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Activiteiten Kunstwerkplaats 37
Na een geslaagde open dag met tegen de 300 bezoekers staat KW 37 
(Kunst Werkplaats 37) op de kaart in Presikhaaf! Het perceel aan de 
Marsdiep 1 is bestemd voor Kunst en Cultuur waar multidisciplinair 
maatschappelijke kunstvormen tot uitdrukking komen in de vorm van 
verschillende activiteiten.

Beelden- en belevingstuin 
Een oase van rust en groen waar 
grote ruige beelden verweven zijn 
met weelderige bloemen t.b.v. 
bijen! Een moestuin waar pure 
groenten zo van het land gedeeld 
worden tegen een donatie, zie hok 
links naast de ingang. En, als Tina 
Theemuts thuis is, een kopje thee 
uit eigen tuin. 
KW 37 is te voet vrij toegankelijk. 

Elke zondag open avond
Van 18.00 tot 22.00 uur wordt 
gekookt voor wie dat wil. Ontmoet 
kunstenaars, eet wonderlijke 
creaties met groenten uit de (zelf-
voorzienende) moestuin, verbaas en 
verwonder je, geniet van buiten zijn 
aan de grote picknicktafel, loop een 
speurtocht in de schemering en 
ontdek iets nieuws.

De Autark Paardenschool in 
Natural Horsemanship 
is voor kinderen en volwassenen. In 

kleine groepjes, waarbij contact en 
verbinding centraal staan. Lessen 
op woensdag, vrijdag en zaterdag. 
Zie onze Facebookpagina.

Sculpta
Van 9 tot en met 15 september 
gaan vijftien professionals op 
beeldhouwgebied dagelijks aan de 
gang om tijdens het weekeinde de 
beelden te presenteren. 

Wees welkom om naar dit mooie 
ambacht te komen kijken. 

Open monumentendag
Tijdens de tentoonstelling van 
beeldhouwwerken is er livemuziek 
op het buitenpodium (de Blauwe 
Kikker).

Mancave 
Ongedwongen samenzijn voor 
mannen met workshop in uiteenlo-
pende disciplines en materialen met 
gezamenlijk eten en drinken na 

afloop (op aanvraag via Michael 
van Hall, telefoon 06-23 39 21 46).

Crazy cooking 
Activiteit voor vrouwen waar in de 
buitenkeuken lekkere, rare creaties 
ontstaan door met elkaar bezig te 
gaan met ingrediënten 
(op aanvraag via Lilian Kraus, 
telefoon 06-42 25 10 31 of mail naar 
lilianspeelt@live.nl).

Kinderfeestjes voor jong en oud 
met originele speurtocht langs de 
beelden, fikkie stoken, broodje 
bakken; op aanvraag via Lilian 
Kraus.

Oogstfeest en Dag van de Ui 
Na de vakantieperiode i.c.m. 
Blauwe Kikker activiteit. 

U bent welkom om mee te helpen 
organiseren. Let op aankondigin-
gen op www.facebook.com/kunst-
werkplaatsarnhem. Ee staat een 
bord bij de weg waar de activiteiten 
een week van tevoren op staan.
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Advertentie

Wij bouwen aan een 
nieuwe winkel

Opening 
medio 

september 

Visgilde de Visscher
Hanzestraat 263, 6826 ML Arnhem 
T: 026 321 99 23
E: info@visscher.visgilde.nl  
W: visscher.visgilde.nl

Pas op!  

Laat niemand binnen

Wat ze ook
verzinnen

17
22

2

Oplichters gesignaleerd in uw wijk!
“Kan ik geld lenen voor benzine, want ik sta met een lege tank en heb 
geen cent op zak.” Of: “Mag ik me even voorstellen. Ik ben de nieuwe 
buurvrouw en woon een paar huizen verderop. Is het mogelijk dat ik 
even binnenkom en kijk hoe het er bij u uitziet?”.  Zomaar een paar 
voorbeelden van smoesjes die oplichters gebruiken. 

Oplichters en dieven zijn zo geraf-
fineerd dat ze mensen van alles op 
de mouw weten te spelden, weet 
Richard Buyl. “Ze zijn vaak goed 
gekleed en komen vriendelijk en 
vertrouwenwekkend over. Hebben 
goed nagedacht over welke smoes 
ze willen vertellen en klinken 
daarom ook erg geloofwaardig. 
Ze kunnen zich voordoen als 
meteropnemer, iemand van een 
zorginstelling of een nieuwe buur. 

Ook kinderen en zwangere vrouwen 
spelen het ‘spel’ mee. Maar pas op: 
ze willen maar één ding en dat is 
bij u binnenkomen. Sommige 
oplichters zijn zelfs zo brutaal dat 
ze de ellende van een ander mis-
bruiken om binnen te komen. 
Ze bellen aan, zeggen dat er een 
ernstig ongeluk is gebeurd en dat 
ze 112 willen bellen. Trap daar niet 
in. Laat ze niet binnen, maar zeg 
dat u zelf het alarmnummer wel 
belt.”

Echt niet onaardig
Het kan zijn dat u voelt dat iets 
niet in de haak is, maar dat u het 
onbeleefd vindt om iemand niet te 
woord te staan of binnen te laten. 

“Hoe onaardig u dit ook vindt, laat 
onbekenden nooit binnen. Ze 
hebben geen goede bedoelingen,” 
benadrukt Richard Buyl. “Oplich-
ters opereren vaak met z’n tweeën. 
De een belt aan, lokt u naar binnen 

en leidt u af met een praatje. De 
ander ziet kans om ongemerkt uw 
geld, sieraden of bankpas te stelen. 
Echt, ze zijn heel geraffineerd.”

Bij twijfel niet opendoen
Aan de wijkagent de vraag wat het 
beste te doen als er een onbekende 
aanbelt. “Mijn advies is om altijd 
eerst via de deurspion of een raam 
te kijken wie er voor de deur staat. 

Kan dit niet, houd dan de kier-
standhouder erop. Staat er een 
meteropnemer of een reparateur 
voor de deur, vraag dan naar een 
legitimatie- en identiteitsbewijs. 
Bedenk wel dat veel bedrijven en 
instanties tegenwoordig vooraf een 
brief sturen met de datum en het 
tijdstip dat ze komen en niet zo 
maar bij u aan de deur komen.” 
Dan nog iets over de bankpas. 
Bankmedewerkers komen nooit aan 
de deur of nemen nooit telefonisch 

contact op om uw pincode te 
vragen. Geef dus nooit uw bankpas 
en/of pincode af. Ook niet aan 
mensen die zeggen van de politie te 
zijn.” 

Blijf rustig
Maar wat als iemand zich toch uw 
huis binnen weet te praten? Wijk-
agent Richard Buyl legt uit dat het 
beste is om niet in paniek te raken. 

“Rustig blijven en proberen met 
praten de man of vrouw de deur 
uit te krijgen. 

Zeg bijvoorbeeld dat een familielid 
of buurman elk moment thuis kan 
komen. Soms schrikt dit de oplich-
ter af. Gebruik in ieder geval geen 
geweld, want dit voorkomt dat u 
ernstig letsel op loopt. Kijk goed 
hoe hij of zij er uit ziet en probeer 
dat te onthouden. 

Zijn ze de deur uit, kijk dan door 
het raam waar ze heen lopen. 
Stappen ze in een auto, noteer dan 
direct merk, kleur en kenteken. 
Desnoods een gedeelte ervan. 
Bel daarna direct 112.”
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LETSELSCHADEPRAKTIJK IN ARNHEM
Randstad Personenschade BV

Interculturele

WWW.LETSELADVIES.NL

Volkerakstraat 10
6826 GM Arnhem

026-781 00 01
arnhem@letseladvies.nl

CLAIMT UW SCHADEVERGOEDING BIJ
 Verkeersongevallen
Bedrijfsongevallen
Overige ongevallen

NIEUW
IN

ARNHEM

Beheerder/wijkverbinder gezocht 
voor buurthuis de Oosthof

Vereisten 
v Goede beheersing van de Nederlandse taal.
 
v Ervaring met Microsoft Office (Excel en Word).
 
v Bezit van diploma Sociale Hygiëne, HACCP en   
 BHV is erg gewenst, anders bereid zijn tot het   
 behalen ervan.
 
v Horeca ervaring.

v Goede communicatieve vaardigheden.
 
v Goed kunnen samenwerken, maatschappelijk   
 betrokken zijn.
 
v Zelfstandig kunnen werken, verantwoordelijk  
 heidsgevoel hebben, flexibel en stressbestendig zijn.
 
v Wonend in Arnhem, liefst in Presikhaaf of een   
 band met de wijk hebben.

De beheerder is verantwoordelijk voor de dagelijkse 
leiding van de Oosthof. Hij/zij begeleidt vrijwilligers, 
coördineert werkzaamheden, houdt contact met de 
gebruikersgroepen, voert zakelijke beheer- en horeca-
taken uit, zoals controle op de schoonmaak, verzorgen 
van de inkoop, bardiensten, het bijhouden van kasgeld 
en afdracht en contacten met de eigenaar van het 
gebouw over onderhoud.

Samen met het bestuur van de Stichting Bewoners-
bedrijf de Oosthof, met gebruikers (huurders) en 
bewoners maakt hij/zij van het buurthuis een 
bloeiende ontmoetingsplaats voor bewoners van de 
wijk Presikhaaf.

De beheerder / wijkverbinder organiseert of laat 
organiseren, maakt mogelijk, verbindt initiatieven en 
laat zien wat er in de wijk gebeurt. Hij/zij is verant-
woordelijk voor het gebouw, stimuleert activiteiten die 
een toegevoegde waarde hebben voor de levendigheid 
en de kwaliteit van de wijk en bouwt mee aan het huis 
van de wijk: buurthuis de Oosthof. 

Hij/zij zet zich in voor het verder ontwikkelen en 
invulling geven aan een goed draaiend buurtcentrum 
in samenwerking met gebruikers, vrijwilligers en 
bestuur. 

Het voordeel van deze functie is: betaald werk hebben, 
nieuwe ervaringen opdoen in een boeiende omgeving 
en veel contacten met andere mensen hebben.

Reacties naar: info.deoosthof@gmcail.com
Buurthuis De Oosthof, Kinderkamp 9, Arnhem 



5

WIJKNIEUWS
Welkom in de Eetkamer!
Genieten van een warme maaltijd in huiselijke sfeer

De Weldam stelt ouderen in de 
gelegenheid om één of meerdere 
dagen in de week aan te schuiven 
voor een warme maaltijd in 
De Eetkamer.

De verse maaltijden worden bereid 
door een enthousiast keukenteam 
en worden geserveerd op maandag 
tot en met vrijdag om 12.30 uur. 
Ze bestaan altijd uit een voor-, 
hoofd-, en nagerecht. 

Smaakt dit naar meer? 
Kom gerust een keer proeven. De 
Eetkamer heet u van harte welkom. 
Voor alle informatie kunt u contact 

opnemen met de Weldam, 
Middachtensingel 39, 
telefoon 026 361 17 41. 

Versterking keukenteam 
Het aantal deelnemers groeit. Daar 
zijn wij heel blij mee. Het keuken-
team is daarom op zoek naar 
versterking. 

Wij zoeken vrijwilligers die met 
plezier koken, zich op hun gemak 
voelen tussen de potten en pannen 
en graag samen werken. Je hoeft 
geen koksopleiding of kookachter-
grond te hebben. Koken voor De 
Eetkamer betekent met elkaar, in 

een ontspannen sfeer, een heerlijke 
maaltijd bereiden voor een dank-
bare doelgroep. Dit geeft veel 
voldoening. Wie komt ons verster-
ken op maandag, dinsdag, woens-
dag of donderdag van 10.00 tot 
14.00 uur?

Enthousiast?
Bel naar Silvio de Brito Caio, 
projectbegeleider vrijwilligers 
SWOA, telefoon 06-11 78 10 70.

AutoMaatje Arnhem 
groot succes! 
Word jij ook een AutoMaatje?
Steeds meer inwoners van 
Arnhem weten AutoMaatje te 
vinden. Inmiddels zijn er al ruim 
850 ritten geboekt. Hiervoor zijn 
uiteraard vrijwilligers nodig!

Wat is het?
Er even uit voor een boodschap of 
bezoek is niet voor iedereen van-
zelfsprekend. Vanaf september 2018 
vervoeren vrijwilligers minder 
mobiele ‘buren’ in Arnhem met 
hun eigen auto. 
Door AutoMaatje kunnen mensen 
langer mobiel en actief blijven. 

Dit kan zijn naar de kapper of de 
huisarts, maar ook weer lekker op 
de koffie bij een vriendin. 

AutoMaatje 
brengt je overal naar toe, dus niet 
alleen het ziekenhuis of een 
therapeut. 

Je kunt AutoMaatje ook gewoon 
voor leuke dingen inschakelen zoals 
een bezoekje of een boodschap 
doen.

Word jij ook AutoMaatje?
We zijn op zoek naar nog meer 
vrijwilligers. 
Lijkt het je ook leuk om jouw eigen 
‘buren’ te vervoeren? Neem dan 
contact op met Marjon van Baars 
via automaatje@swoa.nl
Je krijgt een onkostenvergoeding 
van € 0,30 per kilometer.

Links:
www.swoa.nl
http://www.anwb.nl/automaatje

Agenda 
werkgroepen 
Presikhaaf

september
18-9  Wijkplatform   
 Presikhaaf in MFC
25-9 Bewonersoverleg 
 Over het Lange Water  
 in de Oosthof

oktober
 8-10 Bewonersoverleg 
 Elsweide in de Oosthof
23-10 Bewonersoverleg 
 Over het Lange Water  
 in de Oosthof

De vergaderingen zijn open-
baar en beginnen om 19.30 
uur

agenda 
zie www.presikhaafnet.nl
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Gediplomeerd pedicure voor de 
diabetische en reumatische voet. 
Behandeling volgens afspraak. 

Openingstijden: maandag t/m donderdag van 09.00 - 17.00 uur. 

IJsselburcht 4  (gebouw Livit) 
6825 BP Arnhem 
Telefoonnummer: 026 4423830 
Email: info@flipsepedicure.nl 
 
Gratis parkeren en goed bereikbaar 
met de buslijnen 26,27,43 en 331. 

Herkent u zich in een van de 
voorgaande situaties, of heeft u een 
andere juridische vraag? Schroom 
niet en kom langs bij de 
HAN-Rechtswinkel of stel uw vraag 
per e-mail!
Studenten verbonden aan de HAN-
Rechtswinkel geven kosteloos 
rechtshulpverlening. Ze zitten in 
een ver gevorderd stadium van hun 
opleiding HBO-Rechten en 
worden bij het geven van advies 
ondersteund door vakdocenten.

Inloopspreekuren
Tijdens de spreekuren van de 
HAN-Rechtswinkel kunt u binnen-
lopen voor een persoonlijk gesprek. 
Hierin wordt de tijd genomen om 
uw vragen te beantwoorden en/of 
problemen te analyseren. Wanneer 
het nodig is, kan de medewerker 
uw vraag verder onderzoeken om u 
vervolgens te voorzien van schrifte-
lijke informatie of advies. Zo kan er 
bijvoorbeeld een brief voor u 
worden opgesteld, die u uit eigen 

naam kunt verzenden. De HAN-
Rechtswinkel geeft alléén advies 
aangaande uw juridische vragen. 
Indien nodig verwijzen zij u door 
naar de juiste instantie die u verder 
kunnen helpen.

Openingstijden inloopspreekuren
Dinsdag en woensdag 

van 13.00 uur tot 16.30 uur 
HAN Campus Arnhem

Ruitenberglaan 31 - ruimte B0.06a 
(begane grond links achterin aan 

het einde van de gang)

Meer weten?
De HAN-Rechtswinkel is op 
werkdagen telefonisch bereikbaar 
tussen 08.30 en 17.30 uur.
T 06 55 29 11 44
E Rechtswinkel@han.nl
I www.han.nl/rechtswinkel

Ac tiviteiten S.I .K. 
21 september om 14.00 uur 

Bingo voor kinderen
26 oktober om 19.00 uur 

Halloween
9 november om 20.00 uur 

Bingo

Locatie: 
de Parkschool, 
Kinderkamp 7*

Voor meer informatie kijkt u 
op onze vernieuwde website

www.sikpresikhaaf.com

* Onder voorbehoud 
van wijzigingen.

Ik ben ontslagen en nu? 
Wat kan ik doen tegen een verkeersboete? 

Mag de verhuurder zomaar de huurovereenkomst opzeggen?

Eerste hulp bij 
juridische vragen
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Weet je nog…
Beeldend en boeiend vertellen. 
Da’s lang geleden. Vandaag de 
dag verspreidt het nieuws zich 
via de sociale media. Gevraagd 
en ongevraagd stromen korte 
berichten en vluchtige informatie 
je digitale omgeving binnen.

De Cultuurgroep Presikhaaf (CgP) 
nodigt je uit om op vrijdagavond 
20 september je mobieltje terzijde 
te schuiven, op stil, of nog beter uit 
te zetten. Om 19.30 uur betreden 
troubadours en zangeressen Anouk 
Balins en Ineke Hadderingh het 
podium in MFC Presikhaven. Met 
zwart-wit foto’s op een projectie-

scherm, liedjes en verhalen uit de 
kinderjaren, nemen ze je spelender-
wijs mee naar enkele opmerkelijke 
momenten uit vervlogen tijden. 

Anouk en Ineke presenteren een 
programma, waarbij nostalgische 
plaatjes, anekdotes en muziek de 
boventoon voeren. Met ’Samen zijn’ 
willen ze in interactie met het 
publiek herinneringen aan vroeger 
levendig maken. 
Alsof gebeurtenissen en ontwikke-

lingen uit de 
vorige eeuw 
gemoedelijk en in 
een ander tempo 
aan je voorbij zijn 
gegaan.

Kom kijken, luisteren, (mee)zingen 
en in de pauze of na afloop praten 
over de voorstelling, toen en…

Kaarten à € 3,00 (inclusief koffie/ 
thee en een consumptie) zijn te 
reserveren via email: 
cultuurgroeppresikhaaf@gmail.com 
en zijn te koop bij de bibliotheek 
Presikhaaf. Voorafgaand aan de 
voorstelling zijn er ook kaarten te 
verkrijgen aan de kassa. 
De kassa gaat om 19.00 uur open.

Valpreventie & Weerbaarheid 
Gratis cursus voor ouderen
Hoe ga je als oudere om met 
fysieke klachten en toenemende 
afhankelijkheid van anderen? 
Hoe houd je je staande, letterlijk 
en figuurlijk? 

Deze cursus leert 55-plussers om 
weerbaar te worden in fysiek, 
mentaal en sociaal opzicht. 
Ontspanning, flexibiliteit en 
conditie staan centraal. 

Valpreventie en –training vormen 
een belangrijk onderdeel. 
Met veilige en simpele oefeningen 
wordt gewerkt aan evenwicht en 
zelfvertrouwen. 

En natuurlijk aan veilig vallen! Niet 
alleen fysiek, maar ook mentaal 
heeft dit resultaat: mensen staan 
steviger in hun schoenen, voelen 
zich energieker en weerbaarder. Als 
iemand lastig doet, leert u daarmee 
om te gaan en goed uw grenzen aan 

te geven, zonder slachtoffergedrag. 
Meestal helpt dit, maar we trainen 
ook fysieke weerbaarheid met 
enkele zelfverdedigingstechnieken. 

En het programma is ook leuk en 
gezellig! Dit is in eerdere cursussen 
door velen ervaren!

De cursus wordt gegeven door 
Piet Lagerwaard (6e dan aikido en 
ervaren val- en weerbaarheids-
trainer) en Pasi Lahdenperä 
(2e dan aikido).

Waar en wanneer?
Gebouw de Weldam (SWOA), 
Middachtensingel 39

Kennismakingsles: donderdag 
5 september van 13.30 -15.00 uur

Cursus: iedere donderdagmiddag 
van 13.30 -15.00 uur van 12 septem-
ber t/m 7 november 2019

Meer weten en aanmelden:
www.aikidostichtingarnhem.nl

E-mail: 
info@aikidostichtingarnhem.nl

Telefoon:  0317-617490

Facebook: 
facebook.com/jikishinkan 

Twitter: @jikishinkan 
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Honigkamp 82 
telefoon 362 18 18

Kapsalon 
Apart

Dames en Herenkapsalon

Kom langs 
of bel 

voor een 
afspraak. 

U kunt 
vrij parkeren 

voor de deur!!!

www.kapsalonapart.nl

Advertentie

S	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. 
S	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! 

Ouderen en bewegen 
S	Heeft u bij voorbeeld moeite met opstaan uit uw stoel? Is het lastig om uw  
 balans te houden? En hoe gaat het lopen met uw stok of rollator? 
 Samen met de oefentherapeut werkt u aan uw zelfstandigheid en   
 verbetering van kwaliteit van leven. 
 Ik kom aan huis om uw dagelijkse bewegingen te trainen . 

S	Op woensdag 25 september start er weer een cursus , 5x van 14.00-15.00  
 uur, Voeding en beweging in balans geeft ouderen meer kans. 

Bel voor een gratis houding- en bewegingscheck!

Op zondag 29 september organiseert de Arnhemsche 
Federatie van Muziekgezelschappen de tweede editie van 
Kleurrijk Presikhaaf. Op deze zondagmiddag kan jong en 
oud in Winkelcentrum Presikhaaf genieten van live-
muziek, dans- en zangoptredens uit verschillende 
windstreken.

Presikhaaf is een mooie wijk met hoogwaardige voorzie-
ningen op het gebied van onderwijs en zorg en ook een 
mooie plek om te wonen, werken en verblijven. Daar-
naast heeft Presikhaaf een gevarieerde bevolkingssamen-
stelling, waar het thema ‘Kleurrijk Presikhaaf ’ op 
gebaseerd is. Het evenement wil er graag aan bijdragen 
deze verschillende bevolkingsgroepen nog meer met 
elkaar te verbinden. Dit doet de Arnhemsche Federatie 
van Muziekgezelschappen natuurlijk door middel van 
een middag vol met muziek, want muziek, zang en 
dans verbindt!

Iedereen is tussen 12.00 en 17.00 uur op zondag 
29 september van harte welkom om gratis te genieten van 
liveoptredens in het winkelcentrum. Houd voor het 
complete programma de website en de Facebookpagina 

van Winkelcentrum Presikhaaf in de gaten. Naast verbin-
den vindt Winkelcentrum Presikhaaf vernieuwen ook erg 
belangrijk. Daarom zijn er spiksplinternieuwe toiletten 
geplaatst. 

De toiletten zijn gratis te gebruiken en van alle gemakken 
voorzien. Er zijn dames- en herentoiletten, een invaliden-
toilet, een familietoilet en een volledig ingerichte kolf-
kamer. Op deze manier wordt het winkelen nog aan-
genamer gemaakt voor de bezoekers. Houd de website en 
de Facebookpagina van Winkelcentrum Presikhaaf in de 
gaten voor meer informatie over alle vernieuwingen die 
er plaatsvinden.

Kleurrijk Presikhaaf 
vernieuwde toiletten in Winkelcentrum Presikhaaf
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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 woensdag 25 september in 
de Bethlehemkerk aan de Honigkamp. 

Cursus Voeding en bewegen 

Pet en Pat 

De cursus wordt gegeven door 
Sylvia van Daalen, diëtiste en 
Monique Donderwinkel, oefenthera-
peute Cesar. Een gezonde voeding is 
op elke leeftijd belangrijk, maar des 
te meer bij het ouder worden. 
Ouderdomsprocessen zorgen ervoor 
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? 
Ook als u ouder wordt wilt u zelf-
standig de dagelijkse dingen kunnen 
blijven doen. Juist daarom is het 
belangrijk dat u zich veilig en ver-
trouwd voelt met uw lichaam. 
Welke beweging zorgt ervoor 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 vijf bijeenkom-
sten op woensdag van 14.00 uur tot 
15.00 uur. Eerst 30 minuten theorie 
over voeding door de diëtiste, 
gevolgd door een korte uitleg over 
beweging en valpreventie door de 
oefentherapeute. En daarna actief 
aan de slag met de oefeningen. 
Alle deelnemers krijgen een 
voedingsdagboek. 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.

Workshop Muziek op Schoot
Muziekles voor de allerkleinsten

De moeders van Speelkameraadjes Presikhaaf hebben 
Pet en Pat uitgenodigd. Kom jij ook met je papa of 
mama? 
We verzamelen ons op vrijdag 25 oktober om 9.45 uur 
bij de bibliotheek Presikhaaf in Presikhaven. LET OP! 
Locatie is onder voorbehoud. Houd voor de juiste 
locatie onze facebookpagina ‘speelkameraadjes Presik-
haaf ’ in de gaten

Om 10.00 uur treedt het clownsduo Pet en Pat voor 
ons op. Die zijn in heel Arnhem bekend om hun 
ontzettend leuke shows voor jonge kinderen. Deze 
activiteit is gratis. 
Wel vragen we om iets lekkers
 mee te nemen om te delen. 
Zo maken wij er samen iets 
gezelligs van. 

Laat je ons weten 
of je komt? 
De activiteit is bestemd voor 
alle kinderen tot 4 jaar.
Ons mailadres is 
speelkameraadjes@gmail.com 
of bel Gisou, 06 522 87 986. 

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

De lessen zijn speels, zeer afwisselen en ontzettend 
leuk. De nadruk ligt op het plezier en zelf meedoen. 
Samen met papa of mama. 

De lessen zijn op de donderdagen 5, 12 en 19 september.  
We verzamelen ons om 9.45 uur in MFC Presikhaven 
en de les eindigt om 10.45 uur. 

Wil je meedoen? Meld je dan vóór 5 september aan via 
speelkameraadjes@gmail.com of bel naar Gisou, 
06 522 87 986. Er is slechts een beperkt aantal plekken 
beschikbaar!

Wie: voor alle kinderen tot de leeftijd van 4 jaar
Kosten: € 6,00 per kind voor drie lessen. 
Komt er een broertje of zusje mee? Voor dat kind 
betaalt u  € 3,00. 

Heb jij een GelrePas? Dan mag je gratis meedoen.
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***ACTIE*** 

Fiets accu reviseren voor  

alle merken en typen 

Vanaf €199, incl BTW. 

• Nieuwe en tweedehands fietsen 
• Elektrische fietsen (Bosch middenmotor) 
• Inruil mogelijk 
• Reparatie 
• Onderhoud voor alle merken fietsen 
• Ook reparatie aan fietsen die niet bij ons 

gekocht zijn 

GALAXY BIKE TWEEWIELERS 
***UW FIETS SPECIALIST*** 

Middachtensingel 135 6825HK Arnhem 

Tel:026-3619322 

KvK nummer:09202560 

Email:info@galaxybike.nl 

Advertentie

Hoe taalles kan helpen!
De redactie van Presikhaaf wijknieuws ging onlangs een kijkje nemen 
bij een “les” van de 31-jarige Mahtab Panthaki, 1,5 jaar geleden vanuit 
India met haar gezin naar Nederland verhuisd, en haar taallesgeefster 
en taalmaatje Els van den Dries. 

Mahtab: “Mijn man maakte mij 
attent op de taalles in het MFC. 
Ik ben heel gemotiveerd om de 
Nederlandse taal te leren. In India 
was ik werkzaam als onderwijzeres. 
Ook heb ik een paar maanden 
mogen meelopen op de internatio-
nale school in Arnhem. Ik ben daar 
gestopt om zo snel mogelijk Neder-
lands te leren om met een vervolg-
opleiding te kunnen beginnen. 
Daarom ben ik bijna dagelijks met 
taal bezig en volg ik veel taallessen 
die in Presikhaaf gegeven worden. 

Op vrijdag krijg ik ook nog logo-
pedieles om mijn uitspraak te 
verbeteren. Iedere maandagochtend 
volg ik de taalles voor gevorderden. 
Daarnaast helpt Els mij met 
grammatica. In Els heb ik een echt 

“taalmaatje” gevonden.”
Els van den Dries komt uit het 

onderwijsveld en is gespecialiseerd 
in passend onderwijs. Toen zij drie 
jaar geleden afscheid nam van haar 
werk, wilde ze graag iets met haar 
kennis doen. “Twee jaar geleden 
ben ik begonnen met het geven 
van taalles voor gevorderden in 

MFC Presikhaven. Ik doe dat 
samen met een andere vrijwilligster. 
Er bestaat wel materiaal om taalles 
te geven, maar ik maak het pro-
gramma liever zelf. Ieder kan dan 
aangeven wat men (zou) wil(len) 
leren. Ook laat ik mijn lessen op de 

actualiteit aansluiten. Lezen, luiste-
ren, schrijven, praten en gramma-
tica komen aan bod.”
Het geven van taalles aan Mahtab 
vindt Els erg leuk. “Mahtab weet 
precies wat ze wil oefenen en ze 
doet er veel voor om de Neder-
landse taal te leren. Zij is als vrijwil-
ligster bezig in de lagere groepen 
van een basisschool en vaak in de 
bibliotheek te vinden.”

Mahtab: “Ik wil mijn twee kinde-
ren ook graag kunnen voorlezen. 
Dankzij een leraar, die bij ons thuis 
komt en mijn kinderen voorleest, 
leer ik dit ook. Door de taallessen 
word ik steeds vaardiger en kan ik 
mijn plek in de Nederlandse maat-
schappij beter vinden.”

De redactie is onder de indruk van 
het mooie werk van Els en de inzet 
en vorderingen van Mahtab. 

“Veel succes Mahtab en Els, bedankt 
voor het delen van jullie 
ervaringen.”
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Taalles in de wijk
In Presikhaaf en het Arnhemse 
Broek wordt veel gedaan om ervoor 
te zorgen dat wijkbewoners op een 
gemakkelijke manier de 
Nederlandse taal kunnen leren om 
zo hun plek in de maatschappij 
beter en sneller te vinden. 

Er worden door dertien vrijwilligers 
acht taallessen gegeven in MFC 
Presikhaven, de Oosthof, de 
Symfonie en in Presiklife. 
De taallessen zijn op verschillende 
niveaus zodat iedere deelnemer op 
zijn/haar niveau kan instromen en 
doorstromen naar een hoger niveau. 
Er is taalles op basisniveau 
Nederlands tot en met taalles voor 
gevorderden. Om beter te leren en 
te durven praten zijn er twee 
praatgroepen. Aan deze taallessen 
doen wekelijks ongeveer 70 wijk-

bewoners mee. Daarnaast zijn er 
drie taallessen van RijnIJssel en zijn 
er logopedielessen voor taal-
cursisten die moeite hebben met 
hun uitspraak. 

Op www.presikhaafnet.nl, onder 
‘wijkactiviteiten’, (beter) Nederlands 
leren’ vindt u de taalfolder waarin 
alle taallessen staan. Als u meer 
informatie wilt of u wilt zich 
opgeven voor taalles, dan kunt u 
contact opnemen met de partici-
patiemedewerker (06-52 71 07 66). 
Instromen bij de taallessen kan het 
hele jaar door!

Week van de Alfabetisering
Van 9 tot en met 13 september 2019 
is de landelijke Week van de 
Alfabetisering. In die week is er veel 
aandacht voor mensen die niet 

goed kunnen lezen en schrijven en 
die niet goed met de computer 
kunnen omgaan. Wist u dat een op 
de zeven mensen in Nederland 
problemen heeft met lezen, 
schrijven en/of omgaan met de 
computer? 

Ondergrondse containers 
sluiten in Presikhaaf
De ondergrondse containers in de 
Arnhemse woonwijken gaan weer 
dicht. Het gaat om de onder-
grondse containers voor restafval en 
de ondergrondse containers voor 
Plastic verpakkingen, Blik en 
Drinkpakken (deze staan bij woon-
complexen/bovenwoningen). 

In Presikhaaf Oost (Over het Lange 
Water) zijn de containers al sinds 
27 mei afgesloten en in Presikhaaf 

West worden de ondergrondse 
containers in de periode van 
dinsdag 10 september t/m vrijdag
13 september afgesloten. 

Afvalpas nodig
U heeft een afvalpas nodig om afval 
in de ondergrondse container te 
gooien. Heeft u geen afvalpas meer? 

Vraag dan een nieuwe pas aan via 

www.afvalbalie.nl of via de SUEZ-
servicelijn, telefoon 
0800 366 69 99. 

Wat betaal ik voor het wegbrengen 
van afval naar de ondergrondse 
containers? U betaalt geen extra 
kosten als u afval in de onder-
grondse container gooit, want u 
betaalt hiervoor al afvalstoffen-
heffing. 

Meer informatie?
De schonebuurtcoaches zijn gere-
geld in de wijk. Vraag hen gerust 
om informatie en tips. Op www.
arnhem.nl/afval vindt u onder 
‘actueel’ meer informatie over welke 
containers dicht gaan in de wijk en 
de meest gestelde vragen. 
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Camping Prikko 2019 Reis door de Wijk 
Medio juli kampeerden we op het 
voetbalveld van vv Eendracht 
Arnhem. Samen met de kinderen 
werd de wijk ontdekt en kennis 
gemaakt met wat Presikhaaf te 
bieden heeft en natuurlijk lekker 
vakantie gevierd.

Dankzij de financiële bijdrage van 
het Wijkplatform Presikhaaf en het 
Rozet, konden we dit kamp waar-
maken! We willen graag partners 
(Presikhaaf ), vrijwilligers en stagi-
airs bedanken voor de fijne samen-
werking en inzet. Dankzij jullie is 
het een geslaagd kamp geworden.
 
Woensdag was een rustige dag met 
sport, spel en creatieve activiteiten. 
Tijdens het avondeten kregen we 
een lekkere, gezonde maaltijd, 
bereid door VitaKids. 
Hierna kwam de juf van Biblio-
theek het Rozet in de tent voor-
lezen uit een spannend boek. 
Daar was het donker en eng. 
De nacht was best avontuurlijk, het 
regende hard, het was ontzettend 

donker en spannend.
Donderdag, een drukke dag! 
Ontbijten en de wijk in, op de fiets 
en in de regen naar diverse work-
shops. Eerst naar Locatie Spatie om 
kunst te maken met Krista en 
Mirka. Een ontzettend gaaf kunst-
werk, gewoon buiten op straat met 
krijtverf. 
Vanaf het flatgebouw kon je het 
zien, wat was dat bijzonder! 

Ook ging een groep naar Orhan 
Delibas en zijn boksacademie. 
Hier leerden zij het beste uit zich-
zelf te halen. Er was dansen bij 
El Ele in de Overkant en Capoeira 
van Common Ground bij de 
Oosthof. Er werd gezongen, veel 
bewogen en het zelfvertrouwen 
kreeg een boost. VitaKids verzorgde 

een kookworkshop voor de 
kinderen, met heerlijke gezonde en 
frisse salades en broodjes.

In de middag hebben we shampoo 
gemaakt bij het watermuseum en 
een kunstwerk voor aan de water-
afvoerpijp. Na het avondeten was 
het even tijd om te chillen, voor 
bingo en een disco. 
 
Op vrijdagochtend gingen we op 
de fiets naar de bibliotheek, voor 
een speurtocht over Presikhaaf. 
Daarna in groepjes aan de slag met 
het maken van een eigen verhaal 
om te bundelen in een boekje, als 
herinnering aan Camping Prikko.  
Daarna was het lunchtijd en tijd 
om afscheid te nemen. 

Nieuwe activiteit in de Overkant!
Op woensdag 4 september start in 
buurtcentrum de Overkant een 
nieuwe activiteit in de vorm van 
een Computerinloop, die verder 
iedere woensdag van 10.00 tot 
12.00 uur plaatsvindt.

De Computerinloop is bedoeld 
voor iedereen die een probleem 
heeft met zijn/haar computer, 
waarbij u kunt denken aan een 
desktop, laptop, tablet of mobiele 
telefoon.
Ook kunt u hier terecht voor advies 
en het verkrijgen van gratis 
software.

Daarnaast biedt de Computerin-
loop u de gelegenheid om geheel 
vrijblijvend in clubverband met 
elkaar kennis en ervaringen uit te 
wisselen.

Zowel aan de Computerinloop als 
aan het clubverband zijn geen 
kosten, in welke vorm dan ook, 
verbonden. Een vrijwillige bijdrage 
wordt echter zeer op prijs gesteld.

Loop eens binnen bij 
ComputerClub de Overkant, 
Bethaniënstraat 242 (6826 TJ). 
U bent van harte welkom!
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Actief in uw wijk

Bel of mail voor een gratis en vrijblijvende waardebepaling

Hoetink Makelaars BV
Cloekplein 2
6826 KS  Arnhem

T 026 44 34 900
E info@hoetinkmakelaars.nl
I www.hoetinkmakelaars.nl

Advertentie

100% geslaagden op 
Leerpark Presikhaaf

Alle basis- en kaderleerlingen van Leerpark Presikhaaf 
zijn geslaagd. Na de uitslag van het tweede tijdvak 
werd bekend dat ook de enkele leerlingen, die in de 
eerste periode waren afgewezen, geslaagd zijn. 
Een knappe prestatie van zowel de leerlingen als de 
docenten die de leerlingen hebben opgeleid.

Een deel van de basisleerlingen blijft op Leerpark 
Presikhaaf om daar hun mbo-opleiding te vervolgen. 
Het mbo op Leerpark Presikhaaf kenmerkt zich door 
kleinschaligheid en maatwerk. Binnen de vakman-
schapsroute (doorlopende leerlijn) kun je zowel je 
vmbo- als mbo-diploma behalen in vijf jaar tijd.

Fotografie: Menno Emmink

Ben jij 55 jaar of ouder 
en houd je van een feestje?

Vier dan het 
50-jarig jubileum 
met ons mee!
Sinds 17 december 1969 zijn we dagelijks in de wijken 
van Arnhem te vinden. In de afgelopen 50 jaar is er 
veel veranderd, maar we zijn er nog steeds voor de 
ouderen in Arnhem. Speciaal voor ons jubileum 
organiseren we een interactieve dag in jaren ’70 stijl. 

Waag bijvoorbeeld een jaren ’70 dansje, verzorgd door 
dansschool Versteegh, zing mee met liedjes tijdens een 
bingo, schud je spieren los bij de bootcamp of sluit aan 
bij één van de vele andere activiteiten!

De activiteiten vinden van 10.00 - 16.00 uur plaats, 
dus loop gerust binnen op vrijdag 4 oktober 2019 in
Musis Sacrum, Velperbinnensingel 15, Arnhem.
Aanmelden hoeft niet en er zijn geen kosten aan 
verbonden.

Voor vragen kun je contact opnemen met 
telefoon 026 327 22 66 of stuur een mail 

naar info@swoa.nl

Hopelijk ontmoeten we je daar!
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Thema: Hoe staat het met de veiligheid van uw huis?

Na een reeks succesvolle onder-
werpen gaan we het dit keer 
hebben over beveiliging rond en 
om het huis. 
Helaas zijn er in onze wijk regel-
matig inbraken en dus is het 
zinvol om na te denken over 
doelmatige beveiliging. 

Een autoriteit op het gebied van 
beveiliging zal u op deze avond 
uitgebreid informeren over de 
mogelijkheden die er op dit 
moment beschikbaar zijn om uw 

woning/woonomgeving te 
beveiligen.
Onderstaande onderwerpen zullen 
de revue passeren:
◊ Mogelijkheden t.a.v. beveiliging
 van woonhuizen.
◊ Hoe voorkom ik diefstal /   
 inbraak?
◊ Voorbeelden van goed hang- en  
 sluitwerk en wat is aan te   
 bevelen.

Grijp deze kans en hoor wat de 
specialist u te vertellen heeft onder 

het genot van een 
kop koffie, thee of 
iets anders.

Na de pauze is er 
gelegenheid voor al uw vragen.
Kom naar “de Oosthof” op woens-
dag 25 september van 19.30 tot 
21.30 uur.
Het adres is Kinderkamp 9.

Namens het bewonersoverleg 
“Over het Lange Water”
Gerie Wolkenfelt
Henk van Duuren
Ernst van der Weerd 

Activiteiten 
bewonersbedrijf 
14 en 15 september 
Kunstroute van 12.00 tot 17.00 uur 
Kunstenaar Gulay Yildirim.

14 september 
Herinneringsmaaltijd van 12.00 
tot 14.00 uur

15 september 
Workshop Dans en beweging 
van 14.30 tot 15.15 uur door Enny 
Maijer. Deelname € 5,00

28 september 
Burendag 10.00 tot 16.00 uur

12 oktober 
Rommelmarkt 10.30 tot 16.00 uur
 
Oproep voor burendag
28 september willen we gezamen-
lijk burendag vieren bij bewoners-
bedrijf de Oosthof.

Wij nodigen onze buurtbewoners 
uit om zijn of haar hobby of bedrijf 
te presenteren zodat er een leuke 
markt ontstaat met verschillende 
producten en je jezelf of je bedrijf 
zo kunt promoten.

Wil je hieraan deelnemen, dan 
kan je informatie opvragen of je 
opgeven vóór 22 september via 
info.deoosthof@gmail.com of 
bewonersbedrijf de Oosthof, 
telefoon 361 98 73.

We hopen veel bewoners te ont-
moeten die dag tussen 10.00 en 
16.00 uur
 
We hebben ook een facebook 
pagina waar regelmatig activiteiten 
worden aangekondigd. 
Bewonersbedrijf de Oosthof

Gezellig samen 
ontbijten in 
MFC Presikhaven

Op woensdag 2 oktober organi-
seert de activiteitengroep 
Presikhaaf een ontbijt in het 
MFC. Het ontbijt is van 9.30 tot 
11.00 uur. Komt u ook? 

U kunt een kaartje voor het ontbijt 
kopen in MFC Presikhaven, 
kantoor opbouwwerk/participatie-
werk, of via i.sieljes@rijnstad.nl, 
telefoon 06-52 71 07 66 of in de 
ochtend in de Kuil, tijdens het 
koffiedrinken, en er zijn kaartjes te 
koop in de bibliotheek in het MFC. 
Een kaartje kost € 1,50.

Thema-avond voor bewoners Over het Lange Water en Elsweide 
woensdag 25 september om 19.30 uur in buurthuis de Oosthof
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Duik dieper in het heelal met 
Sterrenwacht Presikheaven
Komende zaterdag 7 september is 
na de zomervakantie de eerste 
bijeenkomst dit seizoen van 
Sterrenwacht Presikheaven in de 
bibliotheek Presikhaaf. 

Van 14.30 tot 15.30 uur kun je daar 
terecht voor je maandelijkse portie 
ruimtevaart- en sterrenkunde-
nieuws. En er valt weer veel te 
melden, zoals de ontdekking van 
planeten bij andere sterren en de 
succesvolle lancering van een 
satelliet die met een groot zeil door 
zonlicht wordt voortgestuwd.

Er was deze zomer ook minder 
goed nieuws: de regering wil de 
snelwegverlichting de hele nacht 
laten branden. Voor de natuur en 

het zicht op de sterrenhemel zou 
dat funest zijn. 

Om daar aandacht aan te schenken 
wordt volgende maand, op zater-
dagavond 26 oktober, de Nacht 
van de Nacht gehouden. 
En in Arnhem kun je daarvoor bij 
Presikheaven terecht.

Zo kun je aan het begin van die 
avond door een telescoop de ringen 

van de planeet Satur-
nus bewonderen en 
later de Andromeda-
nevel: een eiland van 
een paar honderd 
miljard sterren op 2,5 
miljoen lichtjaar 
afstand. Hij komt op ons af met 
een snelheid van 100 km per 
seconde en zal in de verre toekomst 
met onze Melkweg botsen. 

Dit en meer kun je bekijken vanaf 
19.30 uur op het dakterras van 
MFC Presikhaven, aan de Laan van 
Presikhaaf 7. Toegang gratis en 
geschikt voor iedereen.

Nieuwsgierig naar wat de Sterren-
wacht verder organiseert? 
Abonneer je dan op de nieuwsbrief. 
Ga naar http://presikheaven.nl 
of stuur een berichtje naar 
presikheaven@gmail.com

Kinderkunst-
festival Kunsmake
Op 18 september neemt Motel Spatie voor de vijfde 
keer het initiatief tot een kinderkunstfestival aan 
het Hisveltplein 21 van 13.00 tot 16.00 uur. 
Het festival is gratis toegankelijk. 

Doel is kinderen en hun ouders uit 
Presikhaaf actief in aanraking te laten 
komen met hedendaagse kunst. 
Presikhaaf heeft vier basisscholen waarop kinderen 
zitten die in 112 verschillende landen zijn geboren. 

De scholen en de kinderen worden in voorbereidende 
projecten actief betrokken, evenals kleine zelforgani-
saties uit de wijk. Dit zijn heel verschillende groepen: 
ouderenorganisaties, die komen voorlezen aan de 
kleinste kinderen, de plaatselijke fanfare, trompetter-
korps, voetbalvereniging etc. Kunstenaars van Locatie 
Spatie werken mee, lokale kunstenaars, vrijwilligers 
en buitenlandse kunstenaars die in de Residency ver-
blijven. Een bonte groep mensen op het leukste festival 
van het jaar!

Grote Braderie 
voor iedereen
De Turkiyem moskee in Presikhaaf organiseert een 
braderie.  Ons prachtige terrein wordt van 20 tot en 
met 22 september a.s. omgetoverd tot een gezellig 
eet- en vermaak park.

Iedereen is welkom om plaats te nemen aan de gezel-
lige picknicktafels en hier te genieten van al het lekkers 
dat de foodstands te bieden hebben. Kinderen kunnen 
zich laten schminken of hun energie kwijt op de 
springkussens. Er is voor ieder wat wils.
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Heeft dromen

Werken op 
een vliegveld

Marrokkaans

Vechtsport

Vrienden zijn 
belangrijk

vv

PARELS VAN DE WIJK

Als studenten van de HAN hebben wij in samenwerking met jongerencentrum Push in Presikhaaf gewerkt aan 
een project, genaamd Parels van de wijk. Vanuit onze opdrachtgever hebben wij de taak gekregen om een aantal 
jongeren rolmodel te laten zijn voor de jonge kinderen die in deze wijk opgroeien. Om zoveel mogelijk contact te 
maken met de jongeren zijn wij een aantal weken bij het jongerencentrum geweest. Hiernaast hebben wij een 
IFTAR-avond georganiseerd waarbij we activiteiten hebben gedaan over rolmodellen en samen hebben gegeten. 
Hierdoor hebben wij een band kunnen opbouwen met een aantal jongeren en deze vormgegeven in een poster. 
Onderstaand onze rolmodellen. 

Brei of haak je graag?
Of wil je dit graag leren?
Kom dan naar de handwerkochtend in MFC Presikhaven! 
Deze wordt wekelijks gehouden op vrijdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur, 
met uitzondering van de schoolvakanties. De bedoeling is dat een eigen 
werkje en materiaal worden meegenomen waaraan onder het genot van 
een kopje koffie en een gezellig gesprek gewerkt kan worden. Kosten € 1,50 
per keer (inclusief koffie/thee).

Voor aanmelding en/of meer informatie kun je terecht bij:
Ingrid, telefoon 06-52 71 07 66 of mail naar i.sieljes@rijnstad.nl  
Of kom gewoon langs (Laan van Presikhaaf 7).



17

WIJKNIEUWS
Wijk ontmoetingen  
maaltijden met een informatief thema

Op verschillende locaties in Presikhaaf organi-
seert Vitanos wekelijks een wijkdiner. Mogelijk 
gemaakt door de gemeente en met steun van 
Leerpark Presikhaaf, vrijwilligers en organisaties 
uit de wijk, bieden we de bewoners de mogelijk-
heid om met elkaar samen te eten en elkaars 
verhalen te delen. 

Elke keer is er een ander thema of een muzikaal 
intermezzo. Vitanos wil samen met wijk- en buurt-
bewoners aan de slag voor een sociale, actieve en vitale wijk! 

3 september, 1 oktober en 5 november:  De Klup / Burenhulp   
 Voor Elkaar
10 september, 8 oktober en 12 november:  Bethlehemkerk
17 september, 22 oktober en 19 november:  de Overkant, huis van en door  
 de wijk
24 september, 29 oktober en 26 november:  Leerpark Presikhaaf

Kosten: Voor een driegangen diner € 7,00 (met GelrePas € 4,00), 
 kinderen t/m 10 jaar € 2,00.
Tijd:  Start diner 18.00 uur. Inloop vanaf 17.30 uur 
 (alle bovengenoemde locaties).

Groene vingers of 
handige handen?
Bewonersbedrijf  De Oosthof zoekt mensen 
die het leuk vinden om met het groen 
rond De Oosthof  bezig te zijn. 

We hebben een actieve en enthousiaste groen-
groep, die de struiken en planten geweldig beheert, 
maar zouden graag nog wat mensen, liefst met groene vingers, 
erbij willen hebben.

Reserveren kan via:
0 Het contact formulier op onze  
 site www.vitanos.nl
0 Mail: info@vitanos.nl  
 U ontvangt dan altijd een   
 bevestigingsmail. 
0 Of bel naar 06-45 87 86 00   
 (voicemail inspreken.   
 S.v.p. duidelijk uw voornaam,  
 achternaam, datum, locatie, het  
 aantal personen en eventuele  
 dieetwensen vermelden).

Reserveren is mogelijk tot 11.00 uur 
op de dag van de maaltijd mits op 
dat moment nog voldoende plaat-
sen beschikbaar zijn. 
We houden rekening met dieetwen-
sen. Graag van te voren aangeven.
We maken gebruik van HALAL-
producten.

Advertentie
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DANS EN BEWEGING 
VOOR 40, 50 EN 60+ 
OP RUSTIGE, MOOIE MUZIEK 
MEER ENERGIE, EEN BETERE 
HOUDING, INSPIREREND. 
O.L.V. ENNY MAIJER 
 

DE OOSTHOF  
KINDERKAMP 9  
6825 JA ARNHEM 
GRATIS PROEFLES DINSDAG 3 SEPTEMBER 
15:00 – 16:00 UUR 
  
ER ZIJN TWEE BLOKKEN VAN 15 LESSEN SEPT. T/M DEC 2019 
EN JAN T/M APRIL M.U.V. SCHOOLVAKANTIES 
 
VOORUITBETALING CONTANT OF PER BANK NL53INGB0003458765 T.N.V. 
E.M.A. MAIJER €50,- OF €187,50 VOOR 4 MAANDEN 
 
DE LESSEN WORDEN GEGEVEN DOOR EEN DOCENTE  1STE GRAADS 
KLASSIEKE BALLETOPLEIDING, MIME EN MODERNE DANS   
 
AANMELDEN TEL. 026-3611309 OF EMAIL  
ENNYMAIJER@HOTMAIL.NL (MAX 12 AANMELDINGEN) 
 
KLEDING: MAILLOT OF TRAININGSBROEK ZONDER 
VOETEN, T-SHIRT OF BALLETPAK 
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Ook voor het beheer van De Oosthof zoeken we 
mensen die het leuk vinden om klusjes te doen, 
van timmeren, schilderen, de keuken beheren tot 
voor gastheer/gastvrouw spelen en koffie/thee 
zetten. 
We zouden ook hier graag nog een paar handige 
handen en gezellige mensen bij willen hebben.

Voor reacties en informatie: 
info.deoosthof@gmail.com
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Nieuwsbrief Werkgroep AGA

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

of www.ageena.nl

Stand van zaken aanleg A15
Ondanks dat er nog een procedure loopt tegen het gewijzigde tracébesluit 
A12/A15 Ressen-Oudbroeken is het de verwachting dat er in het najaar van 2020 
gestart kan worden met de eerste werkzaamheden voor de aanleg van de A15.

Uitspraak
De verwachting is dat de Raad van State in de tweede 
helft van dit jaar uitspraak doet over het gewijzigde 
tracébesluit. Geoordeeld gaat worden over nieuwe 
onderzoeken naar de effecten op de natuur en de 
maatregelen om die te verminderen en compenseren. 
Ook het niet langer gebruiken van het Programma 
Aanpak Stikstof (PAS) komt aan de orde, net als de 
gebruikte verkeersberekeningen, denk daarbij aan 
geluidhinder en de negatieve gevolgen voor 
leefbaarheid.

Niet in wachtstand
Ondanks dat er gewacht moet worden op de uitspraak 
van de Raad van State staat het project ViA15, volgens 

Toekomstige brug Pannerdensch kanaal

een woordvoerder van Rijkswaterstaat, niet in de 
wachtstand. Er wordt druk gewerkt aan het aanbeste-
dingsproces waarin een aannemer gecontracteerd wordt. 
Begin 2020 wordt verwacht de opdracht voor de aanleg 
van de A15 en verbreding van de A12 te gunnen. 

Ook wordt er gezocht naar aannemers voor het kappen 
van bomen en de sloop van de door Rijkswaterstaat 
aangekochte woningen binnen de tracégrens. Verder 
zijn ze druk bezig met de laatste archeologische onder-
zoeken, nieuw flora- en faunaonderzoek, het aankopen 
van benodigde gronden en een onderzoek naar de 
samenstelling en draagkracht van de bodem. 
De huidige werkzaamheden voor het verleggen van 
kabels en leidingen zijn naar verwachting eind 2019 
klaar.

Meer informatie over de aanleg van de A15 kunt u 
vinden op A12/A15: doortrekken knooppunt 
Ressen-Oudbroeken (ViA15).

Presikhaaf gaat naar……..Brussel!
Op zaterdag 21 september  a.s. 
staat een busreis georganiseerd 
naar Brussel. 

De busreis is bedoeld voor volwas-
senen (18 jaar en ouder) uit Presik-
haaf. De bestemming is dit keer de 
markt ‘Gare du Nord’ in Brussel.  
U mag zelf lekker rondlopen op de 
markt maar u mag natuurlijk ook 
de stad gaan ontdekken. 

Er is geen reis(bege)leiding 

aanwezig.U wordt zo dicht moge-
lijk in de buurt van de markt 
afgezet maar het kan zijn dat u een 
stukje moet lopen. 

Het busreisje kost 
€ 18,50, kaartjes zijn 
te koop in het MFC 
bij opbouwwerk/
participatiewerk, 
tel. 06-52 71 07 66. 
Wees er snel bij, want 
vol = vol!  De bus vertrekt ’s och-
tends om 7.00 uur vanaf de hoek 
Honigkamp-Laan van Presikhaaf, 
vertrek uit Brussel om 17.00 uur. 
U bent dan rond 20.15 uur terug in 
Arnhem.
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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

Financieel beheer: 
Rijnstad en Presikhaaf wijknieuws.

Druk: Coers & Roest Arnhem

Oplage: 8000 ex.

Informatie bezorging: 
wijknieuws@presikhaafnet.nl

Redactie-adres/Advertentiebeheer: 
Laan van Presikhaaf 7
6826 HA Arnhem / telefoon 364 80 76
wijknieuws@presikhaafnet.nl

Presikhaaf wijknieuws wordt mogelijk 
gemaakt dankzij  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
4 oktober 2019

Woorden: maximaal 250
Foto’s:

jpg of pdf minimaal 500kb
NIET invoegen in het Word-doc.

Sturen naar
wijknieuws@presikhaafnet.nl

De volgende editie komt uit op:
28 oktober 2019

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

vóór 4 oktober 2019
Onder de goede inzenders wordt een cadeaubon verloot, 

die uitsluitend geldig is voor een knipbehandeling
bij Kapsalon Apart.

De winnaar van de SUDOKU uit
wijknieuws nummer 3 jaargang 21 is

Riekje Bruinenberg, Verwoldelaan
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AGENDA / BLOCNOTE / BOEK / ETIKETTEN / FOLIE
GELPEN / KASBOEK / LINIAAL / MAP / MARKER
PRINTER / SCHRIFT / TAPE / TELEFOON
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