Presikhaaf
wijknieuws
aan de bewoner(s) van dit adres
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PRESIKHAAF

Reanimatie is en
blijft belangrijk
In de afgelopen periode hebben een kleine 20 personen uit onze wijk en
omgeving deelgenomen aan de reanimatieavonden. Deze avonden
werden vakkundig begeleid door instructeurs Marjo Soomers en haar
dochter van de EHBO-vereniging Presikhaaf.

Ook volgend jaar willen wij
(Marjo en ondergetekende) deze
jaarlijkse herhaling reanimatieavonden weer organiseren. Wij
gaan ervan uit dat wij dat kunnen
uitvoeren voor een zeer voordelige
prijs. De organisatie gaat proberen
hiervoor geld vrij te maken.
Heeft u belangstelling om hieraan
deel te nemen, dan kunt u met mij
telefonisch contact opnemen of
mij via de mail benaderen.

Een jaarlijkse herhaling reanimatie
is nodig om de basale kennis van
reanimeren te blijven onderhouden.
Herhalen is een manier om op een
juiste wijze het reanimeren op een
verantwoorde manier te kunnen
blijven uitvoeren, maar ook om
aanpassingen door te nemen en tips
te krijgen en vragen te stellen.
Onderwerpen als herkennen van
een circulatiestilstand, controle
bewustzijn, inschakelen hulp (bel
112), controle ademhaling, volwassen-, kind- en babyreanimatie,
stabiele zijligging, verstikking en
hoe te handelen bij diverse noodsituaties werden doorgenomen.
Uitgebreid werd het uitvoeren van
een reanimatie behandeld met
behulp van diverse poppen (zowel
volwassen- als kind- en
babypoppen.)
Uiteraard kwam ook het gebruik
van de AED (Automatische Externe
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Defibrillator) aan de orde en werd
in de praktijk gebracht.
Na afloop van deze zeer geslaagde
avonden ontvingen de deelnemers
twee officiële certificaten.
Deze certificaten zijn geldig in heel
Europa. Het certificaat “Basic Life
Support” (BLS) staat voor reanimatie van volwassen personen en het
certificaat “Basic Life Support”
(PBLS) staat voor reanimeren van
kinderen/baby’s.

Momenteel zijn er landelijke acties
om personen te activeren hieraan
mee te doen. Het percentage
personen in Nederland t.o.v. de
rest van Europa is bedroevend laag.
Dus twijfel niet en neem contact
op. Ook personen, die nog nooit
een training reanimatie gevolgd
hebben, kunnen zich opgeven.
Gerie Wolkenfelt - 06-29 23 81 36
e-mail: g.wolkenfelt@upcmail.nl

WIJKNIEUWS
vraagt
onderhoud
Midden in Presikhaaf 3 ligt
Speeltuin de Regenboog; wie kent
‘m niet! Deze speeltuin wordt al
sinds 1992 beheerd en onderhouden
door vrijwilligers; uw medewijkbewoners. Jaren geleden was de
vrijwilligersgroep groot; nu zijn
alleen John, Marjo en Margriet nog
over. Zij zorgen er (als enige leden
van stichting Speeltuin de Regenboog) nog steeds met veel plezier
voor dat de speeltuin dagelijks open
is en dat er door veel kinderen uit
de buurt gespeeld kan worden.

Maar …….. om Speeltuin de
Regenboog veilig en toegankelijk te
houden is jaarlijks onderhoud
nodig.
Bij goed weer zal er eind juni
gewerkt en geklust worden.
Bankjes vernieuwen, unit (onderkomen) schilderen, onkruid en
rommel weghalen; kortom er is
genoeg te doen. Marjo, Margriet en
John kunnen dit echt niet alleen en
vragen, mede namens alle kinderen
van de wijk, uw hulp.
Meld u aan om mee te helpen bij
het opknappen van Speeltuin de
Regenboog. Bel John Greve,
telefoon 364 84 64 of mail naar
j.w.greve@planet.nl

Openlucht
bioscoopvoorstellingen
in park Presikhaaf
Ook deze zomer organiseert de
Cultuurgroep Presikhaaf (CgP), in
samenwerking met Outdoor Cinema,
weer een drietal Parkbios-avonden op
21 en 28 juli en 4 augustus 2018. Op
deze zaterdagavonden wordt in het
Park Presikhaaf, naast het T-Huis,
tegen zonsondergang weer een groot
filmscherm worden geplaatst.

Op 21 juli wordt de film “I, Daniël Blake” vertoond.
Daniel Blake is een 59-jarige meubelmaker in het noordoosten van Engeland. Na een hartinfarct heeft hij voor het eerst in zijn leven hulp nodig
van de staat. Hij maakt kennis met de alleenstaande moeder Katie en haar
twee kinderen. Katie heeft, om te ontsnappen aan een tehuis voor daklozen, naar een flat 450 kilometer verderop moeten verhuizen. Beiden
bevinden zich in een uitzichtloze situatie, doordat ze gevangen zitten in de
bureaucratische rompslomp van het hedendaagse Groot-Brittannië.
28 juli draait de film “The big sick”.
De film is een Amerikaanse romantische komedie, geregisseerd door
Michael Showalter. Losjes gebaseerd op de levensechte romance tussen
Nanjiani en Gordon, volgt hieruit een relatie tussen verschillende mensen
die moeten omgaan met cultuurverschillen nadat Emily (Kazan) ziek wordt.
De film had zijn wereldpremière op het Sundance Film Festival in 2017.
Op 4 augustus is de film “Victoria and Abdul” te zien.
De film vertelt het waargebeurde verhaal van de buitengewone vriendschap tussen Koningin Victoria (Judi Dench) en Abdul Karim (Ali Fazal),
een jonge klerk uit India. Wanneer Abdul Karim vanuit India afreist om
mee te werken aan de vieringen rond het Gouden Jubileum van de
koningin, blijkt er een klik te zijn tussen beide.
Mocht het op één van deze avonden te slecht weer zijn, dan wordt de film
van die avond vertoond op de reservedatum zaterdag 11 augustus 2018.
Het park Presikhaaf is vrij toegankelijk. U wordt verzocht zelf uw stoel of
kleed mee te nemen. Voorafgaand en tijdens de filmvoorstellingen is het
T-Huis geopend.
U bent van harte uitgenodigd om met buren, vrienden en bekenden naar
deze Parkbiosavonden te komen.
De toegang is gratis.
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Kunstrouteborrels. De volgende
keer is gepland op 23 juni om 16.00
uur in het T-huis in Park Presikhaaf.

De afgelopen maanden hebben de
mensen van Kunstroute
Presikhaaf niet stilgezeten.
We hebben ons laten zien op de
expositie in woonzorgcentrum
Vreedenhoff en we hebben twee
keer meegewerkt aan activiteiten
van de Stadsboerderij. Tijdens het
Lentefeest hebben heel veel
kinderen een prachtige tekening
gemaakt en op het Schaapscheerdersfeest hebben we creatieve
activiteiten aangeboden met diverse
materialen; waaronder natuurlijk
echte schapenwol.
Wilt u kennis maken met de kunstenaars, dan bent u altijd van harte
welkom op onze openbare
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De kunstenaar die we deze keer in
dit blad willen voorstellen is
Jacqueline Brincker, die van vele
markten thuis is. Ze is docent aan
de Opleiding Beeldende Vorming
Arnhem en werkt daarnaast ook

onze voorzitter is geworden. Zij
heeft er onder meer voor gezorgd
dat de expositie in Vreedenhoff er
kwam. Maandelijks verzorgt zij
(elke derde dinsdag) open atelier in
Vreedenhoff. Daarnaast kunt u bij
haar terecht voor workshops op
maat voor kinderen en volwassenen.
In 2014 deed zij voor het eerst mee
met onze kunstroute met haar
ruimtelijk werk.
Dit jaar leverde ze het tweede
kunstwerk voor de Spijkercollectie.
Een krachtige linosnede naar
aanleiding van een foto van het
nieuwe deel van Musis Sacrum.
Zou u dit werk willen aanschaffen,
heeft u een opdracht voor
Jacqueline of wilt u nog iets weten,
dan kunt u haar mailen:
j.brincker@planet.nl

nog parttime bij een thuisservice
voor senioren. Ook daar weet zij
mensen door middel van kunst te
inspireren. We zijn erg blij dat ze

Drijvend
zonneveld
De wijk Presikhaaf heeft vanaf deze
zomer als eerste woonwijk in
Nederland
een heus
drijvend
zonneveld
in de achtertuin. Het veld komt in
de vijver naast het Arentheem
College Leerpark Presikhaaf te
liggen. De opgewekte energie komt
direct ten goede aan de school.
Het zonneveld is een cadeau van
Slim Opgewekt aan de Gemeente
Arnhem. Het wordt een educatief
project waaraan de leerlingen hun
bijdrage leveren. Bijzonder aan dit
zonneveld is dat het meedraait met
de zon. Het veld is een mooie test
om te zien hoe energie via een
drijvend veld wordt opgewekt in de
woonwijk.

WIJKNIEUWS
Afrikaans Zomerfestival in Presikhaaf
Op zaterdag 4 augustus organiseren Presikhaafse bewoners
(oorspronkelijk afkomstig uit
Sierra Leone) samen met de
culturele organisatie Arie
Firestone Holland een festival.
Het feest begint met een kleurrijke
optocht die om 14.00 uur vertrekt
vanaf het Airborne-monument
aan de Rijnkade.
De optocht eindigt om 17.00 uur
in park Presikhaaf.
Daar gaat het vrolijke festival verder
tot 22.00 uur; met muziek en
culturele dans uit Sierra Leone.
Natuurlijk worden er drankjes en

Afrikaanse hapjes verkocht en
kinderen die willen, mogen
optreden.
Open podium voor kinderen
Wil jij optreden op een echt
podium, op een echt festival in
park Presikhaaf …dan kun je je
aanmelden tot uiterlijk 1 juli a.s. bij
de heer Ibrahim Bangura,
ibrahimalie2003@yahoo.com of via
WhatsApp: telefoon 06-47 56 50 85
of via de mail:
Ariefirestone@hotmail.com
Geef je naam en telefoonnummer
door en ook wat je gaat doen bij je
optreden.

Meer info over het zomerfestival
van 4 augustus, let op flyers en de
website: www.presikhaafnet.nl

Rivaliteit tussen broers en zussen Kinderclub in
Iedereen heeft vroeger wel ruzie
ze daar nu beter mee om kunnen
Amsterdam

gemaakt mijn zijn/haar
broertje(s) of zusje(s).
Alle kinderen liggen wel eens (of
vaker) met elkaar in de clinch.

Je kent het wel; de ene heeft een
speeltje dat de ander graag wil maar
vraagt daar niet netjes om. Duwen
is veel effectiever. Op de een of
andere manier zijn broertjes en
zusjes vaker gemener tegen elkaar
dan tegen vriendjes.
Hoe komt dat toch? Ook als kinderen ouder worden, gaat die strijd
vaak door. Soms voelt de een zich
achtergesteld bij de ander. Dat is
vaak knap lastig voor ouders en
ouders vragen zich dan ook af hoe

gaan en wat ze eraan kunnen doen.

Daarom organiseert Werkgroep
Speelkameraadjes een themabijeenkomst in samenwerking met het
Sociaal Wijkteam Presikhaaf.
De themabijeenkomst is voor
ouders met kinderen in de leeftijd
van 0-12 jaar.
De bijeenkomst wordt gehouden in
het MFC op vrijdag 29 juni van
9.30 uur tot 11.00 uur.
De toegang is gratis en er is oppas
aanwezig. Wel graag van te voren
opgeven en aangeven of je oppas
nodig hebt!
Opgeven bij Werkgroep Speelkameraadjes 06-16 27 87 67 of via
i.sieljes@rijnstad.nl

In de meivakantie
zijn we met veertien
kinderen uit
Presikhaaf naar
Amsterdam
geweest. Daar hebben
we een speurtocht door OudAmsterdam gedaan.
We hebben onderweg veel gezien
en moesten allemaal vragen beantwoorden. Het was heerlijk weer,
heel anders dan twee dagen daarvoor toen we over de Hoge Veluwe
moesten fietsen door de regen.

Deze activiteit wordt georganiseerd
door Speelkameraadjes Presikhaaf/
Rijnstad i.s.m.
Sociaal Wijkteam
Presikhaaf.
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Soep en Zoet

Wandel je mee?

Kookles uit de KoerdischIraakse keuken

Aan het einde van ieder schooljaar organiseert de activiteitengroep Presikhaaf een leuke
afsluiting voor alle vrouwen in
Presikhaaf.
Dit jaar is er gekozen voor een
gezamenlijke wandeling met een
leuke ontmoetingsactiviteit. De
wandeling is ook ‘in gang’ gezet
door Joanneke Jansen, de sport juf
van KC de Werf. Zij gaat namelijk
afscheid nemen van Presikhaaf en
na de vakantie ergens anders werken. Zij vindt het leuk om met een
sportieve activiteit afscheid te
nemen.
Op dinsdag 3 juli om 8.30 uur
verzamelen we beneden in de Kuil

in MFC Presikhaven, om 8.45 uur
start de wandeling. Rond 11.15 uur
bent u weer terug in het MFC.
Alle vrouwen uit Presikhaaf mogen
meedoen. Graag van tevoren
opgeven bij opbouwwerker
Lies Vonk (l.vonk@rijnstad.nl) of
bij participatiewerk, Ingrid Sieljes
(i.sieljes@rijnstad.nl).
Opgeven kan ook bij de vrouwen
van de activiteitengroep Presikhaaf.
De activiteit is gratis.

“Broodbank” van Stichting EcoVrede
Sinds september 2016 zit iedere
vrijdag van 12.30 tot 14.00 uur in
MFC Presikhaven de
“Broodbank” van Stichting EcoVrede naast de ook al tijdelijke
ruimte van de Voedselbank.
Er is sprake van een heel goede
samenwerking tussen deze twee toch heel verschillende - initiatieven. De vereisten om in aanmerking te komen voor ons (gratis)
brood lijken erg op die van de
Voedselbank.
Bij de “Broodbank” wordt gelet op
het hebben van een Gelrepas of
toegang tot de Voedselbank. Afhankelijk van de grootte van het huis-

houden wordt/worden een of meer
broden gegeven, ook als de Voedselbank brood heeft.
EcoVrede zat voorheen in het oude
pand van Rijkswaterstaat in Presikhaaf en nu in een loods tegenover
winkelcentrum “De Lely”.
De doelstellingen zijn door de jaren
heen steevast dezelfde gebleven:
de duurzaamheid in de samenleving te vergroten door met name
minima te helpen in hun basale
behoeften: brood en huishoudelijke
goederen als sobere inrichting van
een woning of ook juridische
ondersteuning.
Wijkbewoners zijn welkom om
langs te komen en ons dan aan te
spreken. U kunt ook bellen naar
telefoon 06-49 36 78 77.
Johannes Kon, Stichting EcoVrede.
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Het gaat nog even duren, maar
na de zomervakantie begint er
weer een bijzondere kookcursus
in MFC Presikhaven. Twee
Koerdisch-Iraakse wijkbewoners
gaan u leren hoe u lekkere soep en
lekkere (zoete) toetjes uit de
Koerdisch-Iraakse keuken kunt
maken.
De cursus begint op maandag
27 augustus en vindt op vijf aaneengesloten weken op de maandagochtend plaats, dus tot en met
maandag 24 september.
Tijd: 9.00 uur tot 11.30 uur.
De cursus kost € 2,50 per ochtend.
Opgeven kan bij Ingrid Sieljes,
i.sieljes@rijnstad.nl of telefoon
06-52 71 07 66. De cursus wordt
gehouden in het MFC, Laan van
Presikhaaf 7.
Er kunnen maximaal zeven wijkbewoners deelnemen. Bij meer
aanmeldingen wordt er geloot.
De cursus is voor mannen en
vrouwen uit Presikhaaf en
wordt georganiseerd door
Activiteitengroep
Presikhaaf/
Participatiewerk Rijnstad.

Agenda
werkgroepen
Presikhaaf
juni
20-06		 BO Over het Lange
		 Water in de Oosthof
september
05-09		 BO Over het Lange
		 Water in de Oosthof
19-09		 Wijkplatform 		
		 Presikhaaf in MFC
De vergaderingen zijn openbaar
en beginnen om 19.30 uur.

WIJKNIEUWS
Verhalenvangers in Presikhaaf
Of je deze zomervakantie nu zelf
op vakantie gaat of niet…
in juli en augustus ontdekken de
Verhalenvangers samen de wereld.
Ze kunnen meedoen aan meerdere (gratis) activiteiten in
Bibliotheek Presikhaaf.
Er wordt geknutseld, gezocht naar
helden, film gekeken en er is een
letterspeurtocht. Ook kunnen
kinderen meedoen aan woordspelletjes en een workshop handlettering. Met iedere activiteit sparen de
Verhalenvangers (4 t/m 12 jaar)
stempels in hun paspoort, waarmee
ze leuke items kunnen verdienen.
Lid worden van de Verhalenvangers

is gratis en kan in alle vestigingen
van Bibliotheek Arnhem.
Verhalenvangers verzamelen het
hele jaar door verhalen: door te
luisteren, kijken, vertellen, lezen,
ontdekken en te doen. Alle informatie over de Verhalenvangers en
het programma is te vinden op
www.rozet.nl/verhalenvangers

Zomer ontmoetingen Ome Joop’s Tour
in de Weldam
in 2018 naar
Groningen
In de zomervakantie kun je
gezellig samen zijn, samen koken
en samen eten in de Weldam van
SWOA.
Allon Cheng en Noortje Verhoeven
van Stichting Vitanos organiseren
deze zomerontmoetingen.
Stichting Vitanos wil samen met
wijk- en buurtbewoners aan de slag
voor een sociale, actieve en vitale
wijk!

Ome Joop’s Tour beleeft in 2018
de 68e editie. Vanaf zondag
22 juli tot en met woensdag
1 augustus rijdt het tourpeloton
dit jaar via Ulft, Deventer,
Hellendoorn, Hoogeveen,
Groningen, Loon op Zand, Oss en
Rhenen terug naar Arnhem.

Zin om mee te doen, om bij te
praten of samen te koken?
Let dan goed op de aankondigingen
in de wijk!
Kun je niet wachten, stuur dan een
mailtje naar info@vitanos.nl

De deelnemers brengen traditioneel
een bezoek aan De Efteling. Ook
Avonturenpark Hellendoorn wordt
aangedaan. Daarnaast is opnieuw

een uitgebreid pakket recreatieactiviteiten samengesteld.
De inschrijvingen zijn hard gegaan,
er is nog een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.
Ome Joop’s Tour is dit jaar toegankelijk voor basisschoolleerlingen in
de leeftijd van 10 tot en met 12 jaar.
(LET OP: kinderen moeten 10, 11
of 12 jaar zijn tijdens de tour of
met andere woorden: geboren
zijn op of tussen 2-8-2005 en
22-7-2008)
en mogen niet alleen uit Arnhem
komen, maar ook uit de omliggende gemeentes Duiven,
Overbetuwe, Renkum, Rheden,
Rozendaal, Rheden, Westervoort en
Zevenaar.
Kinderen van ouders met een
GelrePas kunnen voor € 20,00 mee
met Ome Joop’s Tour. De kosten
voor deelname zonder Gelrepas
bedragen € 120,00. Voor dat bedrag
krijgen de kinderen een geweldige
tour. Wie graag mee wil met Ome
Joop’s Tour, kan een belangstellingsformulier invullen op de site van
OJT: www.omejoopstour.nl
Tien dagen op de fiets, tien dagen
lang in- en ontspanning, tien dagen
lief en leed delen.
Deze unieke wielerronde vindt
traditioneel plaats aan het begin
van de zomervakantie en is gebaseerd op een ijzersterke formule,
waarin jongens en meisjes tien
dagen met respect en aandacht voor
elkaar gezamenlijk optrekken.
In hun kielzog volgt een karavaan
van verzorgers, helpers, begeleiders,
familie en vrienden. Ome Joop’s
Tour is ook voor hen een feest, een
happening waar vol verlangen naar
wordt uitgekeken.
7
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VOORAANKONDIGING
Arnhemsche
Federatie van
Muziekgezelschappen
www.arnhemsemuziekfederatie.nl

Koopzondag
30 september 2018
muziek- en dansfestijn
“Kleurrijk Presikhaaf” in en
rond het
winkelcentrum Presikhaaf.

en verrassende contactmomenten
ontstaan die zowel voor de oudere
als de mantelzorger heel waardevol
zijn.
Een mantelzorger vertelt:

“Een avondje uit, dat is het koor voor mijn
moeder en mij. Voor ons betekent het veel
om samen te zingen. Het zingen is een
wonderlijke manier waarbij de onrust al
snel wegebt. Ik ga heel graag met mijn
moeder mee om samen dit bijzondere uur
te beleven, in een leven waarin elke
zekerheid een vraag wordt. En we houden
elkaars hand vast wanneer we het lied ‘We
shall overcome – we’ll walk hand in hand’
zingen. En hand in hand gaan we weer
blij en met een warm gevoel naar huis.”

Het is ook mogelijk om je eigen
favoriete muziek in te brengen.
Ben je enthousiast geworden en
wil je eerst meer informatie?

Muziek- en dansgroepen uit de
wijk Presikhaaf treden live op
met muziek en dans uit
verschillende windstreken.

Iedereen (ouderen/jongeren,
volwassenen/ kinderen) is van
harte welkom om gratis te
genieten van muziek en dans.

SWOA
Muziekgroep,
doe jij mee?
Vind je het ook leuk om samen te
zingen en muziek te maken?
Dan is wellicht de SWOA muziekgroep iets voor jou.
De SWOA muziekgroep is elke
8

donderdag van 10.30 uur tot 11.30
uur met je mantelzorger op de
Weldam, Middachtensingel 39.
De SWOA muziekgroep (maximaal
20 deelnemers) bestaat uit ouderen
die samen met hun mantelzorger,
met elkaar zingen en/of op een
andere manier muziek maken. Het
plezier van samen zingen en muziek
maken, maakt dat er onverwachte

Neem dan nu contact op met de
Weldam en vraag naar Mirjam van
Buuren of bel haar rechtstreeks op
06-50 62 43 55 of mail naar
mvanbuuren@swoa.nl
Wil je meer weten over de muziek,
dan kun je bellen met de begeleider van de muziekgroep, Jeike de
Haan op 06-41 08 67 48.
De kosten zijn € 5,00 per keer per
stel.

WIJKNIEUWS
Evenementen

Student uit Helix-toren vertelt:

“Alles is top in dit gebouw, alleen de temperatuur in mijn
kamer is soms erg hoog”

Op reis!
Zondag 24 juni 12.00 – 17.00 uur.
De zomervakantie nadert! Het
winkelend publiek wordt vermaakt
door een walking act met als thema
‘Ik ga op reis en ik neem mee’. De
act bestaat uit een tweetal animatoren die met een grote hutkoffer
door het winkelcentrum trekt.

Dans in Presikhaaf!
Zondag 29 juli 12.00 – 17.00 uur.
Kom genieten van een dag vol dans
in Presikhaaf. Gedurende de
middag treden er verschillende
dansacts op en verassen zij het
publiek met enkele flashmobs.

Wijkbewoners kennen het gebouw
vast wel, de Helix-toren met zijn
’s avonds mooi verlichte panelen.
Hier wonen sinds augustus 2017
veel (buitenlandse) studenten.
Een van de Nederlandse studenten
is Otis van Duijnen Montijn.
Hij bewoont een appartement op
de veertiende etage met pantry en
badkamer. De redactie van
Presikhaaf Wijknieuws mocht op
een warme dag in mei bij hem een
kijkje nemen.
Otis, 19 jaar oud en afkomstig uit
Zutphen, zit in het tweede jaar van
zijn opleiding HBO-ICT, profiel
Software Development aan de
HAN (Hogeschool Arnhem
Nijmegen).

“Ik wilde al meteen op kamers en al
snel kwam ik terecht bij de organisatie SSH& (Stichting Studenten
Huisvesting). Ik heb me ingeschreven en toen kwam dit langs.
Houd die zomer vast!
Alles is top in dit gebouw, alleen de
Zondag 26 augustus 12.00 – 17.00 uur. temperatuur in mijn kamer aan de
Om het zomerse gevoel vast te
westkant is op warme dagen erg
houden, wordt een echte zomerse
hoog.”
setting gecreëerd in winkelcentrum
Presikhaaf.

De redactie kan dit beamen. Een
geplaatste ventilator geeft enige
verkoeling, maar de temperatuur
blijft hoog. Wat wel imponeert, is
het uitzicht vanuit zijn raam tot
aan Nijmegen toe.
“Op het ogenblik ben ik met vijf
medestudenten bezig aan een groot
project voor een extern bedrijf.
We ontwikkelen als team software
die moet voldoen aan de wensen
van de klant, maar ook goed aanpasbaar is. Het levert ons weer de
nodige competenties op.”
De leuk ingerichte studentenwoning is klein, maar van alle
gemakken voorzien. “Ik kook graag,
dus het is fijn dat de winkels zo
dichtbij zijn. Ook de HAN is op
loopafstand. Ik rol bij wijze van
spreken ’s morgens uit mijn bed en
ben dan zo op school.”
De redactie van Presikhaaf
wijknieuws bedankt Otis voor zijn
gastvrijheid en wenst hem nog veel
woonplezier en succes met zijn
studie.

Bezoekers worden uitgedaagd om
in deze setting op de meest originele en zomerse wijze op de foto te
gaan. De winnaar ontvangt een
nazomerpakket met heerlijke
producten!
Langste tafel !
Zaterdag 22 september.
Brunch voor omwonenden aan
lange tafel(s) midden in het
centrum!
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Thema-avond
in de Oosthof

dige en luchtige wijze gepresenteerd,
waarbij ook moeilijke vraagstukken
niet uit de weg gegaan werden. De
ca. 25 aanwezigen gaven aan dat de
behandelde onderwerpen goed
gekozen waren en uit de verf
kwamen.
Na afloop was er dan ook een woord
van dank voor Suzan en Lisette.

Op dinsdag 24 april 2018 werd in
de Oosthof een thema-avond
“Veiligheid” en “Huiselijk Geweld”
gehouden voor alle buurtbewoners
van Over het Lange Water en
Elsweide.
Het thema “Veiligheid” werd
gepresenteerd door onze wijkagent
Suzan Husken. Diverse onderwerpen betreffende veiligheid werden
door haar in een mooie presentatie
behandeld en met name werd
duidelijk hoe je bepaalde situaties

fotgrafie: Hans van Dulkenraad

kunt herkennen en voorkomen.
Daarna werd het thema ”Huiselijk
Geweld” gepresenteerd door
Lisette Pouls van Moviesie. Het
thema werd op een zeer vakkun-

Op woensdag 5 september wordt er
weer een thema-avond gehouden.
De thema’s zijn dan: “Buurtbemiddeling” en “Diftar”. Het verwerken
van gft-afval voor hoogbouw zal een
voornaam onderwerp zijn.
Namens het bewonersoverleg “Over
het Lange Water”, Gerie Wolkenfelt

Wie helpt ons met de Oosthof?
Ken je het buurtcentrum de Oosthof eigenlijk? Als je
langs de Middachtensingel rijdt, zie je niet dat er,
verscholen in het groen, een buurtcentrum ligt. Maar
als je het vernieuwde park Kinderkamp inloopt, zie je
tussen de bloemen en de moestuin een laag gebouw
met een terras liggen. Dat is de Oosthof. Je kunt er
naar binnen gaan voor een bakkie en eens rondkijken.
Het is een plaats waar nu al veel buurtactiviteiten
plaatsvinden, maar waar nog veel meer mogelijk is.
Eind februari heeft woningbouwvereniging Volkshuisvesting buurtcentrum de Oosthof gekocht van
Rijnstad. Daarmee kwam er een einde aan een lange
tijd van onzekerheid. Het voortbestaan van het buurtcentrum was lang niet duidelijk. Het afgelopen jaar
heeft een kleine groep vrijwilligers ervoor gezorgd dat
de vaste activiteiten toch gewoon zijn doorgegaan.

Nu duidelijk is dat de Oosthof een buurtcentrum van
en voor de buurt blijft, kan er gelukkig weer gebouwd
gaan worden. Het buurthuis is in zelfbeheer van
buurtbewoners gekomen. Daardoor gaat er veel veranderen. Het bestuur van leerwerkbedrijf Diagonaal
wordt omgevormd tot een nieuw bestuur voor de
Oosthof. Daarin gaan buurtbewoners en buurtorganisaties samenwerken.
We zijn op zoek naar nieuwe enthousiaste mensen die
willen meedenken en meewerken om van de Oosthof
weer een bruisend centrum van de wijk te maken.
We zoeken mensen die kunnen helpen om een toekomstbestendig, zakelijk plan voor de Oosthof te
maken. Maar, we zoeken ook mensen die praktisch de
handen uit de mouwen willen steken. En we zoeken
vooral mensen met ideeën, en die deze ideeën ook
samen met anderen willen gaan uitvoeren.
Als je met ons mee wilt werken, denken en doen, laat
dat dan weten. Je kunt langs komen op de Oosthof bij
Ad van Hamond, je kunt ook mailen naar
info@diagonaal.nu of naar margrietgalen@gmail.nl
We horen graag van je.

fotgrafie: Hans van Dulkenraad
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Moon Yiu Man onderscheiden
Op donderdag 26 april kregen
negen Arnhemmers een lintje.
Onder hen Moon Yiu Man,
eigenaar van het restaurant
China Town op winkelcentrum
Presikhaaf. Zij ontvingen deze
onderscheiding voor hun bijzondere inzet voor de maatschappij
en mogen zich sindsdien Lid in de
Orde van Oranje-Nassau noemen.
Moon Yiu Man kwam op 18-jarige
leeftijd naar Nederland. Na een
aantal jaren voor een baas werkzaam te zijn geweest, begon hij in
1983 voor zichzelf. Sinds dertig jaar
is zijn restaurant op de huidige plek
aan de Hanzestraat gevestigd.
De redactie van Presikhaaf
wijknieuws was er voor een interview welkom. Er werd heerlijke
koffie geserveerd en dochter Lindy
Man schoof aan om waar nodig
nader uitleg te geven.
Lindy: “Vanuit onze cultuur, waar
we respect hebben voor elkaar en in
het bijzonder eerbiedig en respectvol omgaan met ouderen, is het niet

zo raar dat mijn vader zich al heel
lang inzet voor de Gelderse afdeling
van Chun Pah, de landelijke
Federatie van Chinese Ouderenverenigingen en bij Wai Wun, de
vereniging voor Chinese vrouwen.
Ook heeft hij zich sterk gemaakt
voor de oprichting van de Chinese
school in Arnhem Zuid.
Mijn vaders wens is namelijk dat de
jongere Chinese generatie de
Chinese cultuur en taal wordt
bijgebracht.” Moon is getrouwd en
trotse vader van vijf kinderen die

het allen ver geschopt hebben: van
accountant en architect tot jurist.
Helpen en omzien naar elkaar zit
ook in hun genen. Regelmatig
helpen zij naast hun drukke banen
in het restaurant en zijn ze ook op
maatschappelijk terrein actief.
“Chun Pah, naam van de vereniging, betekent oude boom en staat
symbool voor lang leven. Je bent er
welkom en je wordt een goed leven
gewenst, vooral oude mensen.

Onze vereniging is erg actief. Iedere
maand komen we bij elkaar om
verjaardagen te vieren en uitstapjes
te plannen. De ca. 380 leden uit
Arnhem en omstreken voelen zich
er thuis,” aldus Moon.
De redactie bedankt deze bijzondere man voor de gezellige ontvangst en wenst hem en zijn gezin
nog veel mooie jaren toe.

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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Alfa
Romeo
rondrit
Eind april had de Alfa Romeo
GT-liefhebbers club een rondrit
georganiseerd. Hoewel de Alfa
GT nog geen klassieker is, valt
deze wel op door zijn bijzondere
en eigenzinnige ontwerp. Het is
een mooie elegante coupé om te
zien en kan nog prima mee met
hedendaagse auto-ontwerpen.
Het initiatief voor deze rit met
alleen dit type auto is door enkele
enthousiastelingen opgezet en met
succes. Op de bewuste dag kwamen
zestien auto’s opdagen van dit
roemruchte merk. Het is toch wel
bijzonder te noemen dat dit automerk een verscheidenheid aan
mensen bij elkaar weet te brengen.
De start was bij Alfa dealer Kien in
Velp, die koffie en gebak serveerde.

Van daaruit vertrok de colonne over
de snelweg om er bij de Steeg weer
af te gaan en via binnendoor wegen
onder aan de Posbank te starten
met de beklimming. Het was
bijzonder het rijdende lint van
dezelfde type auto’s achter elkaar te
zien rijden over de Posbank, wat
veel bekijks trok. Het wisselvallige
weer had ervoor gezorgd dat het op
de Posbank niet al te druk was, wat
weer ten goede kwam voor de
fotomomenten. De regendruppels
mochten het enthousiasme van de
liefhebbers niet drukken en er
werden leuke gesprekken gevoerd.
De rit voerde verder over de prachtige Posbank en sommige bestuurders waanden zich in klein Italië.
En dat in combinatie met een Alfa.
“Perfetto!”

Nadat de Posbank getrotseerd was,
vervolgde de stoet zijn weg Rozendaal uit om via dierentuin en langs
huis Zypendaal Arnhem weer in te
rijden. De vliegensvlugge stoplichten gooiden bijna roet in het eten
en de groep van zestien werd in
drieën verdeeld. Uiteindelijk wisten
vijftien exemplaren de Rijnkade bij
de John Frost brug te bereiken en
werd er driftig gefotografeerd.
Na enige tijd verplaatste de karavaan zich naar de eindbestemming
in Presikhaaf bij de Gastronoom
waar zich een perfecte parkeergelegenheid bevond. Daar werd de
verdwenen GT weer teruggevonden.
De rit werd nog nabesproken en
men sprak over een geslaagde dag
met een mooie rit en leuke
contacten.

We g g o o i e n ?
Mooi niet!

De reparatie is gratis. Een vrijwillige bijdrage is welkom. Daarvan
kan bijvoorbeeld gereedschap
aangeschaft worden en onkosten
betaald worden. De eventueel
benodigde onderdelen schaft u zelf
aan. Wilt u zelf reparateur worden?
Bent u handig in het repareren van
computers of elektrische apparaten?

Heeft u nog altijd dat koffiezetapparaat in de kast staan dat het
niet meer doet, maar waarmee je
zulke lekkere koffie kon zetten?

Kom eens kijken bij ons Repair
Café op de laatste zaterdag van de
maand van 10.30 uur tot 13.30 uur.
U bent van harte welkom!

Kom naar Repair Café Presikhaaf!
Wij hebben een enthousiast team
dat haar uiterste best doet om
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allerlei elektrische apparaten, computers, etc. te repareren.
Elke laatste zaterdag van de maand
organiseert Burenhulporganisatie
Voor Elkaar een Repair Café van
10.30 uur tot 13.30 uur in de
Vrij Nederlandstraat 61.

Meer informatie kunt u vinden op
www.burenhulpvoorelkaar.nl of
https://repaircafearnhem.wordpress.com

WIJKNIEUWS
Hondenlosloopplekken
in Presikhaaf en omgeving

De hondenlosloop plek in park
Kinderkamp is in overleg met
bewoners een stukje verlegd.
Een goede reden om in dit artikel
aandacht te besteden aan waar
de honden los mogen en welke
regels er nog meer zijn voor de
baasjes van honden.

Ook al zijn de meeste honden
gewoon lieve huisdieren, toch zijn
ook veel wijkbewoners - waaronder
kinderen - angstig voor honden;
vooral als ze loslopen.
Daarnaast is een veel gehoorde
klacht dat kinderspeelplekken
worden gebruikt als uitlaat veld;
iedereen weet hoe vies het is wanneer er hondenpoep aan je schoenen kleeft en wat een werk het is

Wie Wat Wanneer
Waar Wijkteam?
Het wijkteam is voor u bereikbaar
via het algemene telefoonnummer
088-2260000.
Als u al contact heeft met het
wijkteam, dan kunt u rechtstreeks
met uw wijkcoach bellen.
Ook kunt u met uw wijkcoach
appen of mailen. Vaak werkt dit
sneller dan telefonisch.
Het kantoor van de wijkcoaches is
op het MFC op de hoogste verdieping tegenover de lift.

om het weer uit je profielzool te
schrapen. Dat wil je niet.

De gemeente Arnhem heft geen
hondenbelasting bij hondeneigenaren. Wel geldt er voor de hondenbaasjes een aantal regels. Voor
mensen met hulphonden zijn de
regels aangepast.
In het kort komt het er op neer dat
honden alleen los mogen lopen op
officiële door de gemeente aangewezen losloopplekken.
Op alle andere plaatsen, speelplekken, parken, wegen hoort een hond
aan de riem te lopen.
Vervuiling door hondenpoep mag
nergens; er geldt een opruimplicht
voor de hele stad. Dat betekent dat
U kunt daar binnenlopen tijdens de baliedienst. Deze diensten
wisselen nog weleens.
De tijden staan op de deur genoemd.

hondenpoep op alle plekken (ook
op de losloop plekken) altijd door de
baasjes moet worden opgeruimd. (zie
ook op de website www.arnhem.nl)
Zie voor losloopgebieden in de
omgeving ook de website
https://indebuurt.nl/arnhem/
gemeente/honden-loslopen-in-arnhem
gebridged van 19.00 uur tot 22.00
uur. We spelen in het gebouw van
de Weldam aan de Middachtensingel 39. Er worden zes rondes van
vier spellen gespeeld.

Nieuw Nieuw Nieuw!!

De wijkcoaches gaan vanaf 3 juli a.s.
iedere dinsdag spreekuur draaien bij
Gezondheidscentrum De Bethaan.
Van 12.00 uur tot 16.00 uur zijn
daar twee wijkcoaches aanwezig.
U kunt daar binnenlopen met een
vraag of voor het maken van een
afspraak.

Bridgeclub
“De Weldam”
Wij zijn een gezellige, niet bij de
bond aangesloten, bridgeclub waar
in de maanden september tot en
met mei in competitieverband op
de dinsdagavonden kan worden

In de zomermaanden van juni tot
en met augustus is er vrij bridgen,
ook op de dinsdagavonden en
dezelfde tijden.
Heeft u interesse of wilt u nadere
informatie, dan kunt u contact
opnemen met J.G. Rozekrans,
telefoon 311 41 24 of met
D.W. Hendriks, telefoon 361 99 67.
U kunt zich per mail aanmelden via
joopton@12move.nl
Joop Rozekrans
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Nieuwsbrief Werkgroep AGA

Zonnepanelen in Park Presikhaaf

Bij de gemeente Arnhem is een aanvraag voor een omgevingsvergunning
binnengekomen voor een drijvend platform van zonnepanelen met reclame in de
vijver van Park Presikhaaf.
Er zijn plannen om een drijvend platform van 10 x 10
meter met daarop 36 zonnepanelen te bouwen in de
vijver van Park Presikhaaf naast het Arentheemcollege
aan de IJssellaan. Op het platform komt een reclamebord van 1,5 m x 1 m met de tekst: ‘’Slim Opgewekt’’
heeft dit drijvend zonneveld geschonken aan
Arentheem College en gemeente Arnhem’.

len echter vaak over de verschillende manieren waarop
energie duurzaam opgewekt wordt en vooral over op
welke locaties dat zou moeten gebeuren.
In landbouwgebieden, in de nabijheid van de stad, in
woongebieden?
Het zou goed zijn als de gemeente en de politiek eerst
goed nadenken op welke manier, maar meer nog op
welke locaties in de openbare ruimte, vorm gegeven
gaat worden aan de energietransitie.
De vraag is of Park Presikhaaf de goede locatie is voor
de bouw van een drijvend zonneveld. En dat grote
reclamebord? Is dat noodzakelijk? Is er geen betere
locatie te vinden voor deze zonnepanelen, bijvoorbeeld
op het dak van de school?
Bewoners van Presikhaaf zijn trots op hun Park.
Wij gaan er vanuit dat de gemeente zich inzet om
verrommeling van Park Presikhaaf te voorkomen.

Foto: zijaanzicht drijvend zonneveld

Duurzaam opgewekte energie is een hot item waarover
we allemaal onze mening hebben. Iets waar we allemaal ook wel voor willen gaan. De meningen verschil-

Heeft u vragen? Laat het ons weten.
Dat kan via ageena@hetnet.nl
of www.ageena.nl

zoekt vrijwilligers
Word jij het visitekaartje van één
van onze locaties?

bezoekers. Tevens draag je zorg voor
licht administratieve taken.
Ben je betrouwbaar, verantwoordelijk en sta je mensen graag te
woord?

Op onze locaties de Gaanderij, de
Petersborg en de Weldam zijn we
op zoek naar vrijwilligers voor de
receptie.

Beschik je over computervaardigheden, een goede mondelinge en
schriftelijke beheersing van de
Nederlandse taal?

Als receptionist(e) ben je het visitekaartje van SWOA. Je bent degene
die de bezoekers warm ontvangt.
De voornaamste taken bestaan uit
14

Simon Schutter Fotografie

het aannemen en doorverbinden
van telefoongesprekken, versturen
van mailtjes en het ontvangen van

Mail dan naar vrijwilliger@swoa.nl
of bel met Heleen van Reem,
telefoon 06-52 67 08 49 en
misschien zien we jou binnenkort
terug op een van onze locaties!

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

vóór 10 augustus 2018
Onder de goede inzenders wordt een cadeaubon verloot ter
waarde van € 20,00, te besteden bij Kapsalon Apart.

De winnaar van de woordzoeker
uit wijknieuws nummer 2 jrg. 20
is Mounica Ayenampudi

meer wijknieuws vindt u op . . . . .

www.presikhaafnet. nl
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Zomervakantie-activiteiten Presikhaaf
Graffiti workshop gegeven door Combolution
Waar
Wijkcentrum de Oosthof
Wanneer
Maandag 9 juli
Tijd
13.00-16.00 uur
Leeftijd
10 t/m 14 jaar
Entree
€ 3,00
Opmerking
Inschrijven hiervoor kan bij
kinderwerker Sharista Bechan tot
uiterlijk 4 juli.
Dagje weg naar het Afrika museum (Nijmegen)
Waar
Vertrekken vanuit wijkcentrum de
Oosthof en MFC Presikhaven
Wanneer
Dinsdag 10 juli
Tijd
10.00 -17.30 uur
Leeftijd
7 t/m 12 jaar
Entree
€ 5,00
Opmerking
Inschrijven hiervoor kan bij
kinderwerkers Bianca Labobar of
Sharista Bechan tot uiterlijk 4 juli.
Zorg dat je op tijd bent, want vol =
vol! Vermeld daarbij de activiteit, je
naam, leeftijd, telefoonnummer en
of je wel/geen ov-chipkaart hebt.
Denk eraan je eigen lunch mee te
nemen!
Dansworkshop Hip Hop & Bollywood
Waar
Wijkcentrum de Oosthof
Wanneer
Woensdag 11 juli
Tijd
13.00 -16.00 uur
Leeftijd
4 t/m 12 jaar
Entree
€ 1,00
Opmerking
Meld je voor 6 juli aan bij Sharista
Bechan. Let er op dat je 15 minuten
van te voren aanwezig bent.
Picknicken in het park met ouders, tal van spellen
en gezonde hapjes
Waar
Vertrekken vanuit MFC
Presikhaven of verzamelen in het
park
Wanneer
Vrijdag 13 juli
Tijd
13.00 -16.00 uur
Leeftijd
Kinderen en ouders
Entree
Gratis
Voetbaltoernooi Cruyff Court 5 vs 5
Waar
Cruyff Court Presikhaaf
Wanneer
Vrijdag 13 juli
Tijd
13.00 -16.00 uur
Leeftijd
13 t/m 17 jaar
Entree
€ 5,00 per team
Opmerking
Je kunt je team (max 6 personen)
tot en met 12 juli aanmelden bij
Bram of Kars. Leuke prijzen te
winnen! Vol=vol
East meets West
Waar
Speeltuin de Regenboog
Wanneer
Maandag 13 augustus
Tijd
13.00-16.00 uur
Leeftijd
4 t/m 12 jaar
16 Entree
Gratis

Voetbaltoernooi Cruyff Court 5 vs 5
Waar
Cruyff Court Presikhaaf
Wanneer
Dinsdag 14 augustus
Tijd
13.00 -16.00 uur
Leeftijd
9 t/m 12 jaar
Entree
€ 5,00 per team
Opmerking
Je kunt je team (max 6 personen)
tot en met 13 augustus aanmelden
bij Bram of Kars. Leuke prijzen te
winnen! Vol=vol
Spelen bij Speeltuin de Regenboog
Waar
Speeltuin de Regenboog
Wanneer
Dinsdag 14 augustus
Tijd
13.00 -16.00 uur
Leeftijd
4 t/m 12 jaar
Entree
Gratis
Kampeermiddag
Waar
Speeltuin de Regenboog
Wanneer
woensdag 15 augustus
Tijd
12.00 – 17.00 uur
Leeftijd
4 t/m 12 jaar
Entree
€ 1,00
Opmerking
Groepen van te voren even
aanmelden!
Disco
Waar
Wanneer
Tijd
Leeftijd
Entree
Opmerking
Waterdag!
Waar
Wanneer
Tijd
Leeftijd
Entree
Opmerking

MFC Presikhaven
Donderdag 16 augustus
19.00 - 20.30 uur
4 t/m 12 jaar
gratis
Trek je mooie kleren aan en kom
lekker dansen!
Wijkcentrum de Oosthof
Vrijdag 17 augustus
13.00 -16.00 uur
Iedereen
€ 1,00
Neem je bikini of zwembroek mee `
en een handdoek!

Meer informatie en inschrijven

Kinderwerk Stichting Rijnstad
MFC Presikhaven Laan van Presikhaaf 7
Jan Meffert, j.meffert@rijnstad.nl
Bianca Labobar, 06-15 24 63 05,
b.labobar@rijnstad.nl
Presikhaaf- Oost Kinderkamp 9
Sharista Bechan, 06-15 10 50 59,
s.bechan@rijnstad.nl
Sportbedrijf Arnhem
Sportontwikkeling
Kars Deutekom, 06-51 70 30 86,
kars.deutekom@sportbedrijfarnhem.nl
Bram Langelaar, 06-54 97 16 36,
bramlangelaar94@hotmail.com
Melissa Berkelmans, 06-53 26 95 27,
melissa.berkelmans@sportbedrijfarnhem.nl

