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AutoMaatje sinds juli 
weer van start!

Arnhemse inwoners die niet over eigen vervoer beschikken en/of door 
bijvoorbeeld een minder mobiele fysieke toestand niet met het open-
baar vervoer kunnen reizen, mogen weer gebruik maken van het 
AutoMaatje. Bij het AutoMaatje krijg je voor een kleine vergoeding 
een lift van een vrijwilliger.

Door de coronamaatregelen heeft 
het AutoMaatje lang stilgelegen. 
Sinds 13 juli zijn we weer van start 
gegaan. In het begin zullen we 
alleen de hoogstnoodzakelijke 
ritten aannemen, zoals naar de 
huisarts, het ziekenhuis en 
dergelijke. 

Om de veiligheid van u en onze 
chauffeurs te waarborgen, is het 
reizen met een mondkapje door 
zowel chauffeur als passagier 
verplicht. 

Daarnaast zijn er meer maatregelen 
waarmee rekening gehouden moet 
worden, maar daarover ontvangt u 
als bestaande en nieuwe klant meer 
informatie. 

Ritten kunnen zoals gebruikelijk 
uiterlijk twee dagen van tevoren 
worden doorgegeven. 
Dit kan door bijvoorbeeld een mail 
te sturen naar automaatje@swoa.nl 
of door maandag tot en met vrijdag 
van 09.00 tot 12.00 uur te bellen 
naar 026-384 66 90. 
 
Nog geen klant bij ons? 
Aanmelden is geheel gratis! 

Advertentie

komt naar 
Presikhaaf!
SRV wagen De Blauwe Tomaat 
komt iedere donderdagmiddag van 
13.00 tot 15.00 uur naar Presikhaaf.
In deze rijdende supermarkt verko-
pen wij groenten, fruit, eieren en 
brood tegen heel lage prijzen. 

Wij rijden door drie Arnhemse 
wijken. Nu dus ook in Presikhaaf 
bij buurtcentrum De Oosthof.
 
Alle locaties en tijden vind je op 
onze website 
www.deblauwetomaat.nl
 
Kom je op donderdagmiddag 
gezellig bij ons langs?

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

***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 
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Covid-19 zorgde voor een maandenlange stilte rond de culturele 
activiteiten in MFC Presikhaven. Met frisse energie, een nieuw stoelen-
plan en zorgvuldige aandacht voor de geldende coronarichtlijnen, wil 
de Cultuurgroep Presikhaaf weer stapsgewijs ruimte maken voor de 
podiumkunsten in de wijk. 

Zo hebben we een mime ensemble 
en een celliste die sinds 2009 met 
dansers en Nederlandse mimegroe-
pen samenwerkt, gecontracteerd 
voor het najaarsprogramma. 
Onder voorbehoud en als de 
coronasituatie het toelaat, staan ze 
25 september garant voor een 
bijzondere voorstelling.

Het Arnhemse bewegingstheater-
gezelschap “Walking Faces” met 
Stephanie Kersbergen en Sjoerd 
Schwibettus (mime) en Marten 
Vellema (muziek via een beeldende 
installatie van een verbouwde 
Weber pianola uit 1922) vertolken 

scènes getiteld “De Tijd Verloren”.
Celliste Sarah Walder speelt stuk-
ken uit eigen werk en haar 2e Cello 
Trip album.

Zet vrijdagavond 25 september a.s. 
de digitale knop om. 
Trek bij afwezigheid van gezond-
heidsklachten erop uit. Bezoek 
dichtbij huis een kleinschalige 
voorstelling, waar de deuren open-
gaan om 19.00 uur en de voorstel-
ling start om 19.30 uur. 
Ontmoet en spreek, op gepaste 
anderhalve meter afstand,   
buurtgenoten. 
Let wel: entree à € 3,00 per persoon, 

enkel via vooraf gemailde reserve-
ring naar 
cultuurgroeppresikhaaf@gmail.com 

Op corona verantwoorde wijze 
richten we de zaal in en kunnen we 
25 bezoekers verwelkomen. Reser-
veer tijdig en kom alleen na ont-
vangst van een bevestigingsmail van 
een zitplaats.

Mimetheater en 
een cello trip 25 september 

Inschrijving Dirk Zeldenrust Duurzaamheidsprijs 
Nog steeds corona- en economische crisis. Maar, laten 
we de samenhang met de ‘groene’ crisis niet vergeten. 
Het is dringender dan ooit om in actie te komen tegen 
klimaatverandering, voor een circulaire economie en 
voor versterking van de biodiversiteit. Doe je ook mee?
De Club van Dirk nodigt kandidaten voor de Dirk 
Zeldenrust Duurzaamheidsprijs 2020 uit zich aan te 
melden. Zij reikt deze prijs jaarlijks uit aan een per-
soon of organisatie die – net als Dirk – vindt dat een 
betere wereld niet kan wachten. Doel van de prijs is 
duurzame activiteiten en projecten in Arnhem te 
stimuleren. Voorgaande jaren ging de prijs naar 
Stichting RecaP en kledingatelier DierbaarGoed. 

Arnhemse wereldverbeteraars gezocht 
Onderzoekers of studenten die werken aan duurzame 
innovaties kunnen in aanmerking komen, maar ook 
natuurbeschermers, groene ondernemers of mensen 
die initiatieven nemen om hun buurt te verduurzamen. 

Prijs
Zowel grote als kleine duurzame initia-
tieven komen in aanmerking voor de prijs: 
een bedrag van 5.000 euro. De winnaar moet de prijs 
gebruiken om het winnende initiatief te versterken 
en/of verder uit te bouwen. 
Dit jaar bestaat de jury uit Margreet van Gastel 
(voorzitter, oud-wethouder duurzaamheid gemeente 
Arnhem), Frank Croes ( programmamanager 
Circulaire Economie HAN en adviseur duurzame 
transitie) en Petra Souwerbren (directeur Natuur en 
Milieu Gelderland).

De prijs wordt ter beschikking gesteld uit het 
Fonds van Dirk. 

Meedoen
Aanmelden kan tot en met 31 oktober 2020. Kijk voor 
de spelregels en meer informatie op www.degroenevos.nl
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Al 14 jaar ervaring in het kappersvak 
en alle jaren werkzaam geweest bij 
kapsalon Apart Presikhaaf. 

Graag kom ik nu bij u thuis om uw 
kapsel te verzorgen. Van knippen, 
verven, permanenten, highligts, 
watergolven en föhnen, ik verzorg 
het allemaal. Als ambulante kapster 
bezit ik een mobiele wasbak en een 
droogkap.

Voor een aantrek-
kelijke prijs kom ik 
graag uw haar 
verzorgen.

Voor meer informatie kunt u mij  
bellen, WhatsApp’en of mailen 
06-27 87 99 23.

Cindy Nolten 
Haarmode.cindy@gmail.com

K N I P P E N

€ 16,00

Sterrenkijken tijdens 
de Nacht van de Nacht!
Vanwege de COVID-19 maatregelen zijn de 
maandelijkse publieke bijeenkomsten van 
Sterrenwacht Presikheaven opgeschort. 

Wel organiseren we nog sterrenkijkavonden.

Soms is er een onverwachte bezoe-
ker in ons zonnestelsel waarvoor we 
in allerijl een kijkavond regelen. Zo 

verscheen eind juli plotseling 
komeet NEOWISE aan de avond-
hemel. Op zaterdag 11 juli stonden 
we daarom met verschillende 
telescopen bovenop de Hertenbult, 
op bedrijventerrein IJsseloord 2. 
Enkele tientallen wijkbewoners 
kwamen langs en zagen behalve de 
komeet ook de planeten Jupiter en 
Saturnus, en later ook nog de 
Maan opkomen. Bij die gelegen-
heid maakte Floris-Jan van der 
Meulen deze foto van de komeet 
boven Ziekenhuis Rijnstate in Velp. 

Vanwege de korte termijn konden 
we de kijkavond alleen aankon-
digen in onze nieuwsbrief en op 
onze Facebookpagina.

Sommige kijkavonden zijn langer 
tevoren bekend. Zo stonden we 
begin september op het Ruimte-
koers Festival en organiseren we op 
zaterdag 24 oktober weer de Nacht 
van de Nacht. Is het onbewolkt, 
dan kun je aan het begin van de 
avond de planeten Jupiter en 
Saturnus bekijken en later ook nog 
Mars. Dichterbij is de Maan te zien, 
en veel verder weg fraaie objecten 
als de Pleiaden en de Andromeda-
nevel. En wie weet is er weer een 
onverwachte gast! 

Op dit moment is nog niet 
besloten waar we onze telescopen 
neerzetten. Dus ook daarvoor kun 
je je het beste abonneren op onze 
nieuwsbrief. 
Dat doe je door een e-mail met je 
voor- en achternaam te sturen naar: 
presikheaven@gmail.com

Advertentie

Beekstraat 40 - Arnhem
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Afval, wat is er veranderd
vanaf 1 juli 2020?
U betaalt altijd al voor uw afval. Tot nu toe betaalde u een vast bedrag. 
Dit bedrag was afhankelijk van de grootte van uw huishouden. 
Vanaf 1 juli 2020 betaalt u een vast, lager bedrag en een variabel 
bedrag (80 cent voor een restafvalzak). Door afval goed te scheiden 
heeft u zelf invloed op de hoogte van uw afvalkosten. 

Veel afval is herbruikbaar als grond-
stof voor nieuwe producten, maar 
dan moet dit wel gescheiden wor-
den. Door afval goed te scheiden 
draagt u bij aan een beter milieu, 

maar het is ook goed voor uw 
portemonnee. 
Meer gft, plastic, papier en glas 
scheiden betekent minder restafval. 
U heeft dan lagere afvalkosten. 
Wilt u zien hoe vaak u restafval 
weggooit? Maak dan een account 
aan op mijnafval.arhem.nl

Infowijzer 
Als het goed is heeft u een info-
wijzer in de brievenbus ontvangen 
met informatie over de nieuwe 
afvalstoffenheffing en tips om afval 
te scheiden. Er zijn ook speciale 
regelingen voor mensen die veel 

medisch afval hebben. Woont u in 
een wooncomplex of in een boven-
woning en wilt u groen afval 
scheiden? Kijk dan of uw wijk voor 
een gf-verzamelcontainer in aan-
merking komt. Ook voor de 
minima is er een speciale regeling. 

Heeft u vragen? 
Bel gratis naar 0800 - 1809 en kies 
optie 1. Op de website 
www.arnhem.nl/afval vindt u meer 
informatie. Ook is er een belteam 
ingericht voor vragen. Bel gratis 
naar 0800 - 1809 en kies optie 1 
(afval). Een medewerker van de 
gemeente staat u graag te woord. 

U kunt het belteam ook bellen als u 
de infowijzer niet heeft ontvangen 
of als u deze graag in het Engels, 
Turks of Arabisch wilt ontvangen.

Welkom bij ATK Brass
Een nieuw najaar brengt nieuwe energie bij ATK 
Brass en jij bent welkom!
Hup uit de stoel en aan de slag! De vakanties zijn 
voorbij en je gaat weer naar school, aan de studie of 
aan het werk. Je energie is weer opgeladen en het is 
tijd voor actie en leuke nieuwe dingen en dat kan 
door het maken van muziek.

ATK Brass is uniek in Arnhem en de wijde omgeving 
en heeft voor jou een breed repertoire met swingende 
muziek, een geweldige dirigent in de persoon van 
Roeland Cleijne en niet in het minst een bijzonder 
enthousiaste groep muzikanten. 
Over repertoire gesproken, de koperblazersgroep speelt 
muziek van o.a. Queen, Jackson Five, Stevie Wonder, 
Meghan Trainor, Bruno Mars, Carol King, Camila 
Cabelo en ga zo maar door. 
Neem daarbij dat je een instrument in bruikleen krijgt 
van de vereniging, dan is er weinig meer wat je tegen-
houdt. Kort geleden zijn maar liefst twee saxofonisten 

jou voor gegaan en jij past er vast en zeker bij. En 
hoewel Covid stevig roet heeft gegooid in het aantal 
optredens is het zeker zo dat, zodra het weer kan en 
mag, geweldige optredens in heel Nederland op de 
agenda staan. 
Dus: aan de slag, wacht niet langer en neem contact 
met ons op door het sturen van een mail naar 
info@atkbrass.nl, reageer op deze pagina of stuur een 
Messenger bericht. Tot gauw.

foto Daniëlle de Wit
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Oefentherapie Cesar Presikhaaf: Monique Donderwinkel
IJsselburcht 3, 6825 BS Arnhem  /  Tel.: 026-3614005  / 06 83090443 

S	Is het U opgevallen in de zomer dat de rug van uw kind niet helemaal recht   
 is? Is er een kromming of ongelijke stand van de schouderbladen, neem dan   
 contact op en wij helpen u verder.  
S	Wilt U beter kunnen lopen en bewegen om zo langer zelfstandig te blijven.  
 Samen met de oefentherapeut werkt u aan uw zelfstandigheid en    
 verbetering van kwaliteit van leven.  
 Ik kom ook aan huis om uw dagelijkse bewegingen te trainen. 
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.  
SOefentherapie 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!  

Bel voor een gratis houding- en bewegingscheck!   

   
IJsselburcht 3 6825 BS Arnhem

Mijn eerste judoboek
Mijn eerste judoboek is precies wat 
de titel zegt: een boek dat je helpt 
bij de eerste stappen in het judo. 
Bedoelt voor judoka’s, voor ouders 
EN voor judoleraren. 
 
De lezer wordt meegenomen in de 
wereld van het judo door Ishana, 
Job, Aniek, en Anthony. Deze vier 
judoka’s vertellen kinderen en 
ouders kort en duidelijk over de 
basis van het judo. Ze geven 
antwoord op vragen als: is judo nu 
een vechtsport of een verdedigings-
sport? Hoe oud is judo eigenlijk en 
wat wordt er bedoeld met judo-
etiquette? 

Talloze kleurrijke tekeningen 
worden afgewisseld met afbeeldin-

gen van technieken en andere 
judohandelingen zonder kleur. 
Daar kan een sticker geplakt 
worden. Die stickers krijgt (ver-
dient) de judoka voor bijvoorbeeld 

een fijne les, of wanneer een 
bepaalde techniek eindelijk lukt, of 
als een judoka een eerste wedstrijd 
heeft gedaan.  

Iedere judoschool is uniek. Met 
unieke judoka’s en unieke leraren. 
Het moment waarop stickers 
uitgedeeld worden, bepaalt de 
judoleraar dan ook zelf. Het boek 
is een extra middel voor judo-
leraren om judoka’s (op een 
positieve manier) te stimuleren en 
te complimenteren.  

Een doe-boek vol (spreekbeurt-)
informatie voor iedere judoka die 
meer wil weten over basis van het 
judo. Door de eenvoudige en 
heldere uitleg is het ook zeer 
geschikt voor hele jonge judoka’s 
en judoka’s met een verstandelijke 
beperking (aangepast judo). 
Mark Huizinga is enthousiast over 
het idee en heeft het voorwoord 
geschreven. Pas geleden heeft hij 
een boek in ontvangst genomen. 
We zijn trots dat zo’n groot judoka 
dit ondersteunt.

Hester Hoogland
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Activiteiten bij

Zaterdag 26 september: 
◊  Pubquiz van 19.30 – 22.30 uur.  
 Entree € 1,00 p.p. Liefst van  
 tevoren opgeven via 
 info.deoosthof@gmail.com
Zaterdag 3 oktober: 
◊ Peuterdisco van 16.00 – 17.00  
 uur. 
◊ Jongerendisco van 19.00 – 21.30  
 uur. Entree € 1,00.
Zaterdag 17 oktober: 
◊  Spelletjesmiddag van 15.00 -  
 17.00 uur. Rummikub, sjoelen,  
 koersbal. Entree € 1,00.
◊ Filmavond voor de kids van   
 19.00 – 21.00 uur. Entree € 1,00.

Koersbal, 
een leuk en sportief spel
Vanaf 2 oktober kun je bij De 
Oosthof op vrijdagmiddag om de 
twee weken van 14.00 tot 16.00 uur 
koersbal spelen. Koersbal is een 
soort jeu de boules voor binnen. 
Het is voor jong en oud, dus voor 
alle leeftijden geschikt. 

Je kunt per keer deelnemen, dus 
geen verplichting om iedere keer te 
komen. 
Maar als je het eenmaal gespeeld 

hebt, is het zo leuk, dat je het niet 
gaat overslaan.
Deelname is gratis.

Verdere informatie
Gebruikt frituurvet en frituurolie 
zijn heel slecht voor het milieu, dus 
niet weggooien, maar inleveren! 
Oude verpakking bewaren en na 
gebruik daarin teruggooien. 
Inleveren van gebruikt frituurvet en 
frituurolie kan ook bij De Oosthof. 

De Blauwe Tomaat staat iedere 
donderdag op het terrein van De 
Oosthof met hun SRV-wagen om 
groente en fruit te verkopen. Prima 
kwaliteit en lekker goedkoop. Ze 
zijn er van 13.00 uur tot 15.00 uur.

Terugblik op 
Summerprikko
De zomervakantie is afgelopen en 
de scholen zijn weer begonnen. 
In Presikhaaf kunnen kinderen 
ondanks de coronatijd terug-
kijken op een fantastische 
zomervakantie. 

Een programma dat mede mogelijk 
is gemaakt door organisaties en 
professionals uit Presikhaaf: 
Budosport, Born2Fight, Stichting 
Samra, dans- en muziekschool 
El Ele, Motel Spatie, Vitanos, 
Theater Koppig en het 
KinderWijkTeam. 

Gedurende zes weken is er met 
gebundelde krachten een uitgebreid 
zomerprogramma voor jong en oud 
neergezet. De gemeente heeft in 
Presikhaaf Rijnstad en Sportbedrijf 
Arnhem aangejaagd om alle part-
ners in de wijk te mobiliseren en bij 
te dragen aan een volle, vrolijke en 
actieve zomer. Alle activiteiten 
waren gratis en zo konden zij o.a. 
sporten, naar theater, fashion 
workshop, koken met VitaKids, op 
safari met het KinderWijkTeam, 
kamperen in de speeltuin, hiphop, 
judo, muziek maken en spelen met 
water. 

Via de hashtag #summerprikko kan 
iedereen via sociale media terug-
blikken op een heerlijke zomer.
Zie ook de achterpagina van deze 
uitgave. 

Een van de werken waarmee voormalig graffitikunstenaar Jeroen Erosie zijn eerste stappen 
zet op het gebied van sculptuur  is “Vogelvrij” (2018). De vijf betonnen vormen zijn 
makkelijk in verband te brengen met Erosies hybriden van graffitiletters en abstracte 
vormen uit de modernistische kunst. Ze doen ook denken aan grafstenen: een soort monu-
ment voor het einde van een modern tijdperk vol plannen en verwachtingen waarin een 
wijk als Presikhaaf als het toonbeeld van vooruitgang werd gezien.
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Herinnering aan 
Winkelcentrum Presikhaaf 

Mijn verhaal begint op dierendag, 
4 oktober 1979; ik ben dan nog 
geen 1 jaar oud. Mijn moeder deed 
in die tijd iedere week met mij 
boodschappen bij Winkelcentrum 
Presikhaaf. Buiten op het pleintje 
was Lunchroom Capri, waar mijn 
moeder die mooie najaardag, 
samen met haar beste vriendin en 
met mij in de kinderwagen, een 
koffie met gebakje bestelde.

Naast de lunchroom was een 
fontein, waarin toen op hete 
zomerdagen gezwommen mocht 
worden. Op die bewuste dag 
gebeurde er iets vreselijks. Een 
jongetje was met zijn moeder in 
een winkel. Hij is weggeglipt toen 
zijn moeder hem op de grond zette 
om af te rekenen. Het kind is 
direct naar buiten gelopen naar de 
fontein. 
Zijn moeder heeft hem uiteindelijk 
zelf in het water gevonden. Toen 
waren zijn lippen al blauw en was 
er geen hartslag meer. De moeder 

is gaan reanimeren. Bizar genoeg 
had ze de week ervoor een filmpje 
gezien over het reanimeren van 
drenkelingen. Omstanders hebben 
geprobeerd om het kind uit zijn 
moeders armen te trekken omdat 
ze dachten dat het dood was. 

Het moment dat de ambulance 
kwam aanrijden, kan mijn moeder 
zich nog goed herinneren. Ze heeft 
die dag bij het koffiehuis gevraagd 
wat er aan de hand was bij het 
water. De serveerster vertelde toen 
dat er een jongetje was verdronken 
en overleden in het water.

Toen ik ouder werd vroeg ik weke-
lijks, als we boodschappen gingen 
doen, naar die vreselijke gebeur-
tenis. Hoe klein ik ook was toen 
het gebeurde, het had veel indruk 
gemaakt, ik bleef er steeds aan 
denken en vond het zo erg! 

Jaren later, in 1993 (ik was toen 15 
jaar oud) ontmoette ik een jongen; 

we kregen verkering. Toen hij bij 
ons thuis kwam, vertelde hij op een 
keer het verhaal over het kindje dat 
(bijna) verdronken was in het 
zwembad met de fonteinen. 

Mijn moeder was er ook bij en we 
schrokken enorm want het verhaal 
leek wel erg op onze herinnering 
van het verdronken jongetje. En 
wat bleek, dat kindje was hij; hij 
heeft het uiteindelijk toch overleefd. 
Zijn moeder is blijven reanimeren, 
zij gaf niet op en heeft zijn leven 
weten te redden. 

Ik ben opgegroeid met een tragi-
sche herinnering, niet wetende dat 
ik jaren later verliefd zou worden 
op de jongen die ik als kind al 
nooit kon vergeten; waarvan ik 
dacht dat hij dood was. 

Diezelfde jongen is nu mijn beste 
vriend, mijn man en vader van 
onze zoon. 
En de fontein……… die is vrij snel 
na het incident dichtgegooid.

(door Mette; wonend in Curaçao)

Advertentie
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stelt zich voor!
Sinds begin dit jaar heeft Presikhaaf er een nieuwe organisatie bij: 
Stichting Samra Oprichtster en projectleider Samra Le Yakhloufi zet 
zich met haar stichting in voor vrouwen van verschillende leeftijden en 
culturen uit de wijk. Vanuit haar eigen ervaring weet zij dat het voor 
migrantenvrouwen vaak lastig is om een goede aansluiting te vinden 
in de wijk en zich te ontwikkelen. Juist deze groep vrouwen wil zij 
graag meer kansen bieden. 

Stichting Samra gelooft sterk in 
mensen met elkaar verbinden: het 
beste medicijn tegen isolatie en 
eenzaamheid. Want eenzaamheid is 
niet gebonden aan leeftijd of 
afkomst. Wij geloven in sámen. 

Het woord eenzaamheid begint 
namelijk met één. En dát zegt al 
genoeg. 

Vanuit buurthuis De Overkant 
organiseert de stichting verschil-
lende activiteiten om deelnemers 
de kans te geven de stap uit huis te 
maken, elkaar te ontmoeten, te 
verbinden, ervaringen uit te wisse-
len, sociale contacten te verbeteren, 
zich dankbaar te voelen en zich te 
ontwikkelen op vele gebieden. 
De afgelopen tijd is al een aantal 
activiteiten gestart en er zijn plan-

nen voor nog veel meer. 
Zo is er al een wandelgroep, 
worden er naailessen gegeven, zijn 
er taallessen en is er aandacht voor 
bewegen. 
En tussendoor is er veel ruimte 
voor ontmoeten, persoonlijke 
verhalen en samenzijn. 

Omdat we geloven in samenwer-
king werken we ook veel met 

andere organisaties in de wijk en in 
de stad. We helpen bijvoorbeeld bij 
het draaiende houden van buurt-
huis De Overkant en hebben deze 
zomer meegewerkt aan het activi-
teitenprogramma voor kinderen in 
de wijk, dat werd afgesloten met 
een geweldige modeshow.

Stichting Samra heeft altijd plaats 
voor nieuwe deelnemers! Dus als je 
het leuk vindt om andere vrouwen 
van verschillende culturen te 
ontmoeten en je jezelf graag verder 
wil ontwikkelen, neem dan contact 
met ons op! 

Ook als je de stichting wilt helpen 
om nog meer activiteiten op te 
zetten ben je van harte welkom: we 
zijn hard op zoek naar vrijwilligers 
en bestuursleden om ons te helpen 
verder te groeien. 

Kijk voor meer informatie en 
vacatures ook even op onze website: 
www.stichtingsamra.nl

Tot ziens bij Stichting Samra
Buurthuis De Overkant, 
Bethaniënstraat 242,
www.stichtingsamra.nl
e-mail: welkom@stichtingsamra.nl
telefoonnummer: 06-84 51 47 45. 

Coronaproof afzwaaien 
Leerpark Presikhaaf
Begin juli heeft Leerpark 
Presikhaaf tijdens een feestelijke 
ceremonie afscheid genomen van 
in totaal 113 leerlingen die 
respectievelijk hun getuigschrift, 
MBO- of VMBO-diploma in 
ontvangst namen. 

In verband met de coronamaatrege-
len werden de leerlingen deels in de 
open lucht ontvangen en kregen ze 

een hoepel toegewezen waarbinnen 
ze moesten staan tijdens de speech 
en de uitreiking. 
Directeur Geke Kersten prees hen 
voor de inzet tijdens de online 
lessen, die de laatste periode extra 
zwaar maakte. 

“Jullie hebben ervaren wat het is om 
zelf verantwoordelijkheid te nemen, 
een competentie die vanaf nu nog 
belangrijker wordt.” Na alle 

speeches, liedjes en het onderteke-
nen van het diploma, verlieten de 
leerlingen voor de laatste keer het 
schoolplein, onder luid applaus van 
hun voormalige docenten.
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Dans- en muzieklessen in Presikhaaf
El Ele is gestart met de dans- en muzieklessen en de 
inschrijvingen voor het nieuwe seizoen lopen nog. 
Geweldig dat de leerlingen weer live lessen kunnen 
krijgen. We streven ernaar om de lessen zoveel 
mogelijk op locatie te geven in De Overkant. 
Maatregelen zijn genomen om de lessen veilig te 
laten verlopen. 

Vanaf 4 jaar kan je al starten met sommige lessen. Er is 
klassiek ballet, hiphop en danslessen voor verschillende 
leeftijden. Muzieklessen in vele instrumenten, bijvoor-
beeld viool, cello, piano, gitaar en nog veel meer. 
Kijk snel op de site welke lessen er mogelijk zijn. 
Er is vast wel iets wat jou aanspreekt.
Gratis proefles is voor alle lessen mogelijk.
Kortingsmogelijkheden met GelrePas en/of het Jeugd-
sport- en Cultuurfonds.
Voor meer informatie kijk op www.elele.nl

Cursus ‘Omgaan 
met Geld’
Door de coronacrisis is deze 
cursus uitgesteld. Nu wordt de 
draad weer opgepakt en gaat de 
cursus alsnog van start. 
Er kunnen nog een paar vrouwen 
meedoen.

De cursus is vijf keer op woensdag-
ochtend van 9.30-11.30 uur in 

MFC Presikhaven, te weten op 
28 oktober, 4, 11, 18 en 25 november. 

Voor wie? 
De cursus is voor vrouwen met een 
migrantenachtergrond die goed 
willen leren omgaan met hun geld 

en schulden willen 
voorkomen. 
Opgeven voor deze cursus 
bij i.sieljes@rijnstad.nl of 
via telefoonnummer 06-52 71 07 66.
De cursus wordt gegeven in MFC 
Presikhaven, Laan van Presikhaaf 7. 
Als u niet tot de doelgroep behoort 
maar wel graag beter wilt leren 
omgaan met geld en een budget-
cursus wilt volgen, geef u dan op 
bij budgetcursus@Rijnstad.nl

Kookclub De Overkant
Hou je van koken? Vind je het 
leuk om andere bewoners uit 
Presikhaaf te ontmoeten en 
elkaars verhalen delen?

Kookclub de Overkant gaat 
beginnen
Wij werken met een klein kernteam 
en elke keer nodigen wij een gast 
kok uit. Deze gast kok kookt dan 
een gerecht die speciaal is voor 
hem/haar en vertelt het achterlig-

gende verhaal tijdens het samen 
eten. Ieder keer kunnen er ook een 
aantal gasten uit de wijk hierbij 
aansluiten voor de maaltijd. Kook-
club de Overkant wordt onder-
steund door Vitanos - “Ik kook 
mijn Verhaal”.

De eerste keer dat wij samen gaan 
koken is op maandag 28 september. 
Het is de bedoeling dat wij daarna 
elkaar steeds om de twee weken 
gaan ontmoeten.
Voor meer informatie kun je kijken 

op de websites van de 
Overkant en Vitanos. 
www.overkantpresikhaaf.nl 
www.vitanos.nl 
Of bel Allon Cheng 06-11 83  04 67. 
Een mailtje sturen kan ook: 
info@vitanos.nl
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Blikvanger in de wijk
U heeft het fraaie gebouw mis-
schien al zien staan in onze wijk, 
De Ommezwaai aan de Bethaniën-
straat. Hier wordt duidelijkheid, 
veiligheid en structuur geboden 
wanneer leerlingen in het reguliere 
basisonderwijs vastlopen: een 
ommezwaai naar een “warm bad”.

De redactie van Presikhaaf 
wijknieuws mocht een kijkje 
komen nemen. Opgewacht door 
teamleider Alfred en de leerlingen 
Charley (groep 7) en Sam (groep 6) 
gingen we op gepaste 1,5 meter 
afstand het gesprek aan. 

Alsof ze dagelijks niets anders doen, 
vertellen zij over hun school. 
Beiden hebben het reguliere onder-
wijs gevolgd, liepen er vast, maar 
vinden hier begrip en ondersteuning. 
Sam en Charley: “We zitten allebei 
in de leerlingenraad. Daarin 
worden punten besproken wat we 

zouden willen doen. De opening 
hebben we vanwege corona niet 
kunnen doen. We zetten nu de 
puntjes op de i om dit later in het 
jaar te doen. Bij de inrichting van 
het gebouw is de leerlingenraad ook 
betrokken. We mochten advies 
geven over kleur, vorm en inrich-
ting van ruimtes.”

Op de vraag hoe de dag verloopt, 
antwoordt Sam: “Bij binnenkomst 
wassen we onze handen en begroe-
ten we de juf. Er wordt dan 
gevraagd hoe het met je gaat. 
Wanneer er iets verandert in de 
planning, geeft de juf dit aan om 
onrust te voorkomen.”
Charley vult aan: “We kunnen in 
het emotierondje aangeven hoe we 
ons voelen. Verder heb ik een 
maatje binnen de school die ik bij 
bepaalde taken mag helpen. Ik 
word daar heel vrolijk van.”

Beiden zijn erg te spreken over de 
sfeer binnen De Ommezwaai. Als 

uit een mond klinkt: “We kunnen 
aan de leerkrachten heel veel vragen 
en zij geven ons ook een bepaalde 
verantwoordelijkheid. Tussen de 
leerlingen is er respect voor elkaar.”
Teamleider Alfred hoort de ver-
halen van de leerlingen met veel 
voldoening aan. 

Alfred: “Op onze school zitten ca. 
170 leerlingen. De groepsgrootte is 
klein (ca. 14 leerlingen). Therapie 
op basis van creativiteit en commu-
nicatie wordt geboden. De leerlin-
gen komen op verschillende manie-
ren naar school: per taxi(bus), fiets 
of zij worden door de ouders 
gebracht. Helaas hebben zij de 
school nog niet kunnen bezichti-
gen. Dat kan pas na de vakantie.”
Het is tijd om afscheid te nemen. 
De leerlingenraad wacht op Alfred, 
Charley en Sam. Met de belofte dat 
zij ons zullen informeren voor 
stukjes in de wijkkrant, nemen we 
met een positief gevoel afscheid.

Sam Charley
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TEAM LEEFOMGEVING PRESIKHAAF 
U woont of werkt in Presikhaaf en weet het beste 
wat uw wijk nodig heeft om er prettig te wonen of 
werken. U bent er immers (bijna) elke dag.
Wat kan anders en beter in uw wijk? Welke kansen 
ziet u om samen met uw buurt iets aan te pakken?
Wat hebt u daarvoor van ons nodig? Wat kan 
minder, zodat geld beschikbaar komt voor nieuwe 
plannen? We komen graag met u in contact om te 
kijken wat we samen kunnen bereiken.

Rol van team 
leefomgeving Presikhaaf

Team leefomgeving heeft een regisserende, faciliterende 
rol en is verantwoordelijk voor de wijkbegroting. 
Regisserend is zorgen dat de dingen gebeuren zoals 
gewenst is voor bewoners van Presikhaaf. Faciliterend 
is zorgen dat (bewoners) initiatieven ondersteund 
worden zodat ze verder kunnen. Team leefomgeving is 
verantwoordelijk voor de uitgaven van de gemeente die 
in Presikhaaf nodig zijn. We maken elk jaar een 
wijkbegroting. 

Om samen keuzes te kunnen maken, werken we met 
bewoners(groepen), organisaties en bedrijven in 
Presikhaaf. Doordat we als team vanuit de gemeente in 
de wijk werken, weten we steeds beter wat er nodig is, 
zijn de lijntjes korter en is er minder bureaucratie. We 
kunnen daardoor meer mogelijk maken. 

Samen doen we wat nodig is 
Voorbeelden waar team leefomgeving vanuit haar rol 
samen met u aan werkt / heeft gewerkt:

Regisserend bijvoorbeeld:

wZomerprogramma voor de jeugd en volwassenen   
 met zoveel mogelijk partners samen

wZorg voor wijkperspectief van stedelijk programma’s

w Zorg dat projecten die uitgevoerd worden in de   
 wijk duurzaam zijn

Faciliterend zoals:

w Ondersteunen van bewoners om tot verfraaing van  
 speelplek in Elsweide te komen

w Samen met bewoners in P3 groenstroken anders   
 inrichten zodat hondenpoep daar verminderd

w Ondersteunen van idee van bewoners om meer   
 kracht te halen uit moeders door samen dingen   
 doen

Hoe kunt u team 
leefomgeving bereiken?

U kunt ons telefonisch en per e-mail bereiken.
Onze algemene mailbox 

presikhaaf@leefomgevingarnhem.nl 
lezen we dagelijks.

Anne-Marijn.tielen@arnhem.nl 06-46 73 74 08
Wendy.beukhof@arnhem.nl 06-50 28 58 42
Maren.wassenaar@arnhem.nl 026-377 42 32 

(staat doorgeschakeld naar mobiel)
Hellen.mouws@arnhem.nl 026-377 48 52 

(staat doorgeschakeld naar mobiel)
Ruben.allen@arnhem.nl 026-377 50 88 

(staat doorgeschakeld naar mobiel)
Antoinette.claassen@arnhem.nl 026- 377 58 90 

(teamsecretaris) 
(staat doorgeschakeld naar mobiel)
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Op de foto zie je van links naar rechts:
Wendy Beukhof, Antoinette Claassen, Ruben Allen, 
Maren Wassenaar, Hellen Mouws en 
Anne-Marijn Tielen.

Sociale wijkteams Arnhem
Voor persoonlijke ondersteuning advies 
en door verwijzing, bijvoorbeeld bij 
opvoeding, huisvesting, zorgen om in-
komen of psychische problemen neemt u 
contact op met het sociale wijkteam op 
088-2260000 of wijkteamsarnhem.nl

Meldingen openbare ruimte
Ligt er een tegel scheef? Is de verlichting 
in uw straat stuk? Voor problemen en/of 
vragen over de openbare ruimte en uw 
directe leefomgeving kunt u gemakkelijk 
met uw mobiel een melding maken via 
de app FIXI. Dit kan ook via de website 
arnhem.nl. Het voordeel hiervan is dat 
uw melding gelijk wordt doorgezet naar 
de juiste afdeling en de gemeente u op de 
hoogte houdt van de voortgang van uw 
melding via e-mail. 
U kunt ook telefonisch melden via het 
rechtstreekse servicenummer van de 
gemeente Arnhem op 0800-1809.

BuitenZingen met 
de Stadscompagnie
Voor ieder die graag zingt, maar vanwege corona 
niet kan, organiseert Stadscompagnie Arnhem 
vanaf 1 september coronaproof ‘BuitenZingen’. 
 

Voor veel mensen is samen zingen iets om naar uit te 
kijken. In de auto, bij een koor of waar dan ook. 
Samen zingen brengt positiviteit, een gevoel van 
verbondenheid en zingen maakt blij. Iets wat iedereen 
in deze coronatijden heel goed kan gebruiken. Maar 
juist corona verhindert dat. De meeste auto’s en repeti-
tieruimtes zijn niet groot genoeg om 1,5 meter afstand 
van elkaar te houden. De meeste repetitieruimtes zijn 
slecht ventileerbaar.

Daarom organiseert Stadscompagnie ‘BuitenZingen’. 
Laagdrempelige zinghappenings voor ieder die van 
zingen houdt. Voor jong en oud, of je nou kunt zingen 
of niet: iedereen is welkom! Na afstemming met het 
RIVM wordt BuitenZingen op bijzondere wijze 
georganiseerd. Eenmaal per tien dagen op wisselende 
dagen en locaties, zolang het weer het toelaat.

Meedoen? Laat het weten via het contactformulier van 
de website: stadscompagnie.nl
Binnen enkele dagen ontvang je alle informatie per 
mail.
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Deze foto is gemaakt door onze redactiefotograaf tijdens 
een wandeling binnen de wijk Presikhaaf. 
Als u herkent waar deze foto is genomen,  stuur dan de 
oplossing met uw naam, adres en telefoonnummer vóór 
13 november 2020 naar:

Redactie Presikhaaf Wijknieuws 
Laan van Presikhaaf 7,

6826 AH Arnhem of mail naar: 
wijknieuws@presikhaafnet.nl

Onder de goede inzenders wordt 
een tegoedbon verloot ter waarde van € 10,00.

H E R K E N  J E  W I J K

Een toekomstvisie voor het 
Merwedeterrein in Presikhaaf 
Het Merwedeterrein in Presikhaaf 1 ligt tussen de 
twee spoorlijnen en de Maaslaan. Een groot gedeelte 
van het terrein is eigendom van de gemeente
 Arnhem en ligt al jaren braak. Kunstwerkplaats 
KW37 is er tijdelijk gehuisvest. De gemeente wil dat 
de grond weer een vaste invulling krijgt en daarom 
is een toekomstvisie ontwikkeld. 

De visie gaat niet alleen over de gemeentegrond maar 
over het hele gebied tussen de sporen en de Maaslaan. 
In dit gebied zijn ook andere eigenaren en gebruikers. 
Samen met hen, bewoners(organisaties) uit P1, onder-
nemers en anderen die betrokkenen zijn en/of belang 
hebben is onderzocht wat er in het gebied zou kunnen 
gebeuren. De conclusie is dat er mogelijkheden zijn 
voor woningbouw, maatschappelijke activiteiten en 
openbaar groen. Hieraan is veel behoefte. 

Na zorgvuldig onderzoek blijkt dat bouwen op korte 
termijn niet haalbaar is. Dat komt omdat het tijd kost 
om met alle eigenaren tot één plan te komen; om het 
hele gebied opnieuw in te richten waarin alle huidige 
functies blijven bestaan. De wegen in en door het 
gebied moeten dan aangepast worden. 

Daarnaast willen het Rijk en ProRail het bestaande 
spoorknooppunt misschien veranderen. Zolang deze 
onzekerheden en belemmeringen niet zijn opgelost, is 
het beter om nu geen blijvende veranderingen in het 

gebied te doen. Daarom is de visie een streefbeeld 
geworden voor de lange termijn. Het is een niet zo 
concreet idee over hoe het terrein er zou kunnen 
uitzien. Maar het geeft de gemeente en betrokken 
partijen de ruimte te bekijken wat er op (middel)lange 
termijn mogelijk is. 

Voor de korte termijn onderzoeken we of de braaklig-
gende gemeentegrond tijdelijk gebruikt kan worden 
voor flexwonen en/of maatschappelijke doeleinden.

Verder lezen?
Kijk op www.arnhem.nl/merwedeterrein Daar staat de 
toekomstvisie uitgebreid beschreven.  
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Wijkdiners in Presikhaaf
Wat hebben we een mooie zomer 
met veel activiteiten voor jong en 
oud gehad! Dank allemaal voor 
jullie deelname en enthousiasme!
We gaan de komende maanden 
door met het verzorgen van 
wijkdiners in Presikhaaf.

Met de steun van Leerpark Presik-
haaf, vrijwilligers en organisaties uit 
de wijk bieden wij de bewoners de 
mogelijkheid om met elkaar samen 
te eten en elkaars verhalen te delen. 
Met elke keer een ander thema of 
een muzikaal intermezzo.
Vitanos wil samen met wijk- en 
buurtbewoners aan de slag voor een 
sociale, actieve en vitale wijk! 
Wegens Corona is het aantal 
plekken helaas beperkt.

Data:
Maandag 5 oktober 2020
Maandag 19 oktober 2020
Maandag 2 november 2020
Maandag 16 november 2020
Maandag 30 november 2020
Maandag 14 december 2020

Locatie: 
De Overkant – Thuis voor de wijk
Bethaniënstraat 242 (6826 TJ)

Kosten: 
driegangen diner € 7,00 (met 
GelrePas € 4,00), kinderen t/m 12 
jaar € 2,00.

Tijd: 
start diner 18.00 uur, inloop vanaf 
17.30 uur. 
Reserveren via:
0 contactformulier op onze site  
 www.vitanos.nl
0 mail: info@vitanos.nl (U ont - 
 vangt altijd een bevestigingsmail).           

0  bel naar 06-45 87 86 00 
 (voicemail inspreken s.v.p. en  
 duidelijk uw voornaam, achter- 
 naam, datum, locatie, het aantal  
 personen en eventuele dieet-
 wensen 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 dieetwensen. 
Graag van te voren aangeven.
We maken gebruik van 
HALAL-producten.

Arnhems Fanfare Orkest 
zoekt nieuwe leden
Het Arnhems Fanfare Orkest is een fanfare die 
repeteert op de Roggeveenhof 60 in de wijk Presik-
haaf. We zijn op zoek naar nieuwe leden die al 
enige beheersing hebben van een instrument. Wel 
zijn er docenten beschikbaar voor het eventueel 
opfrissen van jouw kennis. 

We hanteren een laagdrempelige contributie en we zijn 
voor studenten makkelijk te bereiken, omdat we nog 
geen vijf minuten van HAN en RijnIJssel af zitten. 
Kom je van iets verder weg, dan is dat ook geen 
probleem. Er is ruime parkeergelegenheid op ons 
eigen terrein. 

We beschikken over een grote repetitieruimte die 
coronaproef ingericht is en een gezellige, aparte bar 
waar je van een betaalbare derde helft kan genieten. 

De muziekvereniging heeft een familiaire omgang en 
we spelen van mooie concertwerken tot lichte muziek, 
zoals Up Town Funk en Despacito. Deze laten we 
graag horen op een van de 5 à 6 concerten per jaar die 
we normaal gesproken verzorgen. 

Heb je interesse, 
kijk dan op onze site www.arnhemsfanfareorkest.nl
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Advertentie

Koffie Ochtend 
(Corona-proof)

Vanaf dinsdag 8 september is iedereen weer van harte welkom bij de 
Motel Spatie Koffie Ochtend. Bij de voormalige bibliotheek van 
Presikhaaf kunt u iedere dinsdagochtend tussen 10.30 en 12.30 uur 
komen genieten van verse koffie en kunst. Daarvoor hoeft u geen 
kunstkenner te zijn: iedereen is welkom. 

Corona-proof
Natuurlijk houden wij ons aan de 
maatregelen: wij zorgen dat alle 
stoelen op 1,5 meter afstand staan 
en er desinfecterende handzeep 
aanwezig is. We zitten zoveel 
mogelijk buiten. Bij slecht weer 

zetten we alles open zodat er 
constant frisse luchttoevoer is.

Laagdrempelige activiteiten
Iedere week wordt er een laagdrem-
pelige activiteit aangeboden door 
Motel Spatie: van een gezellig 

kennismakingsspel tot een creatieve 
kookworkshop, en van een histori-
sche buurtwandeling tot een lezing 
van een boeiende Arnhemse kun-
stenaar. Zo nu en dan gaan we in 
overleg op excursie. Zo zijn we deze 
zomer samen naar het Kröller-
Müller museum geweest. Iedereen 
is welkom om mee te denken over 
de invulling van het programma.

Motel Spatie
Motel Spatie is een kunst- en 
projectruimte middenin de wijk 
Presikhaaf, waar kunstenaars van 
over de hele wereld worden uitge-
nodigd om het gesprek aan te gaan 
met de wijk. Motel Spatie wil 
namelijk de verbinding tussen 
wijkbewoners stimuleren. 

Praktisch
De Motel Spatie Koffie Ochtend is 
vanaf 8 september iedere dinsdag-
ochtend tussen 10.30 en 12.30 uur. 
Het adres van Motel Spatie is 
Hisveltplein 21-35 in Arnhem (in de 
voormalige bibliotheek van 
Presikhaaf ). De entree voor de 
koffieochtend is gratis.

Agenda 
werkgroepen 
Presikhaaf

september 
23-09 Wijkplatform Presikhaaf
 in MFC Presikhaven

oktober
06-10 BO Elsweide 
 in de Oosthof

november
03-11 BO Over het Lange  
 Water in de Oosthof
25-11 Wijkplatform Presikhaaf
 in MFC Presikhaven

De vergaderingen zijn openbaar 
en beginnen om 19.30 uur.
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Lezen, lezen en nog eens lezen 
op Kindcentrum de Werf

Wat hebben we het getroffen in 
Presikhaaf met een bibliotheek in 
onze wijk! Wij als Kindcentrum 
zijn hier enorm blij mee. Wij 
zitten vanaf nu zelfs nog vaker 
met onze neus in de boeken.

Want lezen is zo ontzettend belang-
rijk. Je hebt het nodig in het dage-
lijkse leven, om je goed te kunnen 
ontwikkelen en om te kunnen leren 
op school. Je kan ook veel nieuwe 
dingen leren door erover te lezen 
op internet, in een wijkkrant of in 
boeken. 

Bij de Kinderopvang en Peuter-
speelzaal van KC de Werf werken 
we met Boekstart in de Kinderop-
vang. Onze medewerkers worden 
daarbij extra geschoold in het 
stimuleren van lezen voor kinderen 
van 0-4 jaar en hun ouders. Dit 
dragen we weer over aan de ouders 
en de kinderen. Daarnaast wordt er 
elke dag voorgelezen en kunnen 
kinderen zelf boekjes pakken. 
Bij ieder thema staat er ook een 
boek centraal. Bijvoorbeeld Rupsje 
Nooitgenoeg en het thema over 
eten. 

Dit schooljaar zijn we op KC de 
Werf in het onderwijs in samenwer-
king met de bieb ook gestart met 
een leesbevorderingsproject. Dat 
betekent dat we nog meer voorle-
zen, vrij lezen en opdrachten 
rondom lezen doen. Om kinderen 
zo meer plezier te laten krijgen in 
het lezen en om ze natuurlijk nog 
meer te laten lezen.
De Kinderboekenweek (dit jaar van 
30 september tot en met 11 oktober) 
is dan ook een grote gezamenlijke 
viering binnen ons Kindcentrum. 

We gaan dus nog vaker met de 
kinderen naar de bibliotheek, 
misschien komen we elkaar daar 
wel tegen, wanneer u ook een boek 
komt lenen! 

Pedagogisch medewerkster 
Zilan leest voor

Juf Christine leest voor en de klas 
zit in de ‘chille’ luisterhouding

Taallessen in Presikhaaf
De taallessen in Presikhaaf zijn tijdens de corona-
periode grotendeels stopgezet. Na de zomervakantie 
is er gekeken hoe we de lessen veilig kunnen laten 
doorgaan. Dat is gelukt. We letten op de afstand en 
op de hygiëne, er wordt goed geventileerd. Zo kan 
iedereen weer fysiek les krijgen. 

U kunt langskomen om zich in te schrijven voor de 
Nederlandse les.
U kunt zich inschrijven als u naar de (gratis) taallessen 
RijnIJssel wilt. Deze lessen zijn wekelijks en worden 

door een docent van RijnIJssel gegeven. Er 
zijn ook andere, wekelijkse taallessen, die 
door vrijwilligers gegeven worden; het 
taalcafé, de praatgroep, de leesgroep op 
A2-niveau, en andere taallessen van A1 tot 
en met A2/B1 niveau. Al deze lessen zijn gratis!

Nederlandse taalles is voor alle wijkbewoners uit 
Presikhaaf of het Arnhemse Broek die hun Nederlands 
willen verbeteren.

Geef je op of schrijf je in bij i.sieljes@rijnstad.nl of via 
de app 06-52 71 07 66. Langskomen kan ook!
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‘OMGAAN MET 
ONBEGREPEN 
GEDRAG’

Wijkteam Presikhaaf 
en het participatie 
inloopmoment

Het wijkteam en 
contact tijdens 
Corona

Onbegrepen gedrag ten gevolge 
van psychische problemen

Als buurtgenoot komt u met veel 
verschillende mensen in contact. 
Misschien maakt u zich wel eens 
zorgen over een buurman of buur-
vrouw die zich opvallend of anders 
gedraagt, in zichzelf praat, in de 
war lijkt of ongepast gedrag laat 
zien. Ondanks uw inzet bemerkt u 
misschien dat het toch moeilijk is 
om in contact te komen met de 
ander of voelt u zich onzeker in wat 
goed is om te doen. Misschien 
roept het gedrag van de ander ook 
spanning of onbegrip op. 
Op een goede manier aansluiten bij 
de ander kan dan een grote uit-
daging zijn. Bij gedrag dat ontstaat 
door psychische aandoeningen 
zoals bijvoorbeeld een psychose, 
depressie of dementie kan dit extra 
lastig zijn. 

Daarom organiseert Indigo Preven-
tie in samenwerking met het 
Sociaal Wijkteam Presikhaaf 
speciaal voor de inwoners van 
Arnhem de cursus ‘Omgaan met 
onbegrepen gedrag’. 

Deze korte cursus bestaat uit twee 
bijeenkomsten waarin een aantal 
psychische aandoeningen wordt 
toegelicht. Naast een introductie op 
psychische problemen en psychia-
trie zal worden ingegaan op de 
gevolgen die de psychische pro-
blemen kunnen hebben op het 
gedrag en hoe u hier mogelijk mee 
kunt omgaan. We besteden 
aandacht aan depressie, angst, 
psychose en dementie. 

Wanneer: vrijdagochtenden 
13 en 27 november 2020
Tijd: Van 9.00 uur tot 12.00 uur 
Locatie: MFC Presikhaaf, 
Laan van Presikhaaf 7 

Aanmelden: 
U kunt zich tot 
1 november aanmelden bij het 
secretariaat van Indigo Preventie: 
Telefoon 026 - 312 44 83.
E-mail: info@indigogelderland.nl
Kosten: deelname aan deze cursus 
is gratis.

Wijkteam Presikhaaf is voor ieder-
een toegankelijk en dichtbij. U 
kunt bij ons terecht met vragen 
over zorg, welzijn, opvoeding, werk 
en inkomen. Waar mogelijk verwij-
zen wij u naar professionals in de 
wijk waarmee wij samenwerken en 
die u kunnen helpen met uw vraag. 
Zo werkt het Wijkteam ook samen 
met het participatie inloopmoment. 
Daarin kunt u met vragen terecht 
over het vinden van werk, vrijwil-
ligerswerk, meedoen in de wijk en 
over onder de mensen kunnen 
komen.  Medewerkers van Werk en 
Inkomen, UWV, activerend werk 
en het wijkteam denken met u mee 
en kunnen u advies geven. 

Wanneer: Iedere tweede dinsdag 
van de maand tussen 12.30 uur 
en 13.30 uur.
Waar: Het MFC, 
Laan van Presikhaaf 7, begane 
grond tegenover de trap.

U kunt binnenlopen, er is geen 
afspraak nodig. Als u een wijkcoach 
heeft kunt u ook samen komen. 

Het wijkteam heeft de werkwijze 
aangepast om verspreiding van het 
virus tegen te gaan. 
De baliediensten in het MFC op de 
Laan van Presikhaaf, het gezond-
heidscentrum en De Oosthof 
blijven nog gesloten. 

Bij nieuwe aanmeldingen is het 
eerste gesprek (het keukentafelge-
sprek) weer bij u thuis. Kort voor 
deze afspraak wordt u gebeld voor 
een Corona-checkgesprek. 

Hierbij wordt u gevraagd of u of 
uw huisgenoten gezondheidsklach-
ten hebben als neusverkoudheid, 
hoesten, benauwdheid of koorts. 
We vragen of het gesprek bij u thuis 
op 1,5 meter afstand van elkaar 
gehouden kan worden en of de 
ruimte waarin het gesprek wordt 
gevoerd tijdens het gesprek goed 
kan worden gelucht (bijv. een 
raampje open).

Heeft u al een coach? Dan kunt u 
deze gewoon telefonisch of per 
e-mail bereiken en zal de wijkcoach 
met u afwegen welke vorm van 
contact het meest passend is. Heeft 
u nog geen coach en wilt u een 
afspraak maken? Plan dan online 
een afspraak of neem contact op 
met het serviceteam 
via 088-226 00 00.
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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 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 
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Inzenden kopij vóór
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jpg of pdf minimaal 500kb
NIET invoegen in het Word-doc.
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wijknieuws@presikhaafnet.nl
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U kunt uw oplossing insturen naar het redactieadres 
of mailen onder vermelding van naam, adres en 
telefoonnummer  vó ó r  1 3  n o ve m b e r  2 0 2 0

Onder de goede inzenders 
wordt een cadeaubon verloot 

De winnaar van de woordzoeker
uit wijknieuws nummer 3 jaargang 22 

is D. Bakker, Kermisland.

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