereen van 55 jaar en ouder,
woonachtig in Arnhem.
De kosten bedragen € 4,50 per
bezoek van maximaal anderhalf uur.
Aanmelden: telefoon 361 17 41
(SWOA-locatie de Weldam,
Middachtensingel 39).
Week van de Eenzaamheid
Van 21 september tot en met
1 oktober is het de Week van de

Afrikaans straatfestival
Op de eerste zaterdag van augustus trok een bonte stoet van zo’n
40 Afrikanen, gekleed in de
kleuren van Sierra Leone (groenwit-blauw), in een feestelijke
optocht vanaf de Thorbeckestraat
naar het Park Presikhaaf.
Er was natuurlijk veel belangstelling
onderweg.
De optocht vertrok wat later door
het regenachtige weer. Niet zoals
gepland om 14.00 uur, maar om
16.00 uur toen er een waterig
zonnetje tevoorschijn kwam.
Vanaf de Thorbeckestraat vertrok
men met muziek richting Park
Presikhaaf, waar ’s avonds het feest
werd voortgezet.
“Wij willen Arnhem kennis laten
maken met onze Afrikaanse
12

cultuur,” aldus Foday Dabor. Hij,
Ibrahim Bangura en Mohamed
Sankoh organiseerden deze bonte,
eerste straatcarnavalsoptocht.
De drie mannen zijn geboren in
Sierra Leone en wonen in Arnhem,
samen met nog zo’n 160 land-

Eenzaamheid. SWOA besteedt hier
aandacht aan. Zo wordt o.a. de
Weldam op 28 september omgetoverd tot een heus pannenkoekenrestaurant. U bent van harte
welkom. Gezellig andere buurtbewoners ontmoeten en heerlijk
genieten van overheerlijke,
zelfgemaakte pannenkoeken!
Info: telefoon 361 17 41.
SWOA-spreekuur
Op woensdag 6 september begint
in Waalstaete het SWOA-spreekuur
voor senioren weer.
Heeft u vragen of wilt u advies,
kom dan even langs. U hoeft geen
afspraak te maken. Het kan zijn dat
u even moet wachten als het wat
drukker is.
Locatie:
Waalstaete, Waalstraat 36. Iedere
woensdag van 9.00-12.00 uur.
genoten. Een veertigtal had zich
verkleed voor deze bonte optocht
en liepen mee.
Het is de bedoeling om het elk jaar
te laten terug keren. Helaas is het
dit jaar niet gelukt, door de te korte
voorbereiding, om ook een
Afrikaanse markt te organiseren in
het park.

Tekst en fotografie
Theo Jansen,
Rheden Nieuws

WIJKNIEUWS
Voeding en bewegen in
balans geeft ouderen
meer kans
Altijd al willen weten hoe het nou écht zit
met voeding en welke oefeningen voor
behoud van uw fitheid essentieel zijn?
Kom dan naar de cursus Voeding en
Bewegen die start op dinsdag 26 september in de Bethlehemkerk aan de Honigkamp. De cursus wordt gegeven door
Sylvia van Daalen, diëtiste en Monique
Donderwinkel, oefentherapeute Cesar.
Een gezonde voeding is op elke leeftijd
belangrijk. Maar des te meer bij het
ouder worden. Ouderdomsprocessen
zorgen er voor dat lichamelijke en
geestelijke vermogens veranderen. De
meeste van deze processen zijn nauwelijks te beïnvloeden, helaas. Die gaan
vanzelf. Daarom is het belangrijk om dat
wat je nog wel kunt beïnvloeden, je
voeding en je beweging, zo goed mogelijk in te zetten. Wat is goede voeding?
Welke beweging zorgt er voor dat ik sterk
en fit blijf? Hoe fit ben ik eigenlijk? Welke
risico’s neem ik bij het dagelijks bewegen
in mijn huis? Daar gaat deze cursus over.
De cursus bestaat uit 5 bijeenkomsten op
dinsdag van 10.30 tot 11.30 uur. Eerst 30
minuten theorie over voeding door de
diëtiste, gevolgd door een korte uitleg
over beweging en valpreventie door de
oefentherapeute. Daarna actief aan de
slag met de oefeningen. Alle deelnemers
krijgen een voedingsdagboek. Verder
ontvangt u wekelijks een mail met de
informatie uit de les, voor de naslag.
Natuurlijk is er ruimte voor vragen en
eigen inbreng.
Voor informatie: Sylvia van Daalen,
diëtiste, telefoon 443 47 22
Monique Donderwinkel,
oefentherapeute Cesar, telefoon 361 40 05

Klaverjassen en jokeren in de Oosthof

Zin in een gezellige kaartavond?

Vanaf 15 september a.s. kunt u iedere vrijdagavond terecht in buurtcentrum
de Oosthof om te klaverjassen en te jokeren. De activiteit bestaat al 25 jaar
en staat open voor iedereen. Houdt u van kaarten, dan bent u van harte
welkom.
Tijd: 		
Waar: 		
Meer info:
Mail: 		

19.30 uur tot 22.30 uur. Kosten: € 2,00 per avond
buurtcentrum de Oosthof, Kinderkamp 9
Frans van Haeren, telefoon 06-12 10 88 33/ 026 361 83 44
fhaeren96@hotmail.com
Advertentie

OEFENTHERAPIE CESAR PRESIKHAAF Monique Donderwinkel
Te l : 0 2 6 3 6 1 4 0 0 5 w w w. o e f e n t h e r a p i e c e s a r p r e s i k h a a f. n l

Heeft U last van artrose? Door beter te bewegen en spieren sterker te maken
worden uw gewrichten minder belast. U ontdekt hoe u een goede lichaamshouding en gezond bewegingspatroon kunt ontwikkelen.

n

Oefentherapie kan de oplossing zijn bij onder meer hoofdpijnklachten, rug-,
bekken- en schouderklachten, osteoporose, hernia, ademhalingsklachten,
spanning gerelateerde klachten en houdingafwijkingen. Samen maken we een
plan om van uw klachten af te komen en weer balans in lijf en leden te vinden!
n

n Kunt u thuis moeilijker bewegen, bent u bang om te vallen of wordt het
steeds lastiger om zelfstandig te blijven? Oefentherapie kan een belangrijke rol
spelen op het gebied van behoud van zelfredzaamheid

Ik kom aan huis om uw dagelijkse bewegingen te trainen.
Op 26 september start weer een cursus voeding en bewegen in balans geeft
ouderen meer kans.

n

Bel voor een gratis houding- en bewegingscheck!
13

PRESIKHAAF
Ingezonden brief

niet op, laat de gemeente het maar
opruimen”, is duidelijk zichtbaar in
Presikhaaf. Dit is toch zo jammer!!!

Beste medebewoners in
heel Presikhaaf,
Dagelijks loop ik door onze wijk.
Het valt me dan op wat er aan
plastic, papier, lege chips/snoepzakken en blikjes aan de kant
van de weg en tussen de beplanting ligt.
Ook plastic afval gedumpt in de
verkeerde week, of te laat nadat de
afvalwagen van de gemeente al
langs is geweest. Ook nu de meeste
afvalcontainers zonder afvalpasje te
openen zijn, worden nog steeds
vuilniszakken en andere rommel
naast de containers gezet.

Het lijkt mij onwaarschijnlijk dat
als je als bewoners van woning/
appartement de rotzooi in je tuin
of tussen de beplanting in je directe
woonomgeving niet ziet liggen. Dit
ruim je dan toch op of ben ik nou
gek? Het motto van de huidige
maatschappij; “ik heb het er niet
neergegooid, dus ruim ik het ook

“Muziek op schoot”

muziekles voor de allerkleinsten

Nu hebben de gemeente en
woningcorporaties zoveel moeite
gedaan om de wijk op te knappen
door de mensen in nette gerenoveerde huizen te laten wonen, met
ook veel nieuwbouw. En nu wordt
de buurt weer ontsierd door alle
rotzooi.
Laten we met elkaar, arm of rijk,
jong of oud respect tonen voor
onze wijk en woonomgeving.
Laten we met elkaar zorgen voor
een schoon Presikhaaf !
Een wijkbewoner

Let op:
aanmelden vóór 18 september. Er is slechts een beperkt
aantal plekken beschikbaar. Workshop: Muziek op
Schoot. Locatie: MFC, Laan van Presikhaaf 7.
Data: 21 en 28 september, 5 oktober.
Kosten: € 6,00 per kind voor drie lessen (broertje of
zusje tegen gereduceerd tarief )

“Kabouterdans”
dansles voor peuters

De werkgroep Speelkameraadjes Presikhaaf organiseert
weer een workshop Muziek op Schoot.
Een workshop van drie lessen waarin de dreumesen en
peuters zelf muziek ontdekken.

In november wordt in het MFC een workshop van
twee danslessen gegeven voor peuters.
De kindjes krijgen dan een introductie in dansen en
bewegen op muziek. De lessen zijn speels opgezet en
voor elk niveau te volgen, zolang de kindjes al zelfstandig kunnen lopen. Dit is een ouder-kind activiteit, wat
betekent dat papa, mama, oppas of oma erbij blijft om
het kind te helpen. Op donderdagen 2 en 9 november
verzamelen we om 10.15 uur voor de les en we eindigen
om 11.15 uur.

De lessen zijn speels, zeer afwisselend en ontzettend
leuk. De nadruk ligt op het plezier en zelf meedoen,
samen met papa of mama.
De lessen zijn op donderdagen 21 en 28 september en
5 oktober. We verzamelen om 9.15 uur en de les eindigt
om 10.15 uur.

Workshop: Kabouterdans. Locatie: MFC, Laan van
Presikhaaf 7. Data: 2 en 9 november.
Kosten: € 2,00 per kind voor twee lessen.
Aanmelden voor bovenstaande lessen/workshop:
speelkameraadjes@gmail.com of bel naar
06-10 34 39 43.
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WIJKNIEUWS
Burenweek
Op 23 september aanstaande is het burendag.
Burendag vier je samen met je buren en de buurt.
Buurten worden leuker, socialer en veiliger als
buren elkaar ontmoeten en zich samen inzetten
voor hun buurt.
In de week voorafgaand aan de burendag gaan Sociaal
wijkteam, Team Leefomgeving, Stichting Thuiszorg
Midden Gelderland en Thuiszorg Groot Gelre de wijk
in.
Wij kijken er naar uit om u te ontmoeten en te spreken en beantwoorden graag uw eventuele vragen.
Ook zijn er een aantal vragen die wij
graag aan u willen stellen.

Waar kunt u ons vinden?

Maandag 18 september
van 9.00 tot 12.00 uur de Bethaan
van 13.00 tot 16.00 uur Albert Heijn Presikhaaf
Dinsdag 19 september
van 11.00 tot 14.00 uur Albert Heijn Presikhaaf
van 13.00 tot 16.00 uur Waalstaete

Woensdag 20 september
van 9.00 tot 12.00 uur Guven Supermarkt Honigkamp
van 13.00 tot 16.00 uur Albert Heijn Presikhaaf
Donderdag 21 september
van 11.00 tot 14.00 uur Albert Heijn Presikhaaf
van 12.00 tot 15.00 uur Moskee, Eemslaan-Maaslaan
van 18.00 tot 21.00 uur Winkelcentrum Presikhaaf
Vrijdag 22 september
van 11.00 tot 13.00 uur Kinderkamp 7 en 9
van 13.00 tot 16.00 uur Bethlehemkerk
Mantelzorgdag 11 november 2017
Velen hebben de zorg voor iemand in hun omgeving.
Wanneer die zorg bijna dagelijks is, bent u mantelzorger. Het wijkteam organiseert voor u de Mantelzorgdag, een dag waarop u als mantelzorger verwend wordt.
Het programma bestaat uit een heerlijke high tea,
muziek en meer…
Datum: 11 november
Locatie: de Weldam
Tijd: 12.00 tot 15.00 uur
U kunt zich aanmelden vanaf 15 oktober via
telefoonnummer 370 35 40.

De sportiefste gymmeester
van Nederland!
Onze gymleerkracht Nick Zweers
is geselecteerd om deel te nemen
aan de wereldkampioenschappen
Triatlon. Hij kan namelijk heel
hard rennen, zwemmen en fietsen.
Hij heeft al aan veel wedstrijden
meegedaan en sport echt elke dag.
De wereldkampioenschappen
vinden dit jaar plaats in Rotterdam
van 14-17 september en uit heel veel
landen doen mensen mee.
In Rotterdam moet hij zo hard
mogelijk 750 meter zwemmen,
20 kilometer fietsen en 5 kilometer
hardlopen.
Bij andere wedstrijden maakt hij
soms zelfs de dubbele afstanden!!

Wij zijn supertrots op Meester Nick
en gaan heel hard voor hem
juichen!
Kinderen en het team van
Kindcentrum De Werf

Agenda
werkgroepen
Presikhaaf
september

20-09 BO Over het Lange
		 Water in De Oosthof
27-09		 Wijkplatform 		
		 Presikhaaf in MFC

oktober

10-10 BO Elsweide in
		 De Oosthof
De vergaderingen zijn
openbaar en beginnen om
19.30 uur.
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PRESIKHAAF
Nieuwsbrief Werkgroep AGA

Vaststelling bestemmingsplan en verlening omgevingsvergunning
De gemeenteraad heeft 10 juli 2017 het bestemmingsplan Windpark en zonneveld
Koningspleij Noord gewijzigd vastgesteld en op 11 juli 2017 is de gewijzigde omgevingsvergunning voor de bouw van vier windturbines verleend.

P R E S I K HA A F

Op 10 juli jl. heeft de gemeenteraad eerst de motie ‘Zo
hebben voor bewoners in de omliggende wijken in
min mogelijk overlast’ aangenomen met 38 stemmen
Arnhem en Westervoort. In Presikhaaf geldt dat met
vóór. Vervolgens werd bestemmingsplan Windpark en
name voor een groep bewoners van Presikhaaf 3. Want
zonneveld Koningspleij Noord vastgesteld, ook met
ook al val je als omwonenden binnen bepaalde landeProcedure bestemmingsplan Kleefse Waard,
38 stemmen vóór. Eénenraadslid
was niet
aanwezig.
lijke normen voor slagschaduw en geluid, dan wil dat
Windturbinepark
zonneveld
weer
gesplitst
Gestemd werd bij handopsteking. De stemmachine
niet zeggen dat je geen overlast ondervindt, integenDe versnelde procedure voor de Kleefse Waard, windturbinepark en zonneveld is weer
weigerde
tot twee
toe deze
uitslagen zichtbaar
danrealiseren
staat juist
vast dat een grote groep een aantal
gesplitst in twee
apartekeer
procedures.
De bestemmingsplannen
en deteaanvraagdeel,
voor het
van het
maken!
dagen
per
jaar
flink
overlast ondervindt.
windturbinepark en zonneveld zou 15 januari jl. in procedure zijn gegaan.

Nieuwsbrief Werkgroep AGA

De gemeenteraad had 19 december
nes waren, en zijn op het moment
jl.
nog besloten een versnelde
dat dit geschreven wordt, nog niet
Behandeling
in de gemeenteraad
procedure
toe
te
passen
voor
het
Ondanksgereageerd
dat wordt
De gemeenteraad heeft amperafgerond.
inhoudelijk
bestemmingsplan Kleefse Waard,
verwacht dat de gemeenteraad in
op de 19 insprekers
en later
met
ook
windturbinepark
en zonneveld
op hebben
septemberzij
2017
eenelkaar
besluit kan
Koningspleij
Noord. Op 7gesproken
februari
nemen
ontwerpbestemamper inhoudelijk
over over
dit het
procedureel
en
2017
kwam het college
met het
mingsplan zodat de initiatiefnemer
inhoudelijk
ingewikkelde
bestemmingsplan
en omgebesluit dat toch weer niet te doen.
nog steeds in september 2017
vingsvergunning.
Een dossier
van een enorme
omvang
Als
reden werd de ontwikkeling
van SDE-subsidie
kan aanvragen
voor
een
op korte
de Kleefse
bouw van de windturbines.
datcampus
in zeer
tijdWaard
met eendezogenoemde
coördinatiegenoemd.
Daarvoor
zijn nog enkele
procedure
doorlopen
moest worden. Terwijl de komst
maanden nodig. En de onderzoeTot nu toe is er voor omwonenden
van
met
name
de
windturbines
gevolgen
zal
ken / rapporten voor de windturbi- nietgrote
of nauwelijks
de mogelijkheid

geweest om zich uit te spreken over
deze
Op vragenof
in zoals
2014 in een motie werd vastgelegd:
Hetplannen.
is afwachten
gesteld
tijdens
de
windconsultaties
‘bij de uitwerking van de plannen wordt ingezet op een
in de verschillende wijken, kwam
optimale
balans tussen overlast en economisch rendetijdens
de afsluitingsbijeenkomst
daarvan
op turbines,
hoofdlijnen een
ment slechts
van de
waarbij het resterende aantal
reactie.
(Zie hiervoor
gehinderden
bij verschillende typen windturbines
www.ageena.nl) Wanneer de planbetrokken
wordt
in de
te maken afweging.’ Het wordt
nen
bij de gemeente
worden
ingediend
zal duidelijkom
worden
of erstadium van het proces, als de
ingewikkeld
in dit
iets
met deen
vragen
/ opmerkingen
is
locatie
beoogde
opbrengst
vastligt, economisch
gedaan bij de planvorming.
rendement
af
te
wegen
tegen
belangen
van mensen die
Of er dan nog tijd zal zijn voor de
afspraak
bewoners
om voorafhindermetzullen
ondervinden.
gaand aan het in procedure gaan de
aanvraag van de initiatiefnemer in
bestaat
dat de snelheid waarmee de
teDe
zienindruk
en vervolgens
met de
gemeente
te bespreken
en het
gemeente
deze procedure
wil doorlopen, de kwaliteit
bewonersbelang in te brengen, is op
en de belangen van inwoners van Presikhaaf zeker niet
dit moment nog heel erg de vraag.

ten goede komt.

Visualisatie van windturbines bij Presikhaaf
Foto: simulatie mogelijke locaties windturbines. Uit: Uitwerking plan & Antwoorden
windconsultaties (op hoofdlijnen) Woensdag 11 januari 2017 Maarten de Keijzer.
Of dit de definitieve locaties zijn is op 7-3-2017 nog niet bekend.

Theesalon in Presikhaaf
Mantelzorg en Vrijwillige Thuishulp Arnhem (MVT) en Pleyade
Coördinator
organiseren na de zomer drie keer een theesalon voor vrouwen die
mantelzorger zijn en een andere culturele achtergrond hebben.
Goedebuur
vier uur in de week voor langere
periode beschikbaar is en een
sociale achtergrond heeft, laat het
ons dan weten.

Mantelzorger
benproject
je als je
Goedebuur
is een
vanintensief zorgt voor iemand uit je omgeBuurtbedrijf
Diagonaal
en
zoek
Omschrijving
ving met een ziekte, een op
beperking,
een
psychisch of
naar een coördinator. Ben jij of ken .Je hebt contact met de buurtverslavingsprobleem.
bewoners en andere organisaties
jij iemand die geschikt is om
binnen Presikhaaf
stagiaires te begeleiden, minimaal

Zorgen voor een ander is mooi, maar kan ook zwaar zijn. Ervaringen
18
delen, informatie krijgen en zelf aan ontspanning toekomen, zijn dan
belangrijk.De theesalon wordt gehouden op dinsdagochtend 19
september, 31 oktober en 19 december van 9.15 tot 11.30 uur. De SWOA
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De
bedoeling vanAGA
de afspraak
Werkgroep
blijftwas
zich inzetten tégen overlast van
dat de stukken eventueel nog
windturbines
en
vóór
de
belangen van Presikhaafers.
aangepast konden worden voordat
ze ter inzage worden gelegd.
Meer
informatie
kunt uLaat
vinden
op ons weten.
Heeft
u vragen?
het
www.ageena.nl

Dat kan via ageena@hetnet.nl of via www.ageena.nl

Heeft u vragen? Laat het ons weten.
Dat
kandaarvoor
via ageena@hetnet.nl
of
heeft
hun ruimte beschikbaar
gesteld in woonzorgcentrum
via www.ageena.nl

Waalstate. Voor de theesalon zijn vrouwen die mantelzorger zijn van
.harte
Je bentuitgenodigd.
aanwezig bij Er zijn geen kosten verbonden aan de bijeenkomvergaderingen
sten
en inschrijving vooraf is niet nodig.
.Je verdeelt taken met stagiaires en
Op
19 september
evalueert
deze. start de theesalon met informatie over mantelzorg
en een kennismaking met Pleyade. De informatie die gegeven wordt,
is in het Nederlands,Kinderkamp
maar er zijn9
Telefoon 361 98 73
genoeg mensen
die zo nodig kunnen
goedebuur@diagonaal.nu
vertalen. U bent van harte welkom!
Meer informatie is te verkrijgen
bij Safure Karatay
en Eline Janssen via telefoon 327 01 74.

WIJKNIEUWS
Uit het bewonersoverleg
“Over het Lange Water”
Ook in de vakantie staan ontwikkelingen binnen onze wijk niet
stil. Zo zijn er enkele werkgroepjes bezig geweest om wat voorstellen te maken t.b.v. onze wijk en
om de onderlinge contacten te
verbeteren.
De volgende onderwerpen zijn
nader uitgewerkt:
1. Ontwikkelingen en samenwerking met buurthuis de Oosthof
en Stichting Diagonaal.
Verbetering en ondersteuning
onderhoud park Kinderkamp.
Een werkdag plannen om dit
park nog mooier en schoner te
maken dan het nu al is.
Dit willen wij samen met omringende bewoners realiseren.
Binnenkort staan de eerste 		
onderlinge afstemmingen 		

gepland met de gemeente, wijkteam Leefomgeving, medewerkers (groen) van Diagonaal en
bewonersoverleg.
2. Een werkgroep is bezig met het
organiseren van een nieuwjaarsreceptie op 3 januari 2018 in de
Oosthof van 19.00 tot 22.00 uur.
Het thema hierbij is samenwerken, verbinden en contacten met
onze kleine zelfstandigen binnen
onze wijk. Ook willen wij aandacht geven aan onze vrijwilligers die actief zijn in Over het
Lange Water. Uiteraard zijn alle
bewoners uit over het Lange
Water welkom. Noteer deze 		
datum alvast in uw agenda!
3. Een andere werkgroep is bezig
om volgend jaar enkele themaavonden te organiseren. Een
eerste aanzet is reeds gemaakt.

Oproep
buurtbewoners
“Over het
Lange Water”
Als u voor een van nevenstaande onderwerpen
belangstelling heeft, dan
kunt u zich aanmelden via
ons mailadres:
bo.ohlw@gmail.com
Wilt u meer informatie,
neem dan contact op met
het hieronder genoemd
telefoonnummer.
Namens het bewonersoverleg “Over het Lange Water”
De heer Gerie Wolkenfelt
(telefoon 06 - 29 23 81 36)

Muziek- en danslessen bij EL ELE
Wereld Dans en Muziekschool
Met de start van het nieuwe
schooljaar kunnen leerlingen zich
weer inschrijven voor muziek- en
danslessen.
EL ELE Wereld Dans en Muziekschool bestaat dit jaar 36 jaar. Vanaf
begin 2011 is EL ELE gevestigd in
Presikhaaf. De school verzorgt
lessen voor kinderen, jongeren en
volwassenen. Naast diverse danslessen, o.a. streetdance en werelddans,

heeft de school een grote diversiteit
in muzieklessen. Leerlingen kunnen muzieklessen volgen in o.a.
piano, viool, cello, dwarsfluit,
gitaar, keyboard, klarinet, diverse
percussie, saz, ud en zanglessen.
Er zijn individuele en groepslessen.
Ook hebben we een kinderkoor,
kinderorkest en een jongerenorkest.
De school heeft verschillende
kortingsmogelijkheden met o.a.
Gelre Pas en het Jeugdcultuurfonds.
Met zo een groot en divers aanbod
is er vast wel iets wat jou
aanspreekt.
Kom gerust langs, dan kijken we
samen wat het beste bij jou past.

EL ELE is de winnaar van de
Jeugdcultuur Award 2016. Een prijs
voor het meest innovatieve, artistieke, vernieuwende, wijkgerichte
jeugd participatieproject.
EL ELE Wereld Dans en
Muziekschool
Bethanienstraat 242
Telefoon: 848 41 82 (dinsdag,
woensdag en vrijdag)
www.elele.nl
e-mail: info@elele.nl
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Wijkagenda

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS

19 september, 31 oktober en
19 december van 9.15 – 11.30 uur
Theesalon in Waalstaete.

Alarmnummer
(politie, brandweer, ambulance)		
112
Bibliotheek Presikhaaf			
354 31 11
Burenhulp ,,Voor Elkaar”		
06-44 37 83 28
Burgernet				0800-0011
Buurtcentrum de Oosthof		
361 98 73
Consultatiebureau (afspraken)
088-3556500
De Weldam (swoa)			
361 17 41
Dierenambulance			
364 91 11
Gemeente Arnhem Servicelijn		
0900-1809
Huurdershuis
(juridische ondersteuning)		
443 25 72
Huisartsendienst
regio Arnhem (spoed)			0900-1598
Jongerencentrum Push			
361 86 55
Kinderclub MFC Presikhaven		
363 70 59
KUNSTportaal			
365 52 43
Mantelzorg en Vrijwillige
Thuishulp Arnhem			
370 35 40
MFC Presikhaven (beheerder)		
364 71 93
Opbouwwerk Presikhaaf		
362 84 47
Politie (niet bedreigend)			0900-8844
Reserveren Resto VanHarte
van 9.00-12.30 uur (€ 0,10 p.m.)
0900-9003030
Suez, grofvuil (via internet gemeente Arnhem)		
STMG (Stichting Thuiszorg
Midden Gelderland)			
376 22 22
SOS Hulpdienst			
443 60 00
Stadsboerderij Presikhaaf		
702 90 00
Thuiszorg Groot Gelre			
363 92 23
Thuiszorg Vreedenhoff		
384 65 15
Woningstichting/-corporatie:
- Portaal			
0318 898 989
- Vivare				088-0541111
- Volkshuisvesting Arnhem
371 27 12
- DrieGasthuizenGroep		
354 94 15
Woonzorgcentrum Waalsteate		
751 73 00
Wijkteam Leefomgeving		
06-46 73 74 08
Wijkteams zorg
,,Zo doen we het in Arnhem”		
088-2260000
Ziekenhuis Rijnstate			088-0058888
Ziekenhuis Velp			088-0058886
Zonnebloem, afdeling Presikhaaf
06-53 79 72 79
Sociaal Raadslieden (kantoor Symfonie) 312 77 00
Joh. De Wittlaan 244
spreekuur dinsdag en donderdag
van 13.30 - 15.30 uur

20 september van 9.15 – 11.30 uur
Basiscursus haren knippen in MFC.
21 september t/m 5 oktober op
donderdag van 9.15 – 10.15 uur
Muziek op schoot in MFC.
24 september 14.30 uur Voetbal
Elsweide - De Hoven op
Sportpark Elsweide.
26 september t/m 4 oktober op
dinsdag van 10.30 - 11.30 uur
Cursus eten en bewegen in balans
in de Betlehemkerk.
27 september van 13.00 – 16.00
uur Kinderkunstfestival in
Park Presikhaaf.
29 september 19.00 uur
Culturele avond in MFC.
2 oktober 13.00 uur Workshop
peutermassage in MFC.
8 oktober 14.30 uur Voetbal
Eendracht – Dierense Boys
Sportveld Doorwerthlaan.
Iedere woensdag vanaf 13.30 uur
Jeu de Boules in de Oosthof
en van 9.00 – 12.00 uur
SWOA spreekuur in Waalstaete.
Iedere donderdag van 12.00 - 14.00
uur Financieel Café in
Bibliotheek Presikhaaf
Iedere vrijdag van 19.30 - 22.30 uur
Kaarten in de Oosthof.
Uitgebreide informatie over deze
agenda is te vinden op
www.presikhaafnet.nl/wijkactiviteiten
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zie ook: www.presikhaafnet.nl/belangrijke-telefoonnummers

WIJKNIEUWS
Colofon

Presikhaaf Wijknieuws is een wijkblad voor
en door wijkbewoners van Presikhaaf.
Verschijnt 6 maal per jaar.
Redactie:
Sophie van Vuurden (teksten/verslaglegging)
Ria van Leuven (secretariaat/vormgeving)
Bert van Vuurden (interviews/fotografie)
Roel van Leuven (vormgeving/fotografie)
Ondersteuning vanuit Rijnstad:
Lies Vonk
Website: www.presikhaafnet.nl
Ria van Leuven, Hans van Dulkenraad,
Wim Jansen (technische ondersteuning).
info@presikhaafnet.nl
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Advertentiebeheer:
wijknieuws@presikhaafnet.nl
Financieel beheer:
Rijnstad en Presikhaaf wijknieuws.
Druk: Coers & Roest Arnhem

Redactie-adres:
Laan van Presikhaaf 7
6826 HA Arnhem
telefoon 362 84 47
Presikhaaf wijknieuws wordt mogelijk
gemaakt door financiële ondersteuning van
het wijkplatform.
Ingezonden brieven en artikelen zijn welkom
en vallen onder verantwoordelijkheid van de
schrijver. De redactie behoudt zich het recht
voor stukken in te korten of te weigeren
zonder opgaaf van reden.

Inzenden kopij vóór
29 september 2017
Woorden: maximaal 250
Foto’s:
jpg of pdf minimaal 500kb
NIET invoegen in het Word-doc.

AVATAR
BERICHTJE
BEZOEKERS
BLOGSPOT

FLICKR
GOOGLE
HYVES
MAILTJE

MUZIEK
NETLOG
ONLINE
PICASA

SOCIAAL
TWEET
VIDEO
VIRTUEEL

U kunt uw oplossing insturen naar het redactieadres of mailen
onder vermelding van naam, adres en telefoonnummer

vóór 29 september 2017
Onder de goede inzenders wordt een cadeaubon verloot ter
waarde van € 20,00, te besteden bij Kapsalon Apart.
De winnaar van de sudoku
uit wijknieuws nummer 3 jrg. 19
is Piet Holtman, Moersbergenlaan

meer wijknieuws vindt u op . . . . . . .

Sturen naar
wijknieuws@presikhaafnet.nl
De volgende editie komt uit op:
23 oktober 2017
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Help mee aan de verspreiding
van Presikhaaf Wijknieuws
De wijkkrant wordt op vrijwillige basis door
wijkbewoners gemaakt.
Ook de verspreiding staat of valt met de inzet
van vrijwilligers (0f te wel wijkbewoners).
De drukker levert de wijkkranten 6 keer per jaar
af in het MFC, waar ze worden uitgeteld.
De bezorgers (bewoners) halen hun pakket
kranten (binnen een week) af in het MFC.
Daarna wordt de wijkkrant op een door de
bezorger zelf te bepalen moment bezorgd.
Als woonbuurten wat verder van het MFC
liggen, haalt één bewoner (als hoofdbezorger)
de kranten voor de bezorgers (uit de directe
woonomgeving) op. De hoofdbezorger zorgt
ervoor dat de krantjes over de andere bezorgers
worden verdeeld. Sommige hoofdbezorgers
brengen de krantenpakketjes bij de bezorgers.
Anderen laten de pakketjes bij hun thuis
ophalen. Op deze manier hebben wijkbewoners
onderling contact met elkaar en komt de wijkkrant bij de mensen thuis.
Twee (jarenlang trouwe) hoofdbezorgers
moeten om gezondheidsreden stoppen.
Zij hopen van harte dat iemand in hun woongebied de verdeelklus wil overnemen.

Wijknieuws zoekt
hoofdbezorgers voor:

		
1e deel Middachtensingel (28)
		
deel Malsenlaan (22)
		
deel Hanzestraat (40) 		
		Floriszstraat (86)
		
Valkhofplein (88) 		
		Hackfortlaan (24)
		
Lange Wal (72) 		
		Hudsonstraat (47)
		Honigkamp (42)
		
Dukenburgstraat e.o. (100)

Afhankelijk van wat u kunt en
wilt, zijn er ook andere straaten buurtroutes te maken.

Gebied Cannenburg

Aanmelden en/of informatie
kunt u krijgen bij

Gebied Ulenpas

Lies Vonk (opbouwwerk)
telefoon 06-15 96 52 24
of naar e-mail l.vonk@rijnstad.nl

(510 krantjes (8 bezorgers)

(410 krantjes (10 bezorgers)
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Wijknieuwsbezorgers gevraagd
voor de volgende straten
(aantal krantjes) “

