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Motel Spatie verder onder 
de naam KvK56988699
Na het vertrek van de directeur 
gaat Motel Spatie verder onder 
een nieuwe naam: KvK56988699. 
Het nummer is het Kamer van 
Koophandel nummer van Spatie, 
dat sinds 2010 bestaat. 

Niet alleen de naam is aangepast, 
ook de organisatievorm. De nieuwe 
aanpak past bij het meerstemmige 
geluid dat we willen laten horen en 
de ontwikkeling van deelnemers, 
kunstenaars én de wijk waar we aan 
willen bijdragen. 

KvK56988699 is een culturele 
ontmoetingsplek voor makers en 
deelnemers die er samenwerken 
vanuit hun verschillen. Een plek 
waar mensen hun eigenheid kun-
nen behouden en de ruimte krijgen 
om te werken vanuit eigen kracht 
en verantwoordelijkheid. Een plek 
voor experiment, ontmoeting en 
een open dialoog.

KvK56988699 heeft twee fysieke 
locaties: O-Theek en Under the 
Table, beiden aan het Hisveltplein. 
De naam O-theek staat symbool 
voor de diversiteit aan partijen die 
de ruimte met elkaar delen, voor 
het vrij invullen van wat er gemaakt 
en georganiseerd wordt. 

Momenteel hebben we nog te 
maken met de coronarestricties, 
toch gebeurt er van alles. 
Zo kan je online programma’s 
bijwonen van Under the Table. 
De Zeefdrukwerkplaats is geopend 
op afspraak. Studenten Social Work 
van de HAN hebben al een start 
gemaakt met hun stage. 

Verder zijn we volop in ontwikke-
ling en nieuwe plannen aan het 
maken voor het moment dat de 
samenleving weer verder opengaat. 
Ook Volkskeuken Spoon gaat zodra 
het mogelijk is weer van start.  

Na de zomer komt er een feestelijk 
openingsevenement, waar de buurt 
actief bij betrokken wordt en we 
elkaar weer live kunnen ontmoeten!

De nieuwe website staat inmiddels 
online: https://56988699.org. Daar 
is alle informatie te vinden over de 
nieuwe organisatie, de verschillende 
groepen en hun programma’s én de 
achterliggende reden dat we voor 
een nummer hebben gekozen als 
officiële naam.

Word jij vrijwilliger/chauffeur 
bij Automaatje
Voor het project AutoMaatje zoeken wij 
vrijwilligers/chauffeurs. 
ANWB AutoMaatje biedt mensen de gelegenheid 
weer deel te nemen aan het maatschappelijk leven. 
Als vrijwilliger vervoer je met je eigen auto tegen 
een kleine kilometervergoeding van € 0,30 per 
kilometer minder mobiele mensen uit jouw wijk.

Vind je het leuk om contact te hebben met buurt-
bewoners, wil je graag iemand helpen? Rijd je graag 
auto? Dan is dit jouw vrijwilligersbaan!

Welke kennis en vaardigheden zijn nodig?
Betrouwbaar, verantwoordelijk en sociaal vaardig zijn 
eigenschappen waar jij jezelf in kunt herkennen. 

Het beschikken over een eigen auto met inzittenden-
verzekering is voor deze functie noodzakelijk.

Wat maakt het werk de moeite waard voor de 
vrijwilliger?
Het contact met de mensen, de afwisseling. De visie 
die SWOA hanteert zorgt ervoor dat de vrijwilligers op 
dezelfde manier behandeld worden als ieder andere 
beroepskracht.
Uiteraard gaat alles altijd in overleg 
en wordt gekeken naar wat jouw 
mogelijkheden zijn. 

Interesse of meer informatie? Neem dan contact op 
met Silvio de Brito Caio (telefoon 06-11 78 10 70), 
Mina Yacoub (telefoon 06-11 78 10 72)  
of mail naar vrijwilliger@swoa.nl
Al heb je maar een uur per week over, ook dan ben je 
van harte welkom bij ons!
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SWOA Regenboogsalon
De regenboogsalon, een nieuw initiatief van SWOA. 
In het kader van de Roze Loper organiseren wij een 
maandelijkse bijeenkomst om mensen bij elkaar te 
brengen en in gesprek te laten gaan. Maar wat is de 
regenboogsalon precies en is het iets voor jou? 
Onze collega’s Niels en Willem vertellen!

Wat is de regenboogsalon?
Willem: “De Regenboogsalon is een laagdrempelige 
bijeenkomst waarin we met elkaar in gesprek gaan. 
Van luchtig tot serieus, maar in ieder geval samen en 
gezellig! En dat onder het genot van een hapje en een 
alcoholvrij drankje.” 

Hoe ziet een bijeenkomst eruit?
Niels: “De invulling van een bijeenkomst is elke keer 
anders. We proberen aan elke bijeenkomst een thema  
te koppelen, waar we met elkaar over in gesprek gaan. 
Dit is een richtlijn en is niet leidend. Misschien speelt 
er wel heel iets anders op het moment. Dan is het 
zeker mogelijk om van onderwerp te veranderen.”

Op zoek naar een wandelmaatje? 

Voor wie is de Regenboogsalon?
Niels: “Voor iedereen die het leuk vindt om met 
elkaar in gesprek te gaan. Van jong tot oud, mensen 
wel of niet uit de LHBTI-gemeenschap, iedereen is 
welkom. Dat maakt het juist interessant om met 
elkaar in gesprek te gaan! Het belangrijkste is dat 
mensen in de bijeenkomsten respect voor elkaar 
hebben en van elkaar willen leren.”

Wanneer en waar is de Regenboogsalon?
Willem: “We organiseren de Regenboogsalon iedere 
derde vrijdag van de maand, van 14.00 – 16.00 uur. 
Nu met de coronamaatregelen zijn de bijeenkomsten 
nog digitaal. Het doel is om uiteindelijk weer fysiek 
bij elkaar te komen op een SWOA-locatie. 
Als dit weer mogelijk is uiteraard.”

Hoe kunnen mensen zich aanmelden of meer 
informatie krijgen? 
Niels: “Opgeven kan door een mail te sturen naar 
Willem (Whazeleger@swoa.nl) of mij 
(Nlam@swoa.nl). 

Uiteraard beantwoorden we ook graag vragen die er 
zijn. En voor de laatste ontwikkelingen, hou dan 
onze website www.swoa.nl of op onze 
Facebook-pagina @swoa.arnhem in de gaten. 
Hopelijk ontmoeten wij elkaar binnenkort bij de 
Regenboogsalon!” 

Je wilt meer bewegen omdat je 
gezonder wilt leven en actiever 
bezig wilt zijn. Dat is makkelij-
ker én gezelliger als je dat samen 
met iemand doet! Voldoende 
bewegen hoeft helemaal niet zo 
intensief te zijn. Wandelen is 
hier een goed voorbeeld van.

SWOA maakt de match!
Met wandelmaatjes brengt SWOA 
mensen met elkaar in contact die 
graag wandelen. Wij kijken of 
iemand in jouw buurt zich ook 
heeft aangemeld. Ook kijken we of 
jullie wandelwens overeenkomt: 
een klein ommetje of een lange 

afstandswandeling? Op basis 
daarvan maken wij een koppeling.
Let op: Bij de wandelmaatjes 

hebben wij geen vrijwilligers of 
deelnemers. We leggen hier puur 
het contact tussen Arnhemse 
inwoners die gezellig met elkaar op 
pad willen. 

Aanmelden of meer informatie?
Kijk op www.maatjesregioarnhem.nl/
wandelmaatje, mail naar 
maatjes@swoa.nl of bel met 
026-327 22 66. Vergeet bij aanmel-
ding niet door te geven: je naam + 
achternaam, telefoonnummer, 
adres, eventuele bijzonderheden en 
jouw voorkeur voor een wandeling: 
een kort ommetje of een lange(re) 
route.  
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BO “Over het Lange Water” 
is op zoek naar leden
Het bewonersoverleg is op zoek naar nieuwe leden om voor onze wijk iets te 
betekenen en om invulling en aandacht te geven met vernieuwende ideëen.

Het bewonersoverleg vergadert drie keer per jaar en we 
organiseren indien mogelijk twee keer per jaar een 
thema-avond voor de wijkbewoners. De vergaderingen 
vinden plaats in buurthuis “De Oosthof” op dinsdag- 
of woensdagavond van 19.30 tot ca. 22.00 uur.

In de vergaderingen komen onderstaande onderwer-
pen aan de orde: Politieaangelegenheden (door wijk-
agent), mededelingen vanuit Team Leef Omgeving 
(TLO) (door lid TLO), mededelingen van stadsdeel-
manager wijkonderhoud, ontwikkelingen in onze 
buurt (bijvoorbeeld planning bouw scholen, sporthal, 
nieuwbouw) door projectleidster, mededelingen door 

directeuren RijnIJsselcollege en Parkschool, ontwikke-
lingen in buurthuis De Oosthof (door stichtingsvoor-
zitter) en bijzonderheden vanuit het wijkplatform en 
bewonersoverleg (door de voorzitter). 

Bij gemeentelijke projecten, die raakvlekken hebben 
met onze buurt, nodigen wij de projectleiders uit om 
ons te informeren. Op die manier kunnen wij onze 
inbreng, advies en mening geven.  

Een aantal thema-avonden, zoals buurtbemiddeling, 
diftar, veiligheid, energie besparen, huiselijkgeweld en 
cultuur snuiven, is reeds georganiseerd voor de 
buurtbewoners.

Verder is er aandacht voor projecten als: aardgasvrij, 
luchtkwaliteit, omgevingswet, wijkplannen, behoud 
kunstgrasveld, verkamering etc. in samenspraak met 
medewerkers van de gemeente. 

Wanneer jullie belangstelling hebben, of wat meer 
informatie willen neem dan kontakt op met de voor-
zitter van het Bewonersoverleg, Gerie Wolkenfelt, 
bo.ohlw@gmail.com of bel naar 06-29 23 81 36.

verduurzaamt flatwoningen

Woningcorporatie Volkshuisvesting is samen met aannemer Lenferink  in 
mei gestart met het verbeteren en verduurzamen van de 67 galerijflats aan 
de Hudsonstraat, van Galenstraat, Floriszstraat en Stellingwerfstraat.
Het oude collectieve verwarmingssysteem wordt vervangen voor een eigen 
cv-ketel in de woning. Ook isoleren we het dak en de gevel en brengen we 
mechanische ventilatie aan.
De buitenkant van de flats krijgt een nieuw likje verf. Badkamers, toiletten 
en keukens worden vernieuwd waar dat nodig is en bewoners dit willen.

Voor de meeste mensen een ingrijpende klus maar hopelijk is men straks 
blij met de opgeknapte woning. Bij de verbeteringen hoort een huur-
verhoging, maar men gaat naar verwachting besparen op de energiekosten.  
Voor het project kunnen bewoners tijdens opruimdagen gratis grofvuil en 
afval kwijt in containers.

Hudsonstraat
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Activiteiten de Weldam
in teken van ontmoeten 
Presikhaaf wijknieuws werd door een van de 
wijkbewoners benaderd om aandacht te geven aan de 
activiteiten die in SWOA de Weldam (gaan) plaats-
vinden. Dus ging de redactie van de wijkkrant op een 
mooie zonnige dag in 
juni naar de betreffende 
locatie en trof daar in het 
zonnetje een groep wijk-
bewoners aan die genoten 
van een heerlijk kopje 
koffie of thee met daarbij 
gezellige praat. 
De redactie ging in 
gesprek met Marjon van 
Baars, projectcoördinator 
van de SWOA voor o.m. 
Presikhaaf en Linda 
Wensink, gastvrouw op de dinsdag en donderdag.

Marjon vertelt: “de dinsdag en donderdag staan in 
teken van ontmoeten. Op deze dagen zijn we voor 
wijkbewoners open voor een kopje koffie of thee. Op 
maandag, woensdag en vrijdag vindt er dagbesteding 
plaats met daarbij kleinschalige activiteiten.

We gaan de activiteiten zoals yoga, bridge, patchwork 
etc. ook weer opstarten. Hierover gaan we in gesprek 
met de diverse clubs, waarbij we natuurlijk rekening 
moeten houden met de geldende richtlijnen in het 
kader van corona.

Marjon vervolgt: “ook staan er diverse zomeractivitei-
ten op stapel zoals ‘Soep en Ontmoeten voor en door 
Presikhaaf ’ en ‘Smoothie Bar’ in juni. Deze maand 
kunnen we een bingo met workshop houden en op 
7 augustus deelnemen aan een sportquiz met een hapje 
en een drankje, afhankelijk van de dan geldende 
coronamaatregelen.”

Linda Wensink is op dinsdag en donderdag aanwezig. 
Zij vervult met verve haar taak als gastvrouw. “Ik vang 
wijkbewoners op als zij binnenkomen en beantwoordt 
hun eventuele vragen. Ik doe dit met veel plezier.”

Marjon geeft tot slot aan dat er met diverse organisa-
ties binnen Presikhaaf over de te organiseren activitei-
ten wordt samengewerkt. 

Presikhaaf wijknieuws wil Marjon en Linda bedanken 
voor hun gastvrijheid en wenst hen succes met alle 
voorbereidingen. Voor meer informatie verwijzen we 
naar de website: swoa.nl  
of bel naar 026-361 17 41.

Beweegroute
Hinkelen, springen als een kikker of een potje “boter, kaas en eieren” spelen het kan allemaal in de Spuistraat en 
omgeving. In samenwerking met kinderen, Sportbedrijf en Rijnstad Kinderwerk is door HAN studenten een 
beweegroute aangelegd.
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Busreis naar de Haagse Markt 
voor volwassenen (18+) 
uit Presikhaaf

Op zaterdag 18 september kunt u 
instappen om de Haagse markt in 
Den Haag te bezoeken. 

De Haagse Markt is één van de 
grootste multiculturele markten 
van Europa en een ontmoetingsplek 
van vele culturen. Antiek, uitheems, 
modern, goedkoop, uniek: hier 
weerspiegelt de koopwaar de 
multiculturele bevolking van de 

De bus vertrekt ’s ochtends om 
8.00 uur vanaf de hoek Honig-
kamp-Laan van Presikhaaf , vertrek 
uit Den Haag om 17.00 uur, u bent 
dan rond 19.00 uur terug in 
Arnhem. 

De markt is aan de Herman Cos-
terstraat. U wordt zo dicht mogelijk 
in de buurt van de markt afgezet, 
maar het kan zijn dat u een stukje 
moet lopen. U kunt de markt 
bezoeken, maar bent ook vrij om 
Den Haag of Scheveningen te gaan 
ontdekken. U gaat op eigen 
gelegenheid er is geen reisleiding.

Het buskaartje kost 12,50 euro, 
kaartjes zijn vanaf maandag 
6 september t/m woensdag 
15 september te koop bij de vrijwil-
ligers Maryan/Nurdan of koop een 
kaartje in MFC Presikhaven 
(kantoor 1e verdieping, 
bewonersondersteuners, 
telefoon 06-52 71 07 66). 

Wees er snel bij, vol is vol! 
We hanteren de dan geldende 
coronamaatregelen!

stad Den Haag. Loop door het 
food-gedeelte waar de Hollandse 
bloemkool gemoedelijk naast verse 
ketoembar, baklava, sharonfruit, 
verse vis of kousenband ligt. 

Laat je verrassen op de uitgebreide 
bloemenmarkt en kijk je ogen uit 
op het kleding- en schoenengedeelte. 
Gezellig rondstruinen op de Haagse 
Markt!

Houd jij van haken en breien? 
Dan zoeken we jou!
Kan je goed haken en breien en 
vind je het leuk om andere wijk-
bewoners hierbij te helpen? 
Dan zijn we op zoek naar jou. 

Iedere vrijdagochtend is in MFC 
Presikhaven een groepje wijkbewo-
ners aanwezig, die samen handwer-
ken. Samen met de huidige vrijwil-
ligster ben je aanspreekpunt voor 
de deelnemers om hen te helpen bij 
het (leren) breien of haken. Lijkt 
het jou leuk om dit te doen, geef je 
dan op als vrijwilligster via 
i.sieljes@rijnstad.nl of 06-52 71 07 66. 

De handwerkgroep is 
iedere vrijdagochtend van 10.00 tot 
12.00 uur in het MFC. 

Je mag je natuurlijk ook als deelne-
mer aanmelden om mee te doen 
met de handwerkgroep!
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Zomerprogramma 
buurthuis 
De Overkant 

Maandag: Tekenen met plezier
Wanneer: 26 juli, en 2, 9, 16, 23 augustus
Tijd: 10.00 tot 11.00 uur in de huiskamer en bij mooi 
weer buiten. Doe je mee met tekenen? En maak je 
eigen kunstwerk.
Ervaring is niet nodig. Het gaat om het plezier. 
Iedereen kan meedoen, vanaf 12 jaar.
Bijdrage: 1 euro per keer, inclusief drankje en materiaal
Aanmelden: bij gastvrouw Hedy, 
telefoon 06-43 11 81 95 

Dinsdag: Soepje of salade & ontmoeten Presikhaaf
Wanneer: elke dinsdag 
Kies je tijd: 12.00 - 12.45 uur of 13.00 - 13.45 uur in de 
gezellige huiskamer. Geniet samen met je buren van 
een lekkere soep of frisse salade.
Reserveer je plekje: www.vitanos.nl of 
telefoon 06-45 87 86 00 (voicemail)
Bijdrage: 2 euro
Samenwerking met Vitanos, De Weldam en 
De Oosthof

Woensdag: Lekker koken met wat je nog hebt
Wanneer: 28 juli, 4, 11 ,18 en 25 augustus
Tijd: 11.00 tot 13.00 uur in de huiskamer 

Wat heeft u aan eten nog in je kasten staan? Of heb je 
over uit je moestuin? Wat voor lekkere maaltijd kun-
nen we daarvan maken?! We wisselen recepten uit en 
maken het samen. Geen kookervaring nodig. Iedereen 
kan meedoen vanaf 12 jaar.
Bijdrage: 1 euro per keer, inclusief drankje
Aanmelden: bij gastvrouw Hedy, telefoon 06-43 11 81 95

Meer info en aanmelden
Doe je mee? Bel met gastvrouw Hedy of stuur haar een 
Whatsappje naar 06-43 11 81 95.

De Overkant - Thuis voor de wijk 
voor jong en oud 
De Overkant wil een fijne plek zijn voor jong & oud in Presikhaaf. 
Iedereen is van harte welkom! 
Bijna twee jaar geleden gingen we open. Toen kwam corona. 
We moesten weer dicht. Alleen voor noodopvang en bepaalde groepen 
waren activiteiten. Onder andere JAM (Jonge Alleenstaande Moeders) 
en Presikhaaf University organiseerden die. We zijn heel blij dat 
De Overkant voor de jongeren en moeders in Presikhaaf in die tijd een 
fijne plek is geworden. 

zijn in Presikhaaf. Iedereen is 
welkom en mag meedoen. 

Wil je ook iets organiseren voor je 
buurt? Of wil je meedoen? Maak 
kennis met gastvrouw Hedy. Ze 
bespreekt graag met jou de moge-
lijkheden. Er zit vast iets voor je bij!

Namens het team van De Overkant,
Elisan Henderickx
Voorzitter Stichting 
De Overkant - Thuis voor de wijk

Ruimte huren? Dat kan
Een ruimte huren voor een activi-
teit of een vergadering. Dat kan. 
We verhuren niet voor verjaardagen, 
feesten en partijen. Voor meer 
informatie stuur een mailtje naar: 
welkom@overkantpresikhaaf.nl

Samen in De Overkant 
Het buurthuis is een stichting met 
een bestuur. Hedy Soedjono is de 
gastvrouw en beheerder van 
De Overkant. Zij is er bijna elke 
dag. Je kunt haar ook bellen, 
mailen of appen. 
In De Overkant werken we samen. 
Zonder de enthousiaste en gedreven 

vaste gebruikers en participanten 
kunnen we niet bestaan: 
El Ele dans & muziek, Het Wereld-
vrouwenkoor, JAM, Presikhaaf 
University, Rubina Sattar met 
Pilates, Stichting Samra en Vitanos. 

Doe mee!
De Overkant wil een gastvrij thuis 
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Deze zomer is 
Summer in Prikko
Voor het tweede jaar op rij, 
SummerPrikko: een zomer-
vakantie vol met sportieve en 
creatieve activiteiten voor en 
door de jongeren van Presikhaaf. 

Veel aanbieders in de wijk haken 
aan om de jeugd tijdens de zomer-
vakantie geen moment stil te laten 
zitten. Spelen of freerunnen, circus 

en clinics, muziek maken of Girls 
Only, judo of kickboksen, 
moestuinkoken of op wijksafari, 
kamperen of theater maken: van 
jongerencentrum Push naar 
De Mammoet, in park Presikhaaf 
of De Oosthof en overal daar 
tussenin is wat te doen. Soms gaat 
de jeugd ook de wijk uit om te 
zwemmen of voor een excursie. 

Vanaf 7 juli is de website 
www.summerprikko.nl in de lucht. 
Daar vind je een overzicht met alle 
activiteiten waarvoor je je kunt 
aanmelden! 

Op Instagram en Facebook 
@summerprikko leven we ook 
alvast naar de zomervakantie toe! 
Bijna alle activiteiten van 
24 juli tot en met 3 september 
zullen gratis zijn, soms wordt er een 
kleine bijdrage gevraagd. 

SummerPrikko is in 2020 tijdens 
de eerste coronazomer geïnitieerd 
door het samenwerkende netwerk 

in de wijk, onder regie van Sport-
bedrijf, Rijnstad en Rozet, onder-
steund door de gemeente Arnhem. 

In 2021 wordt het activiteiten-
programma verrijkt met veel aan-
vullingen van talentvolle jongeren 
in Presikhaaf. 

Kijk snel op onze sociale media om 
ons te volgen. Binnenkort zijn alle 
details te vinden op de website. 
Fijne zomervakantie! 

Foto’s: Theater en meer bij De Oosthof, 
Summerprikko 2020 © Zefanja Hoogers

Achtertuin De Overkant Achtertuin De Overkant 
flink opgeknapt!flink opgeknapt! 

In de afgelopen maanden heb-
ben we niet stil gezeten. Er is 
door de vaste gebruikers van 
De Overkant flink opgeruimd. 
Jongeren uit Presikhaaf, 
moeders van JAM (Jonge 
Alleenstaande Moeders) en 
andere vrijwilligers hebben 

zich ingezet om van de achtertuin weer een fijne 
plek te maken: bankjes, bloemen, eetbare plantjes 
en ook aan de kleintjes is gedacht. Hier zijn we 
heel blij mee! 
Moestuinbakken zijn besteld. Vind je het leuk om 
in de moestuin te helpen? En te genieten van de 
tuin? Je bent van harte welkom!
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Eendracht Arnhem 
organiseert het 
Heimstaden Oranjefestival
Eendracht Arnhem organiseert op 
21 augustus van 10.00 tot 16.00 
uur samen met hoofdsponsor 
Heimstaden en de KNVB het 
Heimstaden Oranjefestival op de 
velden van Eendracht Arnhem. 

Het Heimstaden Oranjefestival is 
een gratis evenement waaraan 
zowel leden als niet leden 
gezamenlijk kunnen deelnemen. 
Wil jij een leuke dag beleven met 
diverse activiteiten voor jong en 
oud en ben je 6 jaar of ouder, dan 
is dit een mooi moment om kennis 
te maken met voetbalvereniging 
Eendracht Arnhem.  

Niet leden kunnen zich geheel 
vrijblijvend aanmelden. Ben je al 
lid en wil je een vriendje of vrien-
dinnetje meenemen? Dan is dat 
ook geen probleem. Je hebt de 
mogelijkheid om je aan te melden 
tot 24 juli 2021. 

Meld je aan via: 
https://www.knvb.nl/oranjefestival/
eendrachtarnhem/1814

Heb je een vraag of wil je meer 
informatie? 
Neem dan contact op via tel: 
06-27 28 00 42 of stuur een mail 
naar benderidder@hotmail.com 

Gezocht vrijwilligers voor 
hulp bij ouderen-activiteiten
Na de zomervakantie worden in 
Presikhaaf nieuwe activiteiten voor 
ouderen opgestart. 

Voor deze activiteiten zijn 
wij op zoek naar vrijwilli-
gers die deze activiteiten 
willen helpen te begeleiden. 

Vind jij het leuk om je een paar 
uurtjes per week in te zetten voor 
ouderen in Presikhaaf?  
Op dit moment is nog niet precies 
duidelijk welke activiteiten er 
uitgevoerd gaan worden. Maar 
word jij al wel enthousiast van het 
idee om iets voor en met ouderen 
te gaan doen, meld je dan aan. 

Wat is jouw talent?
Ook zijn we op zoek naar wijkbe-
woners die zelf een talent hebben of 
een hobby en dit als workshop of 
cursus aan ouderen willen geven. 
Ook dan zijn we op zoek naar jou. 

Geef je op
Voor alle vrijwilligers geldt dat ze, 
waar nodig, hulp krijgen van de 
bewonersondersteuners. 
Heb je interesse, wil je je opgeven 
of meer informatie? 
Meld je dan aan bij Lies Vonk, 
l.vonk@rijnstad.nl, telefoon 
06-15 96 52 24 of bij 
i.sieljes@rijnstad.nl, telefoon 
06-52 71 07 66.

Pleinfeest 

Op 15 september mag het weer!
Het Pleinfeest van Kindcentrum 
De Werf bij MFC Presikhaven.
Afgelopen jaar hebben we dit 
moeten missen, maar nu zijn we 
volop bezig met de voorbereidingen. 
Iedereen is welkom!

We hebben onder andere een 
springkussen, skelter rijden, wervel-
wind, grabbelton, loterij en er komt 
een grote tafel waarop kinder-
kleding geruild kan worden.
Dus: zet in uw agenda: 
Pleinfeest op 15 september 2021 van 
15.00 tot 17.00 uur.

GGD komt met 
informatiebus naar 

Presikhaaf
Vragen over corona en vaccinatie?
De bus staat komende weken op de 
volgende locaties:

Maandag 12.00-14.00 uur 
Winkelcentrum Presikhaaf 
(Hanzestraat 157)
Vrijdag 16.00-19.00 uur
De Overkant (Bethaniënstraat 242)
Zaterdag 16.30-20.00 uur
Park Presikhaaf

Deze, en andere locaties in Arnhem, 
zijn ook te vinden op 
www.ggdgm.nl/coronabus
Als je wilt, helpen ze meteen met 
het maken van een vaccinatieafspraak.

Deze tekst is in Engels en Arabisch 
te lezen op www.presikhaafnet.nl
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Straatcoaches: 
Strijd tegen 
overlast

“Heel belangrijk in ons werk is 
bekend zijn met de wijk en met 
de jongeren.” Aan het woord is 
Hans Jansen die sinds 2 mei jl. 
leiding geeft aan een zevental 
straatcoaches. 

Deze zijn actief in de Stichting 
Arnhemse Straatcoaches (SAS).
“De stichting is opgericht in 
opdracht van de gemeente Arnhem 
in het kader van een landelijk 
programma tegen jeugdcriminali-
teit. Drijvende kracht achter ons 
werk is onze eigen burgemeester.”, 
aldus Hans. 

Hans vervolgt: “Het doel van de 
inzet van de straatcoaches is de 
overlast door jongeren te beperken 
en het afglijden van de jeugd te 
voorkomen. In de pilot van de 

stichting SAS is de 
samenwerking met 
Rijnstad en 
Presikhaaf Univer-
sity heel belangrijk.” 

Actieve coaches
De coaches zijn actief in de wijken 
Malburgen en Presikhaaf. 
Een vijftal is afkomstig uit de 

wijken zelf. Zij constateren situaties 
en spreken jongeren zo nodig aan 
op hun gedrag. Dit doen ze ook 

om te voorkomen dat de overlast 
gevende jongeren in aanraking 
komen met de politie. 

Ook is er overleg met ondernemers 
om jongeren aan het werk te 
helpen. Bij overlast kunnen de 
wijkbewoners bellen met 
026 - 200 11 44. Uw melding wordt 
serieus behandeld. 

Hans Jansen
Kwartiermaker/directeur SAS 

Activiteiten bij 
Natuurcentrum Arnhem
De hele zomer vinden op de loca-
ties van Natuurcentrum Arnhem 
leuke en leerzame activiteiten plaats 
voor kinderen. Bij alle activiteiten 
staat plezier maken en leren op de 

boerderij of in de natuur centraal. 
In het kader van het 40-jarig jubi-
leum van Heemtuin Presikhaaf zijn 
alle activiteiten in de heemtuin 
bovendien gratis.

Zomerprogramma
Op alle locaties van Natuurcen-
trum Arnhem (Stadboerderij de 
Korenmaat, Stadsboerderij 
Presikhaaf, Heemtuin Presikhaaf en 
Molenplaats Sonsbeek) worden de 
activiteiten voor kinderen weer 
opgestart na een lange sluiting door 
de Corona pandemie. 

Er is een uitgebreid zomerpro-
gramma (te vinden op de website: 
www.natuurcentrumarnhem/
activiteiten) met uiteenlopende 
activiteiten. Zo kunnen kinderen 
bijvoorbeeld op safari in hun eigen 
stad en ontdekken ze bijzondere 

dieren. Of ze werken mee met de 
boer en ervaren hoe het is om voor 
dieren te zorgen. 

Gratis activiteiten wegens 
Heemtuin jubileum
Dit jaar bestaat Heemtuin 
Presikhaaf 40 jaar. In het kader van 
dit jubileum zijn alle activiteiten in 
de heemtuin gratis. 
In de zomermaanden wordt er 
bijvoorbeeld geschilderd in de tuin 
en kan je een theatervoorstelling 
bezoeken.

Bekijk de website 
www.natuurcentrumarnhem.nl/
activiteiten voor meer informatie of 
om je op te geven voor een 
activiteit.
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Activiteiten in 
buurthuis De Oosthof
Pubquiz
Op vrijdag 16 juli is er van 
19.30 uur tot 22.00 uur een pub-
quiz in De Oosthof. Aanmelden bij 
info.deoosthof@gmail.com
Kosten € 1,00 per persoon. Spelen 
voor de eer, maar er zijn ook leuke 
prijsjes te winnen.

Buurthuis De Oosthof is gesloten 
van 26 juli t/m 8 augustus
De inloopmiddag op zondag 
1 augustus gaat wel door.

Huiskamerinloop
Iedere eerste zondag van de maand 
is er een inloopmiddag van 13.00 
tot 16.00 uur in de vernieuwde 
huiskamer van De Oosthof. U kunt 
er koffie, thee of een drankje 
nuttigen, een spelletje doen en 
vooral andere mensen ontmoeten 
om een praatje te maken. 

Dus 1 augustus, 5 september.
Bij mooi weer is het terras ook 
open en kunt u lekker buiten in het 
zonnetje zitten

Koersbal
Op 16 juli, 13 augustus, 27 augustus, 
10 september, 24 september (op alle 
vrijdagmiddagen in de even weken) 
is er van 14.00 tot 16.00 uur 

Koersbal in De Oosthof. Iedereen 
kan meedoen. Er wordt uitleg 
gegeven. 

De blauwe tomaat 
staat iedere donderdag op het 
terrein van De Oosthof met hun 
SRV-wagen om hun groente en 
fruit te verkopen, ze zijn er rond 
13.00 uur tot 15.00 uur.

Vet-inzamelpunt
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

Doppenactie
Oude plastic doppen van flessen 
frisdrank, vruchtensappakken en 
van pindakaaspotten kunt u ook 
inleveren bij De Oosthof 
(opbrengst komt ten goede aan de 
opleiding van geleidehonden).

Informatie-
borden

in 
Park Presikhaaf
Park Presikhaaf 17 juni jl.; 
plaatsing van informatie-
borden waarop de 
beschrijving van 
het voormalig 
Bethaniënklooster en 
Huis Presikhaaf te lezen is.

Een klein feestelijk 
moment vooral voor de 
initiatiefnemers 
Piet Schreuder en 
Bep Boerboom.Foto: © Zefanja Hoogers
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Sociaal Wijkteam 
Presikhaaf
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 ver-
wijzen wij u naar professionals en 
vrijwilligers in de wijk waarmee wij 
samenwerken en die u kunnen 
helpen met uw vraag. 

Wij werken onder andere samen 
met Mantelzorg Vrijwillige 
Thuishulp Arnhem (MVT). 
Een mantelzorger is iemand die 
zorgt voor een naaste die extra hulp 
nodig heeft door ziekte, ouderdom 
of handicap. Het MVT heeft een 
aanbod voor mantelzorgers: 
‘Bordjevol’.

Als mantelzorger ben je vaak druk 
met zorgen en regelen. Om langer 
en met voldoening te kunnen 
blijven mantelzorgen helpt het als je 
inzicht krijgt in wat er allemaal op 
jouw bord ligt en welke taken je 
energie kosten of juist geven. Want 
als je dat weet krijg je ook inzicht in 
wat je wellicht kan veranderen er 
beter voor de ander én jezelf te 
kunnen zijn.

De methodiek ‘BordjeVol’ helpt 
hierbij. MVT Arnhem biedt jou als 
mantelzorger de mogelijkheid om 
dit ‘spel’ samen met een van onze 

ervaren vrijwillige consulenten te 
spelen, gewoon bij jou thuis.
Het geeft duidelijkheid in alle 
taken die jij als mantelzorger extra 
verricht. De ervaring leert dat het 
resultaat van ‘BordjeVol’ de zelfred-
zaamheid van jou als mantelzorger 
en de zorgvrager vergroot. Het 
helpt jou het zorgen beter, langer 
en plezieriger vol te kunnen hou-
den. De inzichten die je opdoet 
helpen ook om het Wijkteam en 
andere betrokken zorgprofessionals 
helderheid van de situatie te geven: 
dé basis om samen de juiste zorg te 
blijven geven.

Wil je aan de slag met ‘BordjeVol’? 
Meld je dan aan bij MVT Arnhem 
op 026-370 35 40 of 
info@mvtarnhem.nl

U kunt ook bij het MVT terecht 
voor allerlei kleine klusjes in huis 
waartoe u zelf of iemand uit uw 
netwerk niet in staat is. Bijvoor-
beeld een kleine reparatie, een kast 
in elkaar zetten of een lamp op-
hangen. Mocht u hierover vragen 
hebben dan kunt u contact opne-
men via telefoonnummer 
026-370 35 40 of stel uw vraag via 
de email info@mvtarnhem.nl
U kunt rechtstreeks contact op-
nemen met het MVT, u heeft geen 
verwijzing van het wijkteam nodig.

Contact met het Sociaal 
Wijkteam Presikhaaf

Als u een vraag heeft aan het 
sociaal wijkteam kunt u 
telefonisch contact opnemen 
met ons serviceteam via 
088-226 00 00. Of u kunt 
een afspraak inplannen via 
www.wijkteamsarnhem.nl
Heeft u al een coach? Dan 
kunt u deze direct benaderen, 
telefonisch, via WhatsApp of 
per email. Weet u niet meer 
wie uw coach is? Belt u dan 
met ons serviceteam. 

In  verband met het corona-
virus heeft het wijkteam de 
werkwijze aangepast om 
verspreiding van het virus 
tegen te gaan. Bij nieuwe 
aanmeldingen is het eerste 
gesprek telefonisch, maar 
zodra de maatregelen vanuit 
de overheid versoepelen, 
wordt opnieuw bekeken of 
we persoonlijk met u in 
gesprek kunnen gaan.
 
De baliediensten in het 
MFC op de Laan van Presik-
haaf en het gezondheidscen-
trum de Bethaan blijven nog 
gesloten.

Het participatiespreekuur op  
tweede dinsdag van de 
maand blijft ook nog 
gesloten.

Heeft u vragen? 
Neem dan contact op met 
uw wijkcoach of met ons 
serviceteam via 
088- 226 00 00.
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Kunt u uw noodzakelijke
woonkosten niet meer betalen?
Heeft u door de coronacrisis 
minder inkomen? En kunt u 
daardoor de huur of hypotheek 
van uw huis niet meer betalen? 
Of de kosten van gas, water en 
elektriciteit? Dan komt u 
mogelijk in aanmerking voor de 
Tijdelijke ondersteuning nood-
zakelijke kosten (TONK). 

Het kan bijvoorbeeld zijn dat u 
uw baan hebt verloren of als 
ondernemer uw werk maar gedeel-
telijk kunt uitoefenen. De TONK 
is een tegemoetkoming om ervoor 
te zorgen dat u in uw huur- of 
koopwoning kunt blijven wonen. 

Ook wordt geprobeerd te voor-
komen dat schulden worden opge-
bouwd. De hoogte van de TONK 
hangt af van uw situatie. 

De gemeente kijkt naar de hoogte 
van uw (woon)kosten, uw inkomen 
en welk deel u nog zelf kunt 
betalen.

Aanvragen TONK-uitkering
De TONK-uitkering is met terug-
werkende kracht aan te vragen 
voor de periode 1 januari tot
 1 oktober 2021. 

Meer informatie en het aanvraag-
formulier vindt u op www.arnhem.
nl/tonk. Heeft u geen internet? 
Bel dan met de Klantenservice op 
telefoonnummer 0800 - 1809. 
Dan ontvangt u het formulier via 
de post. U kunt de Klantenservice 
ook bellen als u meer wilt weten 
over de TONK en of u hier moge-
lijk voor in aanmerking komt.

Taallessen
in Presikhaaf

Door corona geven we sinds februari 
sommige taallessen online via de computer. 
Dat is minder leuk volgens de cursisten, 
maar ze zijn wel blij dat ze op deze manier 
met Nederlands bezig kunnen blijven. 
Gelukkig kunnen we heel snel weer binnen 
Nederlandse les geven. Er zijn lessen op 
verschillende dagen en op verschillende 
taalniveaus van A1 tot bijna B2.  
Een overzicht van de taallessen staan 
onderaan dit stukje. 

Aan de cursisten is gevraagd wat de 
lessen voor hen betekenen: “Doordat we 
grammaticaregels herhalen en ermee 
oefenen, maken we minder fouten in het 
Nederlands. Doordat we stukjes uit de 
krant lezen en die bespreken, leren we 
meer woorden en weten we meer over de 
Nederlandse samenleving. Doordat we 
spreekopdrachten krijgen uit het dagelijkse 
leven, kunnen we gemakkelijker met 
Nederlanders praten en voelen we ons 
minder een buitenstaander. Ook is het 
interessant om met mensen, die in dezelfde 
situatie zitten, contact te hebben en 
ervaringen te delen.”

Wanneer zijn de taallessen? 
Er zijn verschillende taallessen. Van praatles 
tot leesles tot taalles met grammatica op 
verschillende taalniveaus van A1 t/m B1/B2. 
Er is voor elk wat wils en je kunt doorgroeien 
binnen de taallessen. 
Voor een overzicht van de taallessen kijk 
op www.presikhaafnet.nl, wijkactiviteiten, 
Beter Nederlands leren. 
Of neem contact op met i.sieljes@rijnstad.nl 
of bel naar 06-52 71 07 66.

Bovenstaande taallessen zijn voor 
wijkbewoners uit Presikhaaf die Nederlands 
als tweede taal hebben. Bent u geboren 
in Nederland en wilt u beter leren lezen, 
schrijven of rekenen? Meld u dan ook aan.

Sportquiz
De meeste antwoorden goed 
hebben en naar huis gaan met 
leuke prijsjes. 

Dát is het doel van de sportquiz. 
Deze quiz wordt gespeeld in twee-
tallen. Dus meld je gezamenlijk aan, 
of sluit aan bij iemand anders! 
Iedereen is van harte welkom.

Een hapje en (alcoholvrij) drankje 
ontbreken hier natuurlijk niet bij. 
Dé ingrediënten voor een gezellige 

middag! Weet jij de meeste vragen 
goed te beantwoorden?

Locatie: 
De Weldam, 
Middachten-
singel 39

Datum en tijd: zaterdag 7 augustus 
van 14.00 tot 16.00 uur
Eigen bijdrage: € 6,00

Aanmelden via: 026 381 02 65 of 
gaanderij@swoa.nl

De SWOA Zomerweken worden 
mede mogelijk gemaakt door het 
Oranjefonds, Fonds Sluyterman 
van Loo en RCOAK.
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SOEPJE & 
ONTMOETEN 
PRESIKHAAF 
VOOR EN DOOR 
PRESIKHAFERS  
 
Ontmoet je buurtgenoten en eet samen een kopje soep. 
 
Elke dinsdag bij u in de buurt. U kunt kiezen voor een tijdslot 
van 12:00 -12:45 en van 13:00-13:45 
 
-Huis van de wijk de Overkant 
-Bewonersbedrijf Oosthof 
-SWOA de Weldam 
Van alle soepen zijn er ook vegetarische en HALAL varianten 
Leuk om te combineren met een wandeling! 
 
Wegens Corona maatregelen is het aantal plekken beperkt. 
Vooraf reserveren is noodzakelijk. U kunt ook soep en koffie 
bestellen om mee te nemen. Reserveren uiterlijk tot maandag 
om 12:00 uur. 
 
Voor vragen: Allon Cheng, Vitanos tel : 06 11 830 467 
 

 

Wilt u meedoen ? 

Dit kan via:  

Website: www.vitanos.nl  

Mail: info@vitanos.nl 

Telefoon: 06 45878600 
(voicemail) 

Vermeld bij de 
aanmelding uw naam, 

telefoonnummer, datum, 
locatie en eventuele 
dieet- en eetwensen 

──── 

Kosten: 

Een bijdrage van min. € 2,00 
in de collectebus  

 
MOGELIJK GEMAAKT  DOOR  

  TEAM LEEFOMGEVING PRESIKHAAF 
 

 

Een initiatief van: 

 

Vitanos 

SWOA 

 Bewonersbedrijf de Oosthof 

(t)Huis van de wijk de Overkant 

Burenhulp VoorElkaar  
  

 

Vitanos en Lydia zoeken 
collegavrijwilligers

“Samen maken wij gezond” is ons motto. Samen met 
wijkbewoners verzorgen wij mooie ontmoetingen en 
wijkdiners in o.m. Presikhaaf. Wij hebben versterking 
nodig in ons team. Kom je meehelpen om samen jouw 
wijk nog mooier te maken? Bij Vitanos werk je in een 
leuk team en heb je een zinvolle tijdsbesteding.

Wat zoeken wij?
◊ Kook- en keukenhulp
◊ Gastheer/gastvrouw
◊ PR en administratieve hulp
◊ Assistent coördinator activiteiten
◊ Betrokken bewoners met creatieve ideeën

Heb je belangstelling?
Stuur een mailtje naar info@vitanos.nl 
en wij nemen contact met je op!

Wij gaan er samen een 
mooie zomer van maken!
Wat hebben wij elkaar moeten missen. 
Maandenlang mochten wij u niet ontvangen bij de 
mooie ontmoetingen en wijkmaaltijden. 
Gelukkig hebben we samen de beproeving doorstaan 
en gaan we er samen met u er een mooie zomer van 
maken. Mede mogelijk gemaakt door steun van 
Team Leefomgeving Presikhaaf. 

Bij het inleveren van de kopij hebben wij nog niet alle 
data van de komende maanden vast kunnen leggen.
Wij zijn hard bezig om u, samen met de samenwer-
kingspartners en locaties uit Presikhaaf, tot het einde 
van het jaar wekelijks een mooi evenement aan te 
bieden. 

Kijk voor de exacte programmering op onze website 
www.vitanos.nl en op de Facebook pagina’s @Vitanos 
of @Samen in Presikhaaf. 
Als u helemaal niets wilt missen, stuur dan een mailtje 
naar info@vitanos.nl voor onze nieuwsbrief. 
Graag tot gauw bij Vitanos!
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Warmte Nieuwbouw 
Parkschool en Ibn-i Sina
Aan de Kinderkamp 7 ligt momenteel het schoolgebouw van de 
Parkschool. Misschien bent u al bekend met het bestemmingsplan 
Middachtensingel-Kinderkamp dat begin 2021 is vastgesteld. 
In de nieuwsbrief van de Gemeente Arnhem is al wat meer informatie 
verstrekt over de planvorming. 
 
Binnen het bestemmingsplan is tevens de nieuwbouw opgenomen voor 
een nieuw schoolgebouw voor de Parkschool (openbare basisschool van 
Flores Onderwijs) en Ibn-i Sina (islamitische basisschool van Simon 
Scholen), ook op de Kinderkamp 7 naast het bestaande schoolgebouw. 

Momenteel is men het ontwerp van de nieuwbouw aan het opzetten zodat 
hiermee in maart 2022 gestart kan worden. Voor die tijd zal het terrein 
bouwrijp gemaakt moeten worden. Dit betekent dat er - conform het 
bestemmingsplan - een tweetal bomen gekapt wordt. 
Deze werkzaamheden vinden begin 2022 plaats. 

Vervolgens starten de bouwvoorbereidingen. Daarmee wordt de beoogde 
bouwplaats voorzien van bouwhekken zodat het terrein veilig wordt 
afgeschermd voor omwonenden, ouders, leerlingen en medewerkers van 
de school. Begin 2022 volgt verdere informatie.  

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u deze richten aan 
Iris.vandecraats@hevo.nl of iris.jansen@hevo.nl. 
Zij zullen uw vragen zo goed mogelijk beantwoorden namens beide 
schoolbesturen.   

Flores Onderwijs en Simon Scholen

Nieuwbouw De Parkschool en Ibn-i Sina

Ze stond te turen voor het schap 
met groenten. Door al het groen 
zag ze de kruiden niet meer die ze 
nodig had. Wat hulpeloos keek ze 
om zich heen en greep wat steviger 
haar karretje vast. 
Geen hulp te bekennen. Men liep 
om de oude dame heen, ieder met 
zijn eigen gedachten.

Ik kronkelde om haar heen om de 
worteltjes te pakken. Onze blikken 
kruisten elkaar. Ik zag lieve, 
vermoeide ogen. “Kan ik iets voor 
u doen mevrouw,” vroeg ik haar.
Ze stamelde: “Ik heb bijna alle 
ingrediënten bij elkaar, maar ik 
mis de selderij.” Ze liet mij een 
verpakking zien. “Nee mevrouw, 
dat is peterselie. Dat lijkt er wel op, 
maar qua smaak niet” zei ik 
bijdehand. Natuurlijk wist zij dat 
ook wel, maar hield wijselijk haar 
mond. 

Ze vertelde dat ze kippensoep 
wilde maken. Niet uit een pakje of 
potje, maar helemaal zelf, zoals ze 
vroeger al deed. 

“Bouillon trekken van een soepkip, 
prei, wortel en ui. Niet vergeten 
kruidnagels in de ui te prikken en 
natuurlijk bladselderij”, ver-
trouwde ze me toe. Ik keek voor 
haar nog eens goed in het schap 
en zag de bladselderij. De oude 
dame kon nu verder. “Oh wat fijn,” 
zei ze opgelucht en ze gaf mij een 
blijde glimlach. 

“Weet je wat het geheim is van de 
lekkerste soep?” Ze hield triom-
fantelijk de gember omhoog. 
Een flink stuk hiervan in de 
bouillon geeft extra warmte en dat 
kunnen we allemaal wel 
gebruiken.

Sproet
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Arnhem verbetert bodem met 
blad van eigen bomen

Nieuw afvalsysteem: einde aan 
betalen per afvalzak op 1 juni

Wat gebeurt er met een deel van de bladeren die vorig najaar van de 
bomen vielen in Arnhem-Noord? Die worden dit voorjaar ingezet om 
in dezelfde wijken de bodem te verbeteren. Het blad is waardevolle 
grondstof voor de groei van bomen, struiken en planten.

De afgelopen maanden lagen de 
bladeren luchtdicht opgeslagen 
naast sportpark Het Lange Water in 
de wijk Presikhaaf. 
Door micro-organismen, kalk en 
kleimaterialen toe te voegen is het 
blad gefermenteerd. Zo ontstond 
op natuurlijke wijze een waarde-
volle bodemverbeteraar: Bokashi.

Op woensdag 2 juni maakten de 
gemeente Arnhem en Van de Haar 
Groep samen de Bokashi-hoop 
open. In totaal ligt er 350 kubieke 

meter aan natuurlijke voedingsstof-
fen. De Bokashi wordt vervolgens 
door de groenonderhoudsploeg van 
Van de Haar Groep aangebracht in 
groenvakken in Arnhem-Noord.

Bokashi is een duurzaam en circu-
lair product. De bladeren hoeven 
namelijk niet met een vrachtwagen 

afgevoerd te worden, maar blijven 
in de wijk. Dat vermindert de 
CO2-uitstoot. Ook zien we het 
blad niet als afvalstof maar als 
grondstof. Deze grondstof Bokashi 
draagt bij aan een gezonde bodem.
Duurzaam groenbeheer is één van 
de thema’s in de Groenvisie van de 
gemeente Arnhem. Het omzetten 
van Blad naar Bokashi past daar 
goed in. Van de Haar Groep werk 
ook op een duurzame manier door 
elektrisch gereedschap en schone 
brandstof en schone voertuigen in 
te zetten. 
Zo wordt op een verantwoorde 
manier gewerkt aan schone, veilige 
en groene wijken!

 
Vrijgekomen blad verzameld

Blad mengen met bokashi middelen:

De gemeente Arnhem is per 1 juni gestopt met diftar, het systeem 
waarbij inwoners per vuilniszak restafval betalen. Vanaf dat moment 
betalen inwoners weer een vast tarief, dat voor eenpersoons-huishou-
dens anders is dan voor meerpersoonshuishoudens. 
Dit is het gevolg van de uitslag van het referendum dat op 17 maart 
over diftar is gehouden. Een meerderheid van de Arnhemmers, die een 
stem uitbrachten (53%), vond dat diftar weer moest worden afgeschaft. 
De gemeenteraad heeft daar ook toe besloten.

Vanaf juni is de gemeente begonnen met het aanpassen/vergroten van 
de opening van de containers. De inschatting is dat eind van deze 
maand alle containers zijn aangepast. 

Blad in depot rijden
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Het Arnhems Fanfare Orkest
Door tweemaal een lock-down hebben we heel wat 
repetities moeten afzeggen. We hebben tweemaal 
het Koningsdagconcert, tweemaal de Dodenherden-
king, tweemaal het jaarconcert gemist en nog een 
aantal andere optredens die niet konden doorgaan. 

We zijn als vereniging de coronaperiode tot dusver 
goed door gekomen. Sinds een paar weken kunnen we 
weer repeteren en dat doen we dan ook met volle 
overgave. 
Het eerstvolgende publieke optreden staat gepland in 
september en daar moeten we dan ook klaar voor zijn. 
Dit is een evenement van de Arnhemse Muziek 
Federatie en wordt gehouden in het Sonsbeekpark. 
Dus heerlijk in de buitenlucht.

Het Arnhems Fanfare Orkest is een gezellig orkest met 
een 25-tal spelende leden. Het repertoire, dat we op de 
lessenaar hebben, varieert sterk en bevat voor een ieder 
wat wils zoals pop, klassiek, film en musicalmuziek en 
soms een mooie mars.

We kunnen best wel wat versterking gebruiken, 
variërend  van leerling tot geoefend muzikant. 
Als leerling kun je gebruik maken van ons professio-

nele lerarenkorps. Als geoefend muzikant kun je 
meteen plaatsnemen in het orkest dat onder de 
bezielende leiding staat van Ruud Böhmer.

Als het je wat lijkt om eens een kijkje te komen nemen, 
doe dit dan gerust. 

We repeteren iedere donderdagavond in muziek-
centrum Quattro Musica aan de Roggeveenhof 60 
(voorheen de Honigkamp) van 19.45 tot 22.00 uur. 
De ingang is tijdelijk aan de voorzijde i.v.m. de 
coronarichtlijnen.

#THISisPrikko: 
Presikhaaf door de ogen van jongeren
Zeventien jongeren van Presik-
haaf University werken hard aan 
een tentoonstelling over hun wijk 
Presikhaaf. Bij de tentoonstelling 
ontwikkelen ze een activiteiten-
programma, waarmee ze wijkbe-
woners en bezoekers meenemen 
in hun verhalen over de wijk.

Sinds mei trekken de jongeren op 
met medewerkers van het 
Nederlands Openluchtmuseum 
en Kenniscentrum Immaterieel 
Erfgoed Nederland in het project 
#THISisPrikko. 
Samen onderzoeken ze erfgoed in 
de wijk Presikhaaf. Het project 
vergroot de belevingswereld van de 

jongeren en laat hen 
hun talenten en interesses ontdek-
ken. Het Nederlands Openlucht-
museum leert erfgoed kennen 
vanuit het perspectief van jongeren 
en maakt dat zichtbaar voor nieuwe 
doelgroepen.

In hun zoektocht naar erfgoed 
ontmoeten de jongeren bijzondere 
buurtgenoten en stuiten op belang-
rijke verhalen. Ze stellen vragen bij 
de openbare kunst en bij ontmoe-
tingsplekken in de wijk en ont-
dekken de verbindende kracht van 
familietradities, kleding, dans, 
muziek, sport en eten. De jongeren 
zijn trots op hun wijk en dat 

brengen ze op een verrassende 
manier in beeld. 

De tentoonstelling #THISisPrikko 
is te zien van 5 augustus tot 
1 oktober in het hart van de wijk, 
Winkelcentrum Presikhaaf. 
Van 5 augustus tot 22 augustus 
verrijken de jongeren de tentoon-
stelling met een activiteiten-
programma voor wijkgenoten en 
bezoekers. Voor meer informatie 
kijk op www.thisisprikko.nl
#THISisPrikko is een co-creatie 
tussen het Nederlands Openlucht-
museum, Presikhaaf University en 
Kenniscentrum Immaterieel 
Erfgoed. Samenwerkingspartner 
Winkelcentrum Presikhaaf stelt 
voor het project ruimte beschikbaar 
in het winkelcentrum.
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Nieuwsbrief Werkgroep AGA

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

Voortgang bouw windpark en zonneveld Koningspley-Noord 

De voorbereidingen voor de bouw van het windpark 
en zonneveld langs de Pleyweg zijn enige tijd geleden 
van start gegaan. Eind juli gaan de eerste kabels in de 
grond. In augustus komen de onderdelen en kan de 
opbouw van de turbines beginnen. 
 
Windpark 
Inmiddels zijn de werkzaamheden voor de bouw van 
de windturbines gestart. De toegangsweg en de kraan-
opstelplaatsen bij de locaties van windturbine 1 en 2 bij 
de Nieuwe Havenweg zijn klaar. De voorbereidingen 
voor windturbine 4, ter hoogte van de 
Westervoortsedijk hoek Pleyweg, zijn gestart. 

van zal worden ondervonden. Voor 
de inrit van locatie 4 is een aantal verkeersmaatregelen 
genomen op de Veerweg naar Westervoort. Deze weg 
blijft verder gewoon bereikbaar. Eventuele overlast 
kunt u melden bij de gemeente Arnhem: 0800-1809. 
 
Zonneveld 
In de ruimte onder de windturbines wordt een zonne-
veld aangelegd. De locatie biedt ruimte aan circa 
36.000 zonnepanelen en wordt ontwikkeld door 
Sunvest. Het gebied is kwelwatergevoelig en de hoogte 
van het maaiveld is niet overal gelijk. Om de hoeveel-
heid kwelwater te beperken en de hoogte van het 
maaiveld te egaliseren is voorafgaand aan de realisatie 
van het zonneveld de locatie tot circa 1 m opgehoogd. 
De zonnepanelen worden in een zgn. ‘oost-west-opstel-
ling’ geplaatst. 
 
Onderdeel van zowel het windpark als het zonneveld 
zijn de inkoopstations en de transformatoren. 
Via ondergrondse kabels worden de zonnepanelen en 
windturbines met de inkoopstations verbonden. 
Vandaaruit gaat de stroom het elektriciteitsnet op. 
Eind juli gaan de eerste kabels in de grond die de 
windturbines met het inkoopstation moeten verbinden. 

Verdere informatie over de windmolens vindt u op de 
website van Windpark Koningspleij. Informatie over 
het zonneveld vindt u op de website van Sunvest.

Illustratie uit aanvraag watervergunning Zonnepark Koningspley 

Als daar de heipalen zijn aangebracht, volgt wind-
turbine 3. Volgens planning worden de turbines 
15 november gestart.  
Windturbine 1, 2 en 4 worden door Prowind gebouwd, 
windturbine 3 door Pure Energie op het terrein van de 
IPKW (Industrie Park Kleefse Waard). Aanvoer van 
materieel zal plaatsvinden via de openbare wegen.
De bouwers geven aan dat hier geen tot weinig hinder 

Basiscursus (kinder)
haren knippen 

Van woensdag 22 september tot en met woensdag  
20 oktober kun je meedoen met de basiscursus haren 
knippen. In vijf woensdagochtenden leer je in een 
klein groepje (max. 5 personen) een aantal basisbegin-
selen van het haren knippen; recht knippen, laagjes 
knippen, pony knippen en opscheren met de tondeuse. 
Handig om te kunnen, zodat je niet iedere keer met je 
kind naar de kapper hoeft maar dit zelf kunt doen. 

Het is dus een cursus van vijf keer, de tijd is van  
9.30 tot 11.30 uur. De cursus kost € 12,50 en is inclusief 
kapperskop en per keer een kopje thee/koffie.  
Wel graag je eigen schaar en een kam meenemen. 
Wil je meedoen, dan moet je wel in Presikhaaf wonen.  
 
De cursus is in MFC Presikhaven. Je kunt je opgeven 
bij Khadeesha of bij Ingrid 06-52 71 07 66 /  
i.sieljes@rijnstad.nl. Bij overschrijving  gaan we loten 
wie mag meedoen. Natuurlijk worden de op dat 
moment geldende coronamaatregelen gehanteerd.
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Colofon
Presikhaaf Wijknieuws is een wijkblad voor 
en door wijkbewoners van Presikhaaf. 
Verschijnt 5 maal per jaar.
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Sophie van Vuurden (teksten/verslaglegging)
Ria van Leuven (secretariaat/vormgeving) 
Bert van Vuurden (interviews/fotografie)
Roel van Leuven (vormgeving/fotografie)
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Lies Vonk

Website: www.presikhaafnet.nl 
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Financieel beheer: 
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Oplage: 8000 ex.
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en vallen onder verantwoordelijkheid van de 
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U kunt uw oplossing insturen naar 
het redactieadres of mailen onder 

vermelding van naam, adres en telefoonnummer 

vóór 10 september 2021
Onder de goede inzenders wordt 

een cadeaubon verloot.

De winnaar van de Sudoku
uit wijknieuws nummer 2 jaargang 23 

is Roelof Meems

Meer informatie
over de wijk Presikhaaf vindt u op

www.presikhaafnet.nl
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Plan Kinderkamp/ 
Middachtensingel
Aan de Middachtensingel en Kinderkamp in Presikhaaf staat een 
aantal gebouwen die verouderd zijn. Sommige zijn al gesloopt zoals de 
voormalige John F. Kennedyschool; Parkschool, sporthal Kermisland 
en gymzaal Kinderkamp volgen nog. 

Toekomst van het gebied
In het gebied komen de volgende gebouwen en voorzieningen:

•  een nieuwe sporthal
•  een nieuw schoolgebouw voor twee basisscholen, namelijk 
 De Parkschool en De Ibn-i Sina

•  een parkeerterrein  
•  een appartementencomplex

Voorlopige planning
Hieronder ziet u hoe de planning van de nieuwbouw er nu uitziet. 
Dit kan nog veranderen, bijvoorbeeld als er iets aangepast moet worden 
dat meer tijd kost.

•  Bouw sporthal Middachtensingel start in 2022
•  Gymzaal Kinderkamp wordt na oplevering nieuwe sporthal 
 begin 2023 gesloopt

•  Bouw schoolgebouw Parkschool / Ibn-i Sina gebeurt medio 2021 
 tot derde kwartaal 2022

•  Aanleg parkeerterrein gebeurt in tweede helft van 2022
•  Sloop sporthal Kermisland start begin 2023
•  Bouw van appartementen begint in 2023

Nieuwe sporthal aan 
Middachtensingel
Het voorlopige ontwerp voor de 
nieuwe sporthal is klaar en bespro-
ken met omwonenden tijdens een 
online bijeenkomst. Het verslag en 
het voorlopige ontwerp vindt u op 
de website van de gemeente 
Arnhem: https://www.arnhem.nl/
stad_en_wijken/projecten/

Inmiddels is het definitieve ont-
werp (DO) opgesteld, een nadere 
uitwerking van het voorlopige 
ontwerp. De volgende stappen van 
de gemeente zijn: 

•  omgevingsvergunning 
 (bouwvergunning) aanvragen; 

•  aannemer selecteren; 
•  bestek en tekeningen maken. 

Het ontwerp wordt helemaal 
afgemaakt samen met de 
geselecteerde aannemer. 
De planning voor de inrichting van 
de buitenruimte bij de sporthal ziet 
er als volgt uit.

•  Bijeenkomst buitenruimte 
 medio 2021

•  Rooien bomen oktober 2021 
•  Start aanleg Buitenruimte 
 circa september 2022

•  Afronding Buitenruimte 
 voorjaar 2023

Meer informatie
Heeft u nog vragen? Neem dan 
contact op met Karel Stolk, 
projectmanager van het plangebied 
via karel.stolk@arnhem.nl 
of via 026-3774148.


