
PresikhaafPresikhaaf
wijknieuwswijknieuwsaan  de  bewoner(s)  van  dit  adresaan  de  bewoner(s)  van  dit  adres

J a a r g a n g  2 3J a a r g a n g  2 3
n u m m e r  4  -  2 0 2 1n u m m e r  4  -  2 0 2 1

K unstWerkplaats 37



P R E S I K HA A F

2

Hiphop tot klassiek ballet bij 
EL ELE Dans en Muziekschool
Plezier in dans ervaren en de klassieke ballettech-
niek leren? Dan zijn de klassieke balletlessen bij 
EL ELE Dans en Muziekschool wat voor jou! Ben je 
tussen de 6 en 8 jaar oud? Kom dan heerlijk dansen 
tijdens de klassieke balletles. 

In deze lessen wordt op creatieve wijze kennisgemaakt 
met de klassieke ballettechniek. Spelenderwijs kennis-
maken met dans? Dit kan tijdens de kleuterdans voor 
leerlingen van 4-5 jaar oud. Tijdens deze les komen er 
verschillende thema’s aan bod die aansluiten op de 
belevingswereld. Ook wordt er een begin gemaakt aan 
de basis van de klassieke ballettechniek. De leerlingen 
worden gestimuleerd om zich creatief te uiten in dans, 
waarin samenwerken, energiek dansen en plezier 
voorop staan. Schrijf je nu in voor een proefles en dans 
mee!

Meedoen in een dansclip!
Wil jij graag een uitdaging en samen met anderen in 
een groep dansen? Wij gaan samen verschillende 
hiphop dansen aanleren met allerlei formaties. 
De hiphop les is een mix van allerlei hiphop stijlen. 
Er worden verschillende soorten passen aangeleerd, 
hierbij is er ruimte om de bewegingen eigen te maken. 
Energie, ritme, groove, bounce en plezier staan 
centraal. 
Kom lekker dansen en laat je stoere kant zien!

Durf jij te battelen, je eigen trucjes te laten zien en 
jezelf te tonen? En lijkt het je leuk om in een videoclip 
te dansen? Geef je dan nu op!
Voor startdatum, tarieven en kortingen kunt u een 
mail sturen.

Maandag: 16.00 – 17.00 uur 
Hiphop 8-12 jaar, docent Daphne Wams
Vrijdag: 15.00 - 15.45 uur Kleuterdans 4-5 jaar, docent 
Amanda Brouwer, 
16.00 – 17.00 uur Klassiek ballet 6-8 jaar, docent 
Amanda Brouwer

EL ELE Dans en Muziekschool
Bethaniënstraat 242 (6826 TJ) 
Facebook: EL ELE Dans en Muziek
www.elele.nl
dans@elele.nl

Samen voor een schoon, 
heel en veilig Presikhaaf!
Dat lukt, als iedereen rekening 
houdt met elkaar en zorg draagt 
voor zijn of haar leefomgeving. 
En als er iets is dan kun je dit als 
bewoner melden!

Waar kun je overlast melden?

spoedeisende klacht of melding dan 
kunt u dit telefonisch doorgeven via 
telefoonnummer 0800-1809.
 
Woonoverlast 
Woonoverlast is alle overlast die in en 
rondom een woning wordt veroor-
zaakt. Voorbeelden; geluidsoverlast, 
verloedering of drugsoverlast.  
Meld het bij uw woningbouwvereni-
ging, verhuurder, of de Vereniging van 
Eigenaren.  
Ernstige overlast meldt u bij de politie 
via het telefoonnummer 0900- 8844 of 

bij ernstige spoed 112. U kunt ook 
melding maken bij de gemeente 
Arnhem via het meldformulier op onze 
website Woonoverlast - Gemeente 
Arnhem 
 
Zorgen over een mede bewoner? 
Maak je je zorgen over een ander (een 
buur, buurtgenoot of kennis) en je 
denkt dat er hulp nodig is, neem dan 
contact op met het landelijk Meldpunt 
Zorgwekkend Gedrag via telefoon-
nummer 0800-1205. Dit nummer is 
bedoeld voor als er geen sprake is van 
acute nood, de veiligheid niet in 
geding is en het concrete hulp- of 
zorgaanbod kan wachten tot minimaal 
de eerstvolgende werkdag.

Problemen in uw woonbuurt 
Ligt er een tegel scheef, is er een boom 
omgewaaid, ligt er illegale vuilstort of 
staat er een auto fout geparkeerd? Dan 
kunt u dit melden via www.fixi.nl of 
download de fixi app. Gaat het om een 
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De rijke geschiedenis van het Landgoed Presikhaaf
De parken Presikhaaf en 
Sacré Coeur vormden oorspron-
kelijk één gebied, totdat in 1864 
de spoordijk het ruw in tweeën 
sneed. Drie buurtbewoners 
doken in de geschiedenis van hun 
wijken. 

Bep Boerboom uit Presikhaaf 1 en 
Loes Nierop en Hubert Slings uit 
Plattenburg ontwikkelden een 
historische wandeling met audio-
tour. En in overleg met de buurt, 
de gemeente en de Verfbrigade 
ontstond het plan voor een histori-
sche beschildering van het viaduct 
bij station Presikhaaf. In beide 
fietstunnels van het viaduct toont 
een oude landkaart hoe deze 
omgeving er in 1874 uitzag. Ook is 
er aandacht voor klooster Bethanië 
en het Esperantohuis. 

Vrouwenklooster Bethanië stond 
van 1428 tot 1591 op wat nu de 
weide naast de Stadsboerderij is. 
Tientallen vrouwen woonden hier 
en wijdden hun leven aan bidden 
en zingen, aan het overschrijven 
van kloosterboeken en aan allerlei 
goede daden. 

Ter hoogte van de Heemtuin stond 
tot 1974 de witte villa Groot 
Presikhaaf. In de jaren dertig was 
hier het Esperantohuis gevestigd. 
Esperanto is een kunstmatige taal 
ter bevordering van de vrede tussen 
de volken. Uit de hele wereld 
kwamen Esperantisten naar 
Arnhem om de taal te leren.

Op de historische wandeling 
ontdek je de bijzondere geschiede-

nis van de parken Presikhaaf en 
Sacré Coeur, en van de oeroude 
Schaapsdrift. De wandeling is 
2,6 kilometer lang en duurt een 
klein uur. Hij vertrekt vanaf het 
viaduct bij station Presikhaaf en is 
te downloaden als audiotour inclu-
sief allerlei bijzonder 
fotomateriaal. 

Scan de QR-code 
met je smartphone.

foto Gelders Archief 1501-04-3300foto Gelders Archief 1501-04-3300

De Eetkamer gaat weer van start! 
Schuif jij aan voor een maaltijd?
Enige tijd heeft de Eetkamer 
stilgelegen in verband met corona. 
Maar per 13 september ging de 
Eetkamer weer van start! 

Bij de Eetkamer ben je van harte 
welkom om samen met wijk-
genoten te komen genieten van een 
heerlijke maaltijd in een gezellige, 
ontspannen sfeer. De gezonde en 
verse maaltijd bestaat altijd uit een 
voor-, hoofd- en nagerecht.

Kosten: Je betaalt € 6,50 per 
maaltijd (met GelrePas € 4,00).

Lokatie: De Weldam, 
Middachtensingel 39 (Presikhaaf ) 
Iedere dinsdag en donderdag van 
12.30 – 14.00 uur

Aanmelden
Reserveren gaat centraal via 
De Gaanderij: 026-381 02 65 of  
gaanderij@swoa.nl 

Graag uiterlijk een week van 
tevoren. Speciale (dieet)wensen? 
Geef deze door bij je aanmelding!

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

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

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

Openingstijden inloopspreekuren
Dinsdag bent u van 10.30 uur tot 
14.00 uur welkom en donderdag 
van 13.30 uur tot 16.30 uur. 

Wij zijn gevestigd aan de 
Ruitenberglaan 27 in Arnhem.  
Bij aankomst zal u verder worden 
geholpen aan de receptie. 
Even geen tijd om te komen? 
Geen probleem. 
Bel gerust!

Meer weten?
De HAN-Rechtswinkel is op 
werkdagen telefonisch bereikbaar 
tussen 08.30 en 17.30 uur.

T 06-55 29 11 44 of 06-21 97 90 37
E Rechtswinkel@han.nl 
I www.han.nl/rechtswinkel

Helpt u mee onze 
teksten te verbeteren?
We willen graag dat alle Arnhem-
mers begrijpen wat we schrijven. 
Daarom horen we graag wat u van 
onze teksten vindt. 

Doet u mee?
Wij zoeken Arnhemmers die onze 
teksten willen lezen en beoordelen. 
Wat is goed en wat kan volgens u 
beter? 

Hoe kunt u meedoen?
Vindt u het leuk om regelmatig een 
tekst van de gemeente na te lezen 
en tips te geven hoe het beter kan? 
Bijvoorbeeld een brief of een flyer? 
Geef u dan op voor het lezerspanel 

Wat vragen wij van u?  
• U doet mee voor één jaar. 

van de gemeente Arnhem via 
lezerspanel@arnhem.nl
Kennis van taal is niet nodig. 
Iedereen kan meedoen want we 
kunnen juist van u leren. 

Wij vroegen enkele mensen op straat om een 
reactie op een tekst. 
Dit was één van de reacties. Wij kunnen uw 
hulp dus goed gebruiken.

• 1 keer per 2 maanden sturen wij u 
een tekst van maximaal 1 bladzijde. 
Dat kan bijvoorbeeld een brief zijn, 
een mailbericht, een tekst voor 
onze website of voor social media. 

• U leest de tekst en bekijkt of u die 
begrijpt. Maar ook of het boeiend 
is wat er staat en of het aansluit bij 
uw situatie en/of die van andere 
Arnhemmers. 
• U geeft ons tips hoe het beter kan. 
• Wij verwerken de tips en sturen u 
de nieuwe tekst toe. Zo kunt u zien 
wat het resultaat is.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op 
www.arnhem.nl/lezerspanel

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

Mag de verhuurder zomaar de huurovereenkomst opzeggen? 

Eerste hulp bij Eerste hulp bij 
juridische vragenjuridische vragen

Te moeilijke woorden vind ik.
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Wijkconciërges in Presikhaaf Wijkconciërges in Presikhaaf 
denken in oplossingendenken in oplossingen
Voor veel bewoners in onze wijk zullen zij nog niet 
bekend zijn, maar sinds een half jaar zijn Matthijs, 
Wilfred en Derk-Jan in Presikhaaf actief als 
wijkconciërge.

Wilfred: “Met een gemotiveerde burgemeester als 
‘rugdekking’ ben ik samen met Derk-Jan en
Matthijs in Presikhaaf aan de slag gegaan.”
Matthijs vult aan: “We zijn de ogen en oren in de wijk 
en kijken met de ogen van de burgers. Het was in het 
begin heel erg zoeken. Gelukkig hebben we de juiste 
kanalen gevonden om het op te lossen.

“Dan gaat het om bijvoorbeeld kapotte fietsen, die 
rondslingeren en afgevoerd moeten worden, maar ook 
om vereenzaamde mensen helpen een uitweg te vinden 
uit hun situatie. Vaak is het maken van een praatje of 
het aanhoren van een verhaal al een mooie eerste stap,” 
aldus Wilfred.

Zichtbaar in de wijk
Zelf proberen Wilfred, Derk-Jan en Matthijs zichtbaar 
te zijn in de wijk, maar ze geven nadrukkelijk aan geen 
handhavers te zijn.

“Voor de meeste problemen is een oplossing te vinden 
om in samenspraak met de betrokken partijen tot een 
goed resultaat te komen, zodat de wijk en haar 
bewoners er beter van worden. Dat  is iets wat we 
samen moeten doen,” aldus Wilfred en Matthijs.

Wandelende balie en oplossend denken
“Het is de bedoeling dat we een ‘wandelende balie’ 
worden voor alle bewoners. We proberen de afstand 
tussen overheid en bewoners te verkleinen en een 
vertrouwensband te creëren. 
Dan zijn problemen makkelijker op te lossen.
 ‘Oplossend denken’, is ons devies.”

Stichting Initiatiefgroep 
Kinderkamp (SIK) zoekt 
opslagruimte.

Wel eens Koningsdag in Presikhaaf 
gevierd? Dan kent u vast de SIK. 
Want de vrijwilligers, die de SIK 
vormen, organiseren al meer dan 
25 jaar o.a. Koningsdag.

Garage
of
ruimte
gezocht

De Stichting Initiatiefgroep 
Kinderkamp zoekt met spoed 
ruimte om het vele spelmateriaal, 
rad van avontuur etc. te kunnen 
opslaan. Vanwege sloop van de 
Parkschool verdwijnt de (gratis) 
opslagruimte in de school.

Dus, heeft u een 
ongebruikte 
garagebox, een 
lege, grote schuur 
of andere ruimte, mail dan met 
m.hagen8@upcmail.nl of 
john.sijnen@gmail.com

wijkconciergespresikhaaf@gmail.comwijkconciergespresikhaaf@gmail.com
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Oefentherapie Cesar Presikhaaf: Monique Donderwinkel
IJsselburcht 3, 6825 BS Arnhem - Tel.: 026-3614005 / 06 83090443   

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

S	Is het U opgevallen in de zomer dat de rug van uw kind niet helemaal recht is?   
 Neem contact op.

 Bel voor een gratis houding- en bewegingscheck !   
                              

Wanneer u of uw naaste met 
kanker te maken krijgt, veran-
dert uw leven in korte tijd dras-
tisch. Vaak krijgt u met meerdere 
zorgverleners te maken.

Oncologie Netwerk Presikhaaf is 
een netwerk van zorgverleners in 
Presikhaaf die mensen met kanker 
en hun naasten dichtbij huis 
ondersteunen. Zij bieden vanuit 
verschillende invalshoeken be-
geleiding tijdens en na de behande-
ling van kanker.
De zorgverleners in het netwerk 
kennen elkaar en zijn op de hoogte 
van elkaars werkwijze. Door de 
korte lijnen kunnen ze de behande-

lingen zo snel en goed op elkaar 
afstemmen. Het netwerk maakt 
ook afspraken met ziekenhuizen of 
revalidatiecentra over de onder-
steunende en aanvullende zorg. 
Doel hiervan is dat de zorg die u 
thuis krijgt in samenhang is met de 
zorg in het ziekenhuis of het 
revalidatiecentrum.

Op de website van het Oncologie 
Netwerk Presikhaaf leest u welke 
zorgverleners deelnemen aan het 
netwerk, waarvoor u bij hen terecht 
kunt en hoe zij bereikbaar zijn. 

In de Verwijsgids Kanker zijn de 
zorgverleners opgenomen die 
voldoen aan de kwaliteitscriteria 
voor opname in de Verwijsgids 
Kanker.

Voor vragen kunt u ons bereiken: 
info@oncologienetwerkpresikhaaf.nl

Oncologie Netwerk Presikhaaf 
maakt deel uit van Oncologie 
Netwerk Midden Gelderland 
(ONMG)

www.oncologienetwerkmiddengelderland.nl
www.oncologienetwerkpresikhaaf.nl

Mantelzorg
& Dementie
Zorg je voor iemand met dementie, 
dan is elke dag een nieuwe 
uitdaging. 

Je naaste verandert. Het contact 
met elkaar is minder vanzelf-
sprekend. Je mist je partner, maatje 
of ouder. Je wilt zo goed mogelijk 
verder, maar hoe doe je dat? 
Daarvoor biedt MVT Arnhem 
mantelzorgers uit Arnhem de 
training Nieuwe Herinneringen 
aan. 

Op 30 september (kennisavond) en 
5 oktober óf  7 oktober (praktijk-
avond: één van de data kiezen) 
krijg je naast kennis over dementie, 
ook praktische handvatten en tips 
die je inzicht geven en helpen in 
het omgaan met iemand met 
dementie. Tijd: 19.00 – 21.30 uur. 
Locatie: MVT Arnhem, Slochte-
renweg 40, Arnhem. Deelname is 
gratis. Interesse? Aanmelden kan 
via m.kloet@mvtarnhem.nl of bel 
naar (026) 370 35 40. Meer info? 
Zie www.mvtarnhem.nl
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Burgemeester 
Marcouch reikt aan-
moedigingsprijs uit 
aan drie jongeren

Digi-uur in 
bibliotheek 
Presikhaaf
Rozet wil dat iedereen meedoet. 
Dat doen we samen met partners 
in de stad. 

Heb je bijvoorbeeld vragen over je 
computer, laptop, telefoon of 
tablet? Sinds 8 juli is er elke 
donderdag een spreekuur waar je 
met deze vragen terecht kunt. 
Je krijgt uitleg en hulp over het 
gebruik van deze apparaten.

Taal
Is dit nou een onderwerp om 
over te schrijven, zul je den-
ken. Het hangt er natuurlijk 
vanaf of je in taal geïnteres-
seerd bent. Sommigen zijn dat 
wel, anderen wat minder. Er 
zijn mensen die zich ergeren 
aan de vele Engelse woorden 
die in onze taal ingeburgerd 
lijken. Het worden er ook 
steeds meer, omdat in de 
(internationale) handel Engels 
steeds meer de voertaal wordt. 
Wat te denken van de woorden 
lunch, party en dashboard tot 
nieuwkomers als fieldlab 
(Weet je nog dat evenement 
met coronatest?). Als je er 
goed over nadenkt, komen er 
vast nog meer woorden 
bovendrijven.
De invloed van Frans op ons 
dagelijks taalgebruik is ook 
best groot. Ik noem er een 
paar: fauteuil, marechaussee, 
trottoir, chauffeur, envelop. 
Sommige zijn verbasterd zoals 
bouquet tot boeket.
Het zou goed zijn om Neder-
landse woorden te gebruiken: 
chauffeur is bestuurder, trottoir 
is stoep en fauteuil is stoel. Voor 
ons is het best te doen maar 
voor buitenlanders is het 
moeilijk onze taal onder de 
knie te krijgen. Leg het vol-
gende maar eens uit: het 
meervoud van slot is sloten, 
maar het meervoud van pot is 
niet poten. Bij roepen hoort 
riep, maar bij snoepen niet 
sniep. 
De logica is voor hen ver te 
zoeken. Dus, heb daarom een 
beetje begrip voor de mensen 
die onze taal moeten leren.
Sproet

Het Digi-uur is een samenwerking 
tussen rozet.nl en digislim.nl 

Ze hebben een bijzondere prestatie 
geleverd. En daarom hebben drie 
leerlingen van het Arentheem 
College de Arentheem Aan-
moedingsPrijs (A.A.P.) gewonnen. 

Burgemeester Marcouch reikte de 
prijs in juli uit op het stadhuis in 
Arnhem. Hij moedigde de leerlin-

gen aan om door te gaan met hun 
bijzondere inzet voor onze 
maatschappij.

Met de Arentheem Aanmoedigings-
Prijs wil het Arentheem College 
leerlingen stimuleren meer dan het 
gewone te doen. De prijs wordt 
uitgereikt aan leerlingen die een 
actieve bijdrage leveren aan de 
maatschappij voor een ander/de 
samenleving. Dit kan binnen of 
buiten school zijn. 

De winnaars zijn: 

*Nigel Klein (leerling van Leerpark 
Presikhaaf ): vrijwilliger bij de 
Presikhaaf University, ondersteunt 
de jongerenwerkers in de wijk. 
*Seda den Otter (leerling van Titus 
Brandsma): al sinds haar achtste 
samen met haar oma vrijwilliger bij 
een dagbesteding voor ouderen in 
Didam. 
*Florian Büno Heslinga (leerling 
van Thomas a Kempis): geeft in zijn 
vrije tijd leiding op school aan 
leerlingen van het techniekteam bij 
o.a. livestreams, online minilessen 
en presentaties.

Zij ontvingen van de burgemeester 
een bokaal, cadeaubon, bloemen en 
een t-shirt.
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Ontmoet je wijkgenoten 
bij een driegangen maaltijd
Vitanos en SWOA organiseren in Presikhaaf wijkdiners voor bewoners 
uit Presikhaaf. Mogelijk gemaakt door de gemeente en Team 
Leefomgeving en met steun van wijkpartners en vrijwilligers, bieden 
wij de bewoners de mogelijkheid om met elkaar samen te eten en 
elkaars verhalen te delen. 

Regelmatig met een thema of een muzikaal intermezzo. 
Vitanos wil samen met wijk- en buurtbewoners aan de slag voor een sociale, 
actieve en vitale wijk! 

Locatie De Overkant
Maandag 11 en 25 oktober, 8, 22 en 29 november, 13 en 20 december       
Lokatie De Weldam 
Zaterdag 6 november en 4 december   
Lokatie De Klup
Dinsdag 5 en 19 oktober, 2 en 16 november, 7 en 21 december  
Bewoners uit Presikhaaf 1 hebben voorrang voor deze locatie.
Locatie de Oosthof wordt nog bekend gemaakt

Inloop vanaf 17.30 uur, aanvang 
diner 18.00 uur.
Kosten driegangenmaaltijd: 
Volwassenen € 7,00. 
Kind t/m 12 jaar € 2,00.
Voor bewoners met GelrePas: 
Volwassenen € 4,00.   
Kind t/m 12 jaar  € 1,00.

Reserveren kan via:
0  Het contactformulier op onze  
 site www.vitanos.nl
0 Mail: info@vitanos.nl
 U ontvangt dan altijd een   
 bevestigingsmail.           
0  Of bel 06-45 87 86 00, voice- 
 mail inspreken.  S.v.p. duidelijk  
 uw voornaam, achternaam,  
 datum, locatie, het aantal   
 personen en evt. dieetwensen  
 vermelden.
Vanwege Corona zijn het aantal 
plekken beperkt. Reserveren is 
mogelijk tot 11.00 uur op de dag 
van de maaltijd, mits op dat 
moment nog voldoende plekken 
beschikbaar zijn. Wij houden 
rekening met uw dieetwensen. 
Wij maken gebruik van HALAL 
producten.

Wil je meehelpen als vrijwilliger? 
Neem s.v.p. contact op met Allon 
Cheng telefoon 06-11 83 04 67,  
mail: info@vitanos.nl

vrijwilligers Vitanosvrijwilligers Vitanos

Jongeren game-
rug en tabletnek

Een goede houding en voldoende 
beweging hebben niet alleen een 
positieve invloed op lichamelijke 
klachten maar zorgen ook voor een 
betere concentratie, uitstraling en 
zelfvertrouwen.
Een verkeerde houding bij het 
gebruik van tablet, computer of 
telefoon kan de oorzaak zijn van 
kromgroeien van de wervelkolom. 
Daarnaast kunnen verschillende 
spiergroepen in nek en rug 
overbelast raken. Ook het dragen van 

zware schooltas, groeispurt of sport/
hobby kunnen factoren zijn bij het 
ontstaan van klachten. Deze klachten 
kunnen bestaan uit rug-nek-schou-
derklachten, hoofdpijn, verkeerde 
ademhaling. 
Pubers zitten niet altijd te wachten 
op goed bedoelde adviezen van hun 
ouders. Mogelijk kan Oefentherapie 
Cesar helpen. Wil je dat wij eens 
naar je houding kijken, neem dan 
contact op via 06-83 09 04 43 of 
cesarpresikhaaf@gmail.com

“Ga eens rechtop zitten”, Kom 
achter de computer vandaan, leg je 
telefoon eens weg. Herkenbaar?????

Als je jong bent vindt de grootste 
ontwikkeling van het lichaam plaats, 
lengtegroei, hormonen, zoeken naar 
je identiteit.
Het heeft allemaal invloed op hoe je 
als jongere in je vel zit.
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BSO Kindcentrum de Werf 
Nieuw in Presikhaaf!
Met trots kunnen we u meedelen 
dat we met ingang van het 
nieuwe schooljaar een Buiten 
Schoolse Opvang hebben bij 
Kindcentrum de Werf. 

We werken hierbij samen met BSO 
Thialf. Wij zijn heel blij met deze 
samenwerking.
Dit is natuurlijk niet alleen voor de 

kinderen op KC de Werf, maar 
voor alle kinderen die in (of dicht-
bij) onze wijk wonen. 

Interesse? 
U kunt hierover contact opnemen 
met Ellen ter Burg. U kunt haar 
bellen op nummer 06-46 61 40 54 
of een mail sturen naar 
bso-thialf@outlook.com 

Voorstelling voor de 
allerkleinsten 
De clowns Pet en Pat geven op 
donderdag 7 oktober om 10.00 
uur weer de leukste voorstelling 
voor de allerkleinsten (0-4 jaar). 
Ze spelen een interactieve voor-
stelling met eigen gemaakte 
liedjes. Dikke pret dus! 

Kom samen met je (klein)kind. 
De voorstelling wordt gespeeld in 
Rozet/bibliotheek Presikhaaf. 
Na de voorstelling is er een knutsel-
activiteit die aansluit bij de voorstel-
ling en praten we met de ouders door 
over waar ze behoefte aan hebben 
wat betreft opvoedingsactiviteiten in 
Presikhaaf. Wil je komen geef je dan 
van tevoren op via de vrijwilligsters 
van de speelmorgen in Presikhaaf 
of bij Ingrid 06-52 71 07 66. 

De voorstelling duurt ongeveer 30-40 
minuten. De voorstelling is gratis. 
Deze voorstelling valt in de 
Week van de Opvoeding en in de 
Kinderboekenweek. 
Doe je mee? Meld je aan! 

vraagt vrijwilligers 
Vele handen maken licht werk en 
handen hebben we nodig om 
activiteiten te kunnen organise-
ren, beheer uit te voeren en de 
tuin op orde te houden.

We zoeken mensen die zelfstandig 
in de avonduren beheer op zich 
kunnen nemen.
Openen, sluiten en de gasten van 
een drankje voorzien. Ook mensen 
die van tuinieren houden en onze 
groengroep willen ondersteunen 
zijn van harte welkom.

Mocht u zich geroepen voelen het 
sociaal culturele leven in de wijk te 
ondersteunen en denkt u dat dit 
wat voor u is neem dan contact op 
met De Oosthof.
Info.deoosthof@gmail.com of 
026-361 98 73 of kijk eerst rond op 
onze site www.deoosthof.com 

Zin om te griezelen?

Zaterdag 30 oktober 
Halloween diner.
Aanvang: 17.30 uur.

Zondag 31 oktober 
Griezel lunch.
Aanvang 13.00 uur.
Meer info volgt via 
www.deoosthof.com hou deze site 
angstvallig in de gaten.
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Advertentie

Bewegen? Gezellig bewegen? 
Trimmen voor 45 + !!
Het afgelopen seizoen heeft onze 
trimclub weer een gezellig seizoen 
afgesloten.

Elke maandag-
avond (op de
schoolvakanties
na) zijn van 
20.00 uur tot
21.00 uur ca. tien  
mensen actief in de 
sportzaal van het 
MFC. Zij maken de spieren los, 
werken aan hun conditie en doen 
aan het eind een spelletje basketbal.

Naast deze activiteiten speelt ook 
gezelligheid een grote rol: twee 
maal per jaar is er ook een activiteit 
buiten de sportzaal.

De club maakt onderdeel uit van 
de vereniging UDI; de contributie 
bedraagt € 9,50 per maand! 

Deze trimclub 
staat onder de 
bezielende 
leiding van 
Gerie Wolkenfelt.
De groep ziet op dit moment uit 
naar nieuwe leden. 

Dus heb je zin om ook te gaan 
bewegen kom gerust een keertje 
kijken / meedoen om te bepalen 
of het iets voor je is. 
Sporthal MFC, Laan van 
Presikhaaf/ingang aan zijkant. 
 
Spreekt het bovenstaande je aan 
en/of heb je meer informatie nodig, 
neem dan contact op met 
Thea van Duuren 
telefoon 026-363 60 67 
of met Gerie Wolkenfelt 
telefoon 06 – 29 23 81 36.

Graag tot ziens!!

Bridgemaatjes 
gezocht

Bent u bekend met het 
meest gespeelde 

kaartspel ter wereld?

Bridge wordt gespeeld in bijna 
alle landen, van Japan tot 

Alaska, van Denemarken tot 
Zimbabwe.

Ik zoek drie maatjes om mee 
te spelen, een keer per week in 
De Oosthof, Kinderkamp 9. 

Beginners en gevorderden voor 
een paar gezellige uurtjes.

Voor beginners kan ik 
ook les geven

(ben oud-wedstrijdleider).

Interesse, neem dan contact 
op met Dave Sherriff, 

telefoon 06-49 92 15 87 
of mail naar 

balladman123@hotmail.com
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Ontmoeten en meer 

Voortbordurend op het zomerprogramma, opent De Overkant haar 
deuren voor wie gezellig een kopje koffie/thee wil drinken, een praatje 
wil maken, nieuwsgierig is naar wat er te doen is, ideeën heeft voor 
een bruisend (t)huis voor de wijk, zich wil inzetten als vrijwilliger of 
wil meedoen met de activiteiten. 

Tekenen met plezier
Ga aan de slag met (kleur)potlood, 
viltstiften of pastelkrijtjes en papier. 
Maak je eigen kunstwerk of ge-
zamenlijke tekening. Tekenplezier 
en het ontmoeten van je buur staan 
voorop. Maandagen 18 oktober, 
1, 15 en 29 november en 13 decem-
ber van 10.00 tot 11.30 uur.
Bijdrage: 1 euro per keer, inclusief 
materiaal en koffie/thee.

Soepje & ontmoeten
Schuif aan tafel en geniet samen 
met je wijkgenoten van een smaak-
volle soep in de huiskamer. 
Samenwerking met Vitanos, 
De Weldam, De Oosthof en 
De Overkant. Reserveer vooraf je 
plekje: www.vitanos.nl of telefoon 
06-45 87 86 00 (voicemail).
Elke dinsdag van 12.00 
tot 12.45 uur. Bijdrage: 2 euro. 

Koken met wat je nog hebt
Kijk in de keukenkasten en zet 
makkelijke recepten op tafel. Wat 
heb je in huis en hoe kan je snel en 
eenvoudig gevarieerde maaltijden 
op tafel zetten. Bouw samen aan 
smakelijke budgetvriendelijke 
recepten.
Woensdagen 6 en 20 oktober, 3 en 
17 november, 1 en 15 december van 
11.00 tot 13.00 uur.
Bijdrage: 1 euro per keer, inclusief 
koffie/thee. 

Computerinloop
Vragen over computer, laptop, 
smartphone, tablet of sociale 
media? 
Seniorweb kan je daarbij helpen.
Elke woensdag van 10.00 tot 
12.00 uur. 
Bijdrage: vrijwillig

Pilates
Wil je meer bewegen 
en meedoen met de 
sportactiviteit voor 
vrouwen? 
Aanmelden en meer 
informatie bij Rubina 
Sattar, 
telefoon 06 -34 48 64 43.
Elke donderdagmorgen van
9.30 tot 10.30 uur.
Bijdrage: 8 euro per maand.

Kookgroep de Overkant
We koken met de seizoenen, delen 
recepten en hebben aandacht voor 
de vegetarische en diverse eetcultu-
ren in Presikhaaf. Bereiden samen 
wereldse gerechten om vervolgens 
gezellig te tafelen in de huiskamer 
van de Overkant. 

Vrijdagen 8 en 22 oktober, 5 en 19 
november, 3 en 17 december van 
10.00 tot 13.00 uur.
Bijdrage: 4 euro per keer, inclusief 
koffie/thee.

Meedoen en vooraf aanmelden? 
Vragen? 
Bel of Whatsapp gastvrouw Hedy, 
telefoon 06-43 11 81 95.

Activeer jezelf Iedereen is welkom.”
Zo maar een paar uitspraken vanuit 
de Overkant.

Nieuwsgierig geworden? Weten wat 
je met je talenten kan doen?  
Loop eens binnen bij buurthuis de 
Overkant en proef de sfeer. 
Bespreek met gastvrouw Hedy de 
mogelijkheden om te helpen als 

gastvrouw/ gastheer, klusser of buur 
met liefde voor tuinieren. 
Wie weet kunnen we elkaar verster-
ken. Samenbouwen aan het buurt-
huis. De bruisende plek in 
Presikhaaf. De Overkant, thuis voor 
de wijk!
Bel of app naar 06-43 11 81 95
Meer informatie: 
www.overkantpresikhaaf.nl

Nanda: “Hedy daagt je uit het 
creatieve in jezelf aan te boren, 
biedt steeds nieuwe materialen aan 
en zorgt voor een fijne sfeer.”
Caco: “Heel fijn dat je meedenkt en 
de Overkant zo gastvrij is.” 
Anneke: “Gezellig geweest, samen-
komen voor een wijkontbijt. 
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Bridgeclub ACOL bestaat sinds 1985 en telt rond de 
zeventig leden. Wilt u kennis maken met onze bridge-
club, dan u bent van harte welkom op onze speel-
avond op de donderdagavond van 19.30 tot 22.30 uur 
om vrijblijvend vier keer mee te spelen.

Locatie: Brasserie Servontyn, locatie Color Business 
Center, IJsselburcht 3 (6825 BS)

Voor informatie kunt u bellen naar 
Loes (06-49 63 21 95) of Marjan (06-15 01 52 67) 

Koersbal 
voor ouderen
Gezocht vrijwilligers voor het 
begeleiden van koersbal. 

In oktober start de activiteit ‘koersbal voor ouderen’. 
Voor deze activiteit zijn we op zoek naar wijkbewoners 
die dit spel als vrijwilliger willen helpen begeleiden. 

Je hoeft het spel (nog) niet te kennen, daarbij helpen 
we je. Het is een indoorspel dus de hele winter door te 
spelen. Dagdeel waarop de activiteit plaatsvindt kan in 
overleg. 

Heb je interesseof wil je meer informatie? 
Meld je dan aan bij Lies Vonk, 
telefoon 06-15 96 52 24, l.vonk@rijnstad.nl
of bij Ingrid Sieljes, telefoon 06-52 71 07 66, 
i.sieljes@rijnstad.nl,

Interculturele wijkmaaltijden en een high-tea
Omdat de coronatijd voor veel mensen een zware tijd is 
geweest waarin sociale contacten op een laag pitje 
stonden, worden door minister Blokhuis extra gelden 
ingezet om in de wijk extra ontmoetingsactiviteiten te 
organiseren. De nadruk ligt hierbij op ouderen in de 
wijk, maar ook niet-ouderen zijn welkom. Er worden 
twee maaltijden en een high tea georganiseerd. Tijdens 
de maaltijden en de high tea wordt op informatieve en 
speelse manier kennis gemaakt met twee verschillende 
culturen en medewijkbewoners die Presikhaaf rijk is, 
namelijk de Somalische en de Syrische cultuur. 
Gezelligheid, interculturele ontmoeting en kennismaking 
staan voorop.

Somalië in de schijnwerpers
De eerste wijkmaaltijd is op donderdag 21 oktober. Dan 
staat de Somalische cultuur centraal. U leert de Somali-
sche keuken, cultuur en Somalische wijkbewoners beter 
kennen. De maaltijd is in MFC Presikhaven, Laan van 
Presikhaaf 7. 
Tijd: 17.30 tot ca. 20.00 uur (inloop vanaf 17.00 uur). 
De maaltijd is voor wijkbewoners van 18 jaar en ouder.

Syrië in de schijnwerpers
Bij de tweede wijkmaaltijd, op dinsdag 14 december, 
staan de Syrische wijkbewoners, hun cultuur en keuken 
centraal. 

De maaltijd is in de Overkant, Bethaniënstraat 242. 
Tijd: 18.00 tot ca. 20.30 uur (inloop vanaf 17.45 uur).  
De maaltijd is voor bewoners uit Presikhaaf van 18 jaar 
en ouder.

De wijkmaaltijden worden gekookt door vrijwilligers uit 
de cultuur die centraal staat en door Vitanos. Er wordt 
halal gekookt. Wilt u deelnemen aan deze maaltijden, 
koop dan een kaartje voor € 3,50 bij Marjon van Baars 
(SWOA Weldam), telefoon 06-50 62 43 55, bij Ingrid 
Sieljes (Rijnstad/MFC Presikhaven), tel. 06-52 71 07 66. 
Kaartjes zijn te koop vanaf twee weken voor de maaltijd. 
Het aantal kaarten is beperkt. Dit is een samenwerkings-
activiteit van Rijnstad, SWOA en Vitanos. 

High-tea voor ouderen uit verschillende culturen
Op dinsdagmiddag 9 november van 13.30 tot 16.00 uur is 
er een multiculturele high tea in de Weldam, 
Middachtensingel 39. Een gezellige middag voor ouderen 
(50+), waarbij ze verwend worden met heerlijke hapjes 
uit verschillende culturen. Ook hieraan wordt een leuke 
activiteit gekoppeld en leren de ouderen elkaar en elkaars 
cultuur beter kennen. 
Kaartjes ad. € 2,50 zijn te koop bij de Weldam (Marjon 
van Baars) en MFC Presikhaven (Ingrid Sieljes).

Zie de tekst hierboven voor telefoonnummers.
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Kinderwerk Anno 2021
belang kinderwerker en aandacht 
voor “omarmen inclusie”
“Eén kinderwerker als rolmodel en vertrouwd persoon 
voor een kind kan het verschil maken,” concludeert het 
Nederlands Jeugdinstituut met het landelijke onder-
zoek naar de rol en het belang van kinderwerk anno 
2021. In het onderzoeksrapport zet het instituut de 
manieren hoe beleidsmaker én kinderwerkers aan de 
slag kunnen gaan met een wijkaanpak waarbij laag-
drempeligheid het uitgangspunt vormt. 

 Wethouder Martien Louwers nam vorige   
 maand het onderzoeksrapport aan van Saskia   
 Nout, jeugdwerker bij Stichting Rijnstad. 

Nout werkte mee aan het onderzoek en deelt in het 
rapport haar verhaal over het belang van samen-
werkingsverbanden in de stad. 

Ze ging samen met Joke Wisseborn-Remigius, bestuur-
der van Rijnstad, het gesprek aan met Louwers. 
Nout: “Kinderen die niet of misschien nooit op 
vakantie gaan, niet thuis overhoord worden voor een 
proefwerk, ouders hebben die overbelast zijn, niet 
onbezorgd en vrij kunnen spelen… voor die kinderen 
maakt jeugdwerk een levensverschil. Jeugdwerkers zijn 
dé pedagogische schakel, want wij hebben het laag-

Vlnr: Martien Louwers, wethouder gemeente Arnhem, Saskia Nout, 
Jeugdwerker bij Stichting Rijnstad, Joke Wisseborn-Remigius, 
directeur-bestuurder bij Stichting Rijnstad.

drempelige contact met kinderen en ouders enerzijds 
en anderzijds de samenwerkingen met school, 
wijkteams en andere partijen.” 
Louwers beaamt dit en stelt dat het zorgen voor diver-
siteit van het aanbod voor kinderen bijdraagt aan het 
laaghouden van de drempel. En, “inclusie is onmisbaar, 
zodat juist de kinderen die minder makkelijk deel-
nemen, kunnen meedoen.” “Absoluut,” vindt Nout, 

“Voor elk kind staat de deur open.” De boodschap van 
de bevlogen jeugdwerker is altijd ‘Je bent welkom’.”
Het onderzoeksrapport is te lezen op 
https://www.nji.nl/publicaties/kinderwerk-anno-2021

Speur en ontdek de plekjes in onze 
wijk “Over het Lange Water”

Op 23 oktober organiseert buurthuis de Oosthof, in 
samenwerking met het bewonersoverleg “Over het 
Lange Water”, een verrassende speurtocht. 

Verzamelen om 13.00 uur bij de Oosthof (duur tot ca. 17.00 uur).

In groepjes ga je op speurtocht door de wijk aan de hand van de benodigde foto’s en met ludieke opdrachten.
De deelname is gratis en voor alle leeftijden geschikt. 

Je maakt per groep en persoonlijk kans op een aantal mooie prijsjes. 
Je kunt je individueel, maar ook als groepje opgeven.

Grijp je kans om je eigen wijk te leren kennen en doe mee. 

Geef je op vóór 21 oktober a.s. via 
info.deoosthof@gmail.com of bij de beheerder, 

telefoon 026 361 98 73.

Organisatiebureau “Ontdek je plekje”
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Samen zingen tijdens de zingcafés, zing je mee?
Na een lange tijd met veel thuis 
zitten is het tijd voor wat blijheid 
en nieuwe mensen ontmoeten. 
Daarom organiseert SWOA in 
samenwerking met Stadscompag-
nie nieuwe, gezellige wijkkoren 
onder de naam Zingcafés. 
Wekelijks zingplezier voor 
iedereen.

Iedereen knapt op van samen 
zingen
De effecten van zingen zijn alge-
meen bekend: het verhoogt je 
geluksgevoel, is gezond én vermin-
dert stress en pijn. Maar het is 
vooral heel leuk om te doen. 
Op verschillende locaties in 
Arnhem bieden wij jou de 
mogelijkheid om mee te zingen.

Wat kun je verwachten?
Onder leiding van Adriana Jens van 
de Stadscompagnie leer je spelen-
derwijs allerlei liedjes in een gezel-

lige en ontspannen sfeer. En er is 
aandacht voor hoe je 
kunt zingen. 

Want iedereen kan zingen, ook al 
denk je zelf van niet.

We zingen van alles wat, voor elk 
wat wils met ruimte voor persoon-
lijke favorieten. In de zingcafés 
draait het om gezellige ontmoetin-
gen en zingplezier voor iedereen. Je 
kunt wekelijks meedoen of gewoon 
als het eens uitkomt. 

Waar en wanneer kun je 
meedoen?
De Weldam, Middachtensingel 39
Elke donderdagochtend 
van 10.00 - 12.00 uur 
Inloop: 09.30 - 10.00 uur

Aanmelden en kosten
Deelnemen kan op twee manieren:

•  Je kunt gewoon een keer mee 
 doen bij één van de zingcafés en  
 betalen. Kosten: € 2,50 per keer  
 of € 1,60 met Gelrepas.

•  Je wordt lid, zodat je ook kunt  
 meedoen met andere Stadscom- 
 pagnie-activiteiten. 
 Kosten: € 10,00 per maand of 
 € 6,50 met Gelrepas.

Aanmelden bij de Stadscompagnie 
kan via https://stadscompagnie.nl/
aanmelden 

Meer informatie?
Neem contact op met Stadscom-
pagnie via 06 – 44 21 61 96 of 
info@stadscompagnie.nl

Cursus ‘online solliciteren doe je zo!’
Voor wie is deze cursus bedoeld? 
De cursus ‘online solliciteren, doe 
je zo!’ is bedoeld voor werkenden 
en voor werkzoekenden. 

Als je al een tijd niet meer actief 
bent geweest in de sollicitatiewereld 
is het best lastig om daar online je 
weg in te vinden. 

De cursus biedt je een steuntje in 
de rug om hierin beter online je 
weg te vinden en helpt om je 
digitale vaardigheden te verbeteren. 

De cursus is voor wijkbewoners uit 
Presikhaaf. 

De cursus wordt gegeven in MFC 
Presikhaven. 

De cursus bestaat uit vijf bijeen-
komsten op dinsdagavond, start 
19 oktober, tijd 19.00-21.00 uur.  
Kosten: gratis

Wat leer je in de cursus:
0 Je leert het aanbod van online  
 vacaturesites kennen.
0 Je leert een onlineaccount aan- 
 maken en hoe je je c.v. opmaakt.
0  Je leert hoe werkgevers jou   
 online (beter) kunnen vinden?
0 Je leert hoe je kunt reageren op  
 online vacatures en je een 
 moti vatiebericht opstelt.

Wat heb je nodig: 
0 Je eigen laptop of tablet.

Aanmelden:
Aanmelden voor deze 
cursus kan door je op 
te geven bij 
i.sieljes@rijnstad.nl, 
telefoon 06-52 71 07 66 
of bij je wijkcoach of via je contact-
persoon van Werk en Inkomen.

De cursus wordt uitgevoerd door 
een medewerker van Digislim.
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Inclusiever onderwijs krijgt 
handen en voeten in Arnhem
Kentalis College Arnhem huist in bij Leerpark 
Arnhem. Met ingang van schooljaar 2021-2022 volgen 
leerlingen vanaf 12 jaar met een taalontwikkelings-
stoornis (TOS) of slechthorendheid de lessen aan de 
IJssellaan 89 in Arnhem: speciaal waar het moet, 
regulier waar het kan. Beide scholen willen zo inclusie-
ver onderwijs vormgeven en tekenden hiervoor in juli 
een overeenkomst. 

“Samenwerking en verbinding tussen regulier en speci-
aal voortgezet onderwijs is belangrijk. Samen kunnen 
we bestendig en hoogwaardig onderwijs bieden en zo 
de kansen voor onze leerlingen vergroten,” aldus 
Sandra Beuving van de Raad van Bestuur Kentalis. 

Jan Jacob van Dijk, voorzitter College van Bestuur van 
de Christelijke Onderwijsgroep (COG) waaronder 
Leerpark Arnhem valt: “We zien een echte meerwaarde 
in deze samenwerking met Kentalis. 

Wij kunnen leren van de expertise van Kentalis, zij van 
de onze en daarnaast kan Kentalis gebruikmaken van 
onze faciliteiten in het gebouw.”

Kentalis College Arnhem biedt nu in Arnhem speciaal 
onderwijs – vmbo– aan jongeren die een TOS hebben 
of slechthorend zijn. Directeur Sander Pietersen is blij 
met de inhuizing bij het Leerpark Arnhem (voorheen 
Presikhaaf ): “Doordat er nauw samengewerkt wordt, 
krijgen de leerlingen meer mogelijkheden in een 
profielkeuze en kunnen ze eenvoudiger doorstromen 
naar het mbo.”

Leerpark Arnhem biedt modern beroepsonderwijs, 
waarbij het uitgangspunt is ‘leren door te doen’. 
Ook wordt gekeken naar de onderwijsbehoefte van de 
leerling. “Daarmee sluiten Kentalis en Leerpark goed 
bij elkaar aan. We willen allebei aan de leerling het 
onderwijs bieden dat hij of zij nodig heeft. We kijken 
uit naar de samenwerking en zo het beste voor de 
leerling bieden,” aldus directeur Geke Kersten.

Kennis inbrengen, overbrengen en gebruiken
Door intensief samen te werken worden de kansen van 
de leerlingen met een beperking vergroot voor 
vervolgonderwijs en de arbeidsmarkt.
Ook medewerkers van de betrokken scholen profiteren 
van de samenwerking. Docenten kunnen over en weer 
meer gebruikmaken van elkaars specifieke expertise. 
Zo realiseren zij gezamenlijk een passend onderwijs-
aanbod voor alle leerlingen. Trapsgewijs wordt de 
samenwerking voorbereid en ingevuld. 

Met de verhuizing naar de IJssellaan heeft het Kentalis 
College De Stijgbeugel een nieuwe naam gekregen: 
Kentalis College Arnhem. Leerpark Presikhaaf heeft 
ook zijn naam gewijzigd en heet nu Leerpark Arnhem.


