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PRESIKHAAF
Natuurcentrum Arnhem
viert de lente!

Tijdens het lentefeest is de boerderijwinkel geopend en kan je allerlei
lekkernijen van de boerderij proeven.

Op woensdagmiddag 13 april, van 13.30 tot 16.30
uur organiseert Natuurcentrum Arnhem het lentefeest. Er zijn deze middag leuke en leerzame activiteiten voor kinderen bij Stadsboerderij Presikhaaf.

Opgeven
Opgeven voor het lentefeest kan via de website:
https://www.natuurcentrumarnhem.nl/activiteiten/
lentefeest/

Lente activiteiten
Door alle maatregelen rondom corona was het even
wat rustiger, maar nu blaast Natuurcentrum Arnhem
weer nieuw leven in een bomvol activiteitenprogramma. Terug van weggeweest is: het lentefeest!

Toegang tot de Stadsboerderij en boerderijwinkel is
gratis. Deelname aan (alle) activiteiten kost 6 euro en
met Gelrepas 3 euro per kind.

Tijdens het lentefeest op 13 april is er van alles te
beleven en te ontdekken zoals broodjes bakken, touwtrekken, insectenhotels bouwen, zaadbommetjes
knutselen (die je mee naar huis mag nemen) en een
letterpuzzel maken. Ook zijn er in de lente natuurlijk
veel jonge dieren te zien op de boerderij.

Stichting Rechtswinkel Arnhem
voorziet u geheel kosteloos en
vrijblijvend van juridisch advies!
Mochten wij er echt niet uitkomen of uw vraag verlangt
professionele bijstand, dan kunnen wij u doorverwijzen
naar professionele rechtshulp.
Wij draaien twee keer per week spreekuur van
19.00 tot 20.00 uur in Arnhem. Op de maandag kunt u
ons vinden in MFC Presikhaven en op de woensdag in
de Wasplaats in de wijk Klarendal. Na afloop van het
spreekuur voorzien wij u binnen een week van juridisch
advies. Door alle relevante documenten en feiten te
verzamelen en mee te nemen naar het spreekuur, kunnen
wij u sneller en beter helpen. Wij kijken ernaar uit om de
inwoners van Arnhem te helpen door middel van het
geven van vrijblijvend juridisch advies!

Heeft u een vraag over een contract of heeft u een geschil
met uw werkgever? Rechtswinkel Arnhem staat voor u
klaar bij al dit soort vragen! Sinds 1990 kunt u bij ons
terecht voor juridische problemen en vraagstukken.
Dit wordt mogelijk gemaakt door ons team bestaande uit
enthousiaste en gedreven rechtenstudenten, die zich
vrijwillig inzetten voor de Rechtswinkel. Wij adviseren u
over uw juridische positie en wat uw mogelijkheden zijn.
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Voor meer informatie kunt u kijken op onze socialemediakanalen bestaande uit Facebook, LinkedIn en
Instagram of bezoek onze website
www.rechtswinkelarnhem.nl
U kunt contact met ons opnemen via het contactformulier op onze website of via de mail
info@rechtswinkelarnhem.nl
De Rechtswinkel is afhankelijk van vrijwillige bijdragen,
dus wilt u ons financieel steunen dan is dit mogelijk via
onze website.

WIJKNIEUWS
Waalstaete van het gas af:
222 ton CO2 per jaar besparen
Pleyade en Vivare hebben de handen ineengeslagen.
Samen hebben ze ervoor gezorgd dat locatie
Waalstaete van Pleyade is overgegaan op een duurzame warmtevoorziening van Vattenfall. Voor de
kerst van 2021 zijn alle werkzaamheden afgerond
en is Waalstaete volledig aangesloten op het warmtenet van Vattenfall.
Met het aansluiten op het warmtenet is er geen gas
meer nodig voor het verwarmen van het pand en het
water. “We verbruikten bij Waalstaete zoveel aardgas,
dat hierbij 277 ton CO2 per jaar vrijkwam. Door de
aansluiting op het warmtenet, besparen we 80% ten
opzichte van gas. Dit is een besparing van 222 ton
CO2 per jaar,” aldus Bas Leijser, projectmanager
vastgoed bij Pleyade. De overstap naar het warmtenet
van Vattenfall is soepel verlopen, ook dankzij bouwconcern Van Wijnen en technische dienstverlener
Kemkens.
Voor Vivare staat duurzaamheid hoog op de agenda.
Als eigenaar van dit pand en dus als verhuurder wilde
Vivare de centrale verwarming graag inruilen voor
stadswarmte. “Zo zorgt Vivare er mede voor dat de
bewoners van Pleyade er warm én groen bijzitten in de
toekomst, mooi om te zien dat dit nu gerealiseerd is,’’
aldus Eric Angenent (directeur-bestuurder Vivare).

is
er voor
iedereen
Vanaf woensdag 9 maart kan iedere inwoner terecht
bij Taalhuis Arnhem.Taalhuis Arnhem is de plek
waar inwoners en professionals terecht kunnen met
vragen over en hulp bij de basisvaardigheden lezen,
schrijven, rekenen en werken met de computer.
Bijvoorbeeld omdat ze het lastig vinden een belangrijke brief te begrijpen, hun eigen administratie op

Op deze manier is Pleyade op weg naar een duurzame
toekomst en dragen zij hun steentje bij. Waalstaete is
de zesde locatie van Pleyade die geen gas meer gebruikt
of alleen voor het verwarmen van het gebouw.
Vanuit de Green Deal heeft Pleyade zich verbonden
aan de CO2-doelen voor 2030 en 2050.
Momenteel is de organisatie druk met de CO2-routekaart om zo te kijken welke stappen er nog meer gezet
kunnen worden.

Om dit heuglijke feit met bewoners van de locatie te
delen, werd iedereen op 23 februari 2022 verrast met
een fleecedeken met de tekst ‘Warmte is het mooiste
dat je kan delen’.
Passende woorden om de succesvolle samenwerking
tussen Pleyade, Vivare en warmtebedrijf Vattenfall
samen te vatten.
orde te krijgen of hun kind te helpen met huiswerk.
Taalhuis Arnhem bevindt zich in Rozet in het centrum
van Arnhem (Kortestraat 16). Maar het Taalhuis team
is ook in de wijken te vinden; dicht bij de inwoners.
Woensdag 9 maart kunt u tussen 13 en 16 uur
binnenlopen om:
◊ het Taalhuis te bezoeken;
◊ laaggeletterdheid te ervaren;
◊ te proeven van divers cursusaanbod;
◊ kennis te maken met de vele partners van de aanpak
Vaardig Arnhem.
Taalhuis Arnhem is een samenwerking met kernpartners Rozet, Rijnstad, St. PAS, Rijn IJssel en
Gemeente Arnhem.
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Maatjes gezocht:
uitdagend en dankbaar
vrijwilligerswerk!
Zoek jij betekenisvol vrijwilligerswerk en wil je
jezelf inzetten voor een ander? Al met een paar uur
in de week maak jij het verschil!
Maatje zijn is uitdagend en dankbaar werk.

lende gebeurtenissen in het
leven kwetsbaar geworden of
in een isolement geraakt.
Door een juiste match tussen
vrijwilliger en deelnemer, wordt het weer mogelijk om
deel te nemen aan de maatschappij.
Door een maatje van een deelnemer te zijn ontstaat er
een vertrouwensband, waardoor er een positieve
verandering in iemands leven kan plaatsvinden. Dat
maakt dat iemand weer meer zelfstandig in het leven
staat.
Naar wie zijn we op zoek?

Simon Schutter fotografie
Werkzaamheden binnen de maatjestrajecten zijn divers
en ‘op maat’. Het ‘er voor iemand zijn’ is waar het in
eerste instantie om gaat. Daarnaast zoek je samen met
de deelnemer naar de gewenste invulling van jullie
contact. Soms ben je praktisch ondersteunend, dan
weer bied je een luisterend oor of onderneem je samen
activiteiten. Met jouw ondersteuning help jij mensen
weer een stapje verder.
Zelfregie
Het uitgangspunt van het maatjesproject is om mensen
de regie over hun eigen leven te laten behouden en zo
nodig het deelnemen aan de maatschappij weer tastbaar te maken. Onze deelnemers zijn door verschil-

•
•
•
•

Jij wil iets betekenen voor iemand die steun kan 		
gebruiken;
Jij bent open, begripvol en kan je inleven in een 		
ander;
Jij bent in staat om vanuit eigen kracht en initiatief 		
te handelen;
Jij bent betrouwbaar en verantwoordelijk, respec-		
teert de privacy van mensen en gaat zorgvuldig om 		
met je eigen grenzen en die van deelnemers.

Herken jij je hierin? Reageer dan meteen!
Neem dan contact op met 026-327 22 66 of
via mail naar maatjes@swoa.nl
Je staat er natuurlijk niet alleen voor
De professionals van Maatjes Regio Arnhem begeleiden jou als maatje. Als nieuwe vrijwilliger bij Maatjes
Regio Arnhem volg je een basistraining. Daarin krijg je
handvatten voor het werken aan een doel met deelnemers en leer je hoe om te gaan in verschillende situaties. Naast deze basistraining biedt Maatjes Regio
Arnhem nog meer trainingen en bijeenkomsten die jij
kunt bijwonen.

feurs. Je zorgt dat onze deelneVrijwillige chauffeurs mers
op tijd bij de groepsbegeleiding
gebracht
en weer gehaald
gezocht voor onze
worden.
groepsbegeleiding! Een
gezellige rit voor zowel
Ben jij een liefhebber van autorijden? Ben je op zoek naar betekenisvol vrijwilligerswerk?
En woon je in (de buurt van)
Arnhem? Dan zoeken wij jou!
Voor onze groepsbegeleiding zijn
we op zoek naar vrijwillige chauf4

chauffeur als deelnemer! Je rijdt
met eigen auto en krijgt hiervoor
een kilometervergoeding.

Uiteraard gaat alles in overleg. Jij
bepaalt hoe vaak en op welke
dag(en) je wilt rijden.

Interesse of meer informatie?
Neem contact op met Silvio de
Brito Caio via 06-11 78 10 70
of vrijwilliger@swoa.nl

WIJKNIEUWS
Gezocht: Vrijwillige chauffeurs voor
de Max Mobiel (Kronenburg / Presikhaaf)
Vanaf eind maart komt de
Max Mobiel naar Arnhem!
De Max Mobiel is een tweepersoons elektrisch autootje waarin
ook een rollator of opvouwbare
rolstoel past.
Met dit nieuwe initiatief maken
ook minder mobiele inwoners
makkelijk een (sociaal) ritje van en
naar een winkelcentrum of bijvoorbeeld een buurthuis.

burg en Vredenburg.
Om dit project mogelijk te maken,
zijn wij op zoek naar vrijwillige
chauffeurs!

Na aanmelding halen vrijwilligers
de inwoner thuis op en zetten
diegene af bij het winkelcentrum.
En andersom. De Max Mobiel gaat
rijden in vier wijken in Arnhem:
Presikhaaf, Rijkerswoerd, Kronen-

We zoeken mensen die
• het leuk vinden om mensen voor
een kort ritje te vervoeren;
• onderweg graag een praatje 		
maken;
• een rijbewijs hebben;

Vrijwilligers gezocht voor
fietsmaatjes Arnhem!
Heerlijk samen fietsen? Dat kan straks ook in
Arnhem! Lukt fietsen niet (meer) zelfstandig? De
duofiets biedt uitkomst. Samen met een fietsmaatje
genieten in de buitenlucht! Heel fijn voor iemand
die zelf niet (meer) kan fietsen, bijvoorbeeld door
leeftijd of een beperking.
In Schaarsbergen bestaat al het fietsmaatjesproject
Schaarsbergen. Dit willen we in samenwerking met
SWOA gaan uitbreiden naar Arnhem.

• minimaal een dagdeel in de week
beschikbaar zijn.
Ben je enthousiast?
Neem dan gauw contact op!
• Marjon van Baars,
mvanbaars@swoa.nl,
06-50 62 43 55 (Presikhaaf )
• Bianca Roelink,
broelink@swoa.nl,
06-83 92 59 00 (Kronenburg)

We zoeken vrijwilligers!
Arnhem is een grote stad. Daarom beginnen we in drie
wijken.
Voor Elderveld, Vredenburg en Presikhaaf zoeken we:
• Fietsmaatjes: vrijwilligers die samen met deelnemers 		
op pad gaan met de duofiets. Je bent sportief bezig én
je betekent iets voor een ander.
• Vrijwilligers die de fietsen beheren: jouw technische 		
kennis over fietsen zet je in voor een goed doel.
• Vrijwilligers die uitleg geven over het gebruik van de 		
duofietsen: door jouw uitleg kunnen mensen veilig 		
op pad.
• Vrijwillige coördinatoren: door jouw mensenkennis 		
en regelvaardigheden koppel je een deelnemer aan de
juiste vrijwilliger, zodat zij daarna regelmatig samen 		
gaan fietsen.
• Duofietsen: heb jij of weet jij van een duofiets die 		
meer stilstaat dan op de weg rijdt? Meld het ons!
Interesse?
Ben of ken jij iemand die ons hierbij wil helpen?
Neem dan contact met ons op via vrijwilliger@swoa.nl
of bel naar 06-11 78 10 70.
We vertellen je graag meer!
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Activiteiten
v.v. Eendracht Arnhem
Nu de coronapandemie zo goed
als achter de rug is, hebben wij
voor u als buurtbewoner weer
leuke activiteiten waaraan u kan
deelnemen.

Klaverjassen en jokeren
Elke donderdagavond is er kaarten
bij v.v. Eendracht Arnhem.
Er is jokeren en klaverjassen
(Amsterdams) met verplicht spelen
op de voorhand.
Het kaarten begint om 19.30 uur
(inschrijven vanaf 19.00 uur).
Het kaarten is voor iedereen vrij
toegankelijk dus voor zowel leden
en niet- leden
Het inschrijfgeld bedraagt € 3,00
en voor de winnaars zijn er geldprijzen te verdelen.
Tevens vindt er iedere kaartavond
een verloting plaats.

Kom met velen dan maken we er
leuke kaartavonden van bij
v.v. Eendracht Arnhem.
Line dance club
The Move Inline dancers
Eke maandagavond van
19.30 – 22.30 uur is er line dance
bij Eendracht Arnhem.
Op deze avond zijn enkele
fanatieke dames druk bezig om alle
pasjes goed onder de knie te
krijgen.
Wilt u graag een kijkje komen
nemen of meedoen dan kan dat.
Iedereen is welkom, van jong tot
oud.
Kosten zijn € 2,50 per keer of
€ 9,00 per maand.
Wilt u meer informatie dan kunt u
contact opnemen met
Wilma Wieskamp via telefoon
06-22 33 41 45 of per email via
w.wieskamp@chello.nl

Paasbingo
Op zaterdagavond 16 april organiseert v.v. Eendracht Arnhem een
leuke en supergezellige paasbingo.
Speel mee en maak kans op mooie
prijzen.
De kantine is vanaf 19.30 uur open.
Aanvang bingo is om 20.00 uur.
U bent van harte welkom.
Wilt u graag meer informatie, heeft
u nog vragen of wilt u zich aanmelden, neem dan contact op met Ben
de Ridder. Telefonisch bereikbaar
via telefoon 06-27 28 00 42 of
per e-mail via
benderidder@hotmail.com

Ophalen Oud Papier
Nu corona “voorbij” is mogen verenigingen het oud papier weer
inzamelen. Daarmee verdienen zij iets extra’s voor de club-kas.

De ophaal dagen zijn:
Postcode 6826 (Presikhaaf west)
De eerste donderdag van de maand op 7 april,
5 mei, 2 juni, 7 juli, 4 augustus, 1 september,
6 oktober, 3 november, 1 december.
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Postcode 6825 (Presikhaaf oost)
De tweede donderdag van de maand op 14 april, 12 mei,
9 juni, 14 juli, 11 augustus, 8 september, 13 oktober,
10 november, 8 december.

WIJKNIEUWS
Interculturele wijkmaaltijd
op dinsdag 17 mei a.s.
Omdat het weer kan en mag wordt de uitgestelde
wijkmaaltijd - die eerder uitgesteld was i.v.m.
corona - nu toch uitgevoerd.
Omdat de coronatijd voor veel
mensen een zware tijd is geweest
waarin sociale contacten op een
laag pitje stonden worden er in
Presikhaaf extra ontmoetingsactiviteiten georganiseerd.
De nadruk ligt hierbij op deelname
van ouderen in de wijk maar ook
niet-ouderen zijn welkom.
Tijdens de maaltijd kunt u kennismaken met verschillende culturen
die Presikhaaf rijk is. Maar het gaat
vooral om gezelligheid, interculturele ontmoeting en kennismaking
met medewijkbewoners.

Op dinsdag 17 mei wordt er door
wijkbewoners een internationale
wijkmaaltijd gekookt. De maaltijd
is in MFC Presikhaven, Laan van
Presikhaaf 7. Tijd: 17.30 tot ca.
20.00 uur (inloop vanaf 17.15 uur).

De Nationale Diabetes
Challenge 2022
Omdat we geloven dat wandelen het beste medicijn is
doet Huisartsenpraktijk Presikhaaf mee aan de Nationale Diabetes Challenge. Dit betekent dat wij vanaf
26 april elke week samen met een groep deelnemers
wandelen in de buurt.
Wij nodigen u uit om met ons mee te wandelen!
Wat is de Nationale Diabetes Challenge?
De Nationale Diabetes Challenge (NDC) is een 16 tot
20 weken durend wandelevenement van de Bas van de
Goor Foundation.
Samen wekelijks wandelen in de buurt is gezellig en
goed voor je gezondheid. De wandelingen zijn bedoeld
voor zowel mensen met diabetes, als zonder diabetes.
Bewegen is namelijk goed voor iedereen!

De maaltijd is voor wijkbewoners
uit Presikhaaf van 18 jaar en ouder.
De wijkmaaltijden worden gekookt
door wijk-vrijwilligers uit verschillende culturen. Er wordt halal
gekookt.
Wilt u deelnemen aan deze maaltijd?
Koop dan een kaartje voor
€ 3,50 bij
SWOA, Weldam,
Marjon van Baars,
telefoon 06-50 62 43 55,
bij Ingrid Sieljes,
Rijnstad/MFC
Presikhaven,
telefoon 06 52 71 07 66.
Kaartjes zijn te koop vanaf het
moment dat de wijkkrant uitkomt.
Het aantal kaarten is beperkt.
Dit is een samenwerkingsactiviteit
van activiteitengroep Presikhaaf,
Rijnstad en SWOA.

Wanneer gaan we wandelen?
Op 26 april start de eerste wandeling. We houden
rekening met uw wandelniveau. Het is daarom niet erg
als u (nog) niet zo ver kunt lopen. Samen trainen we
voor een wandelafstand van 3, 5, 10, 15 of 20 kilometer.
Ieder jaar staat de laatste week van september in het
teken van de afsluiting van de NDC. Dit jaar zullen
we de NDC wederom feestelijk afsluiten volgens de
dan geldende Corona maatregelen.
Meer weten?
We hopen dat u met ons meewandelt. We begrijpen
het als u nog vragen heeft over de Nationale Diabetes
Challenge.
Daarom nodigen we u uit
voor onze informatiebijeenkomst
op donderdag 21 april om 16.30 uur. De bijeenkomst
vindt plaats in Huisartsenpraktijk Presikhaaf.
Meldt u aan voor de bijeenkomst door te mailen naar
huisartsenpraktijkpresikhaaf@ezorg.nl
Wandelt u gezellig met ons mee?
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Pleinfeest!
25 mei is het gelukkig eindelijk weer zover.
We mogen weer een Pleinfeest houden. Samen met
het Peuterwerk en de Kinderclub gaan we er een
feest van maken.

Van 15.00 tot 17.00 uur is er op het plein van alles te
doen voor alle kinderen en ouders uit de buurt.
We gaan het net zo gezellig maken als het altijd was en
hopelijk laat de zon zich zien. Regent het, dan zorgen
we dat we er binnen een feestje van kunnen maken.
Er zullen verschillende activiteiten voor de kinderen te
doen zijn. Er zijn spelletjes voor peuters, kleuters en de
oudere kinderen. De spelletjeskaarten worden op de
dag zelf op school uitgedeeld. Kinderen die niet op
KC De Werf zitten, kunnen natuurlijk ook komen.
Zij krijgen dan ook een spelletjeskaart.
Voor ouders is er koffie of thee en wat lekkers.
Ook zijn er diverse informatiestands van de andere
“bewoners” van het MFC Presikhaven.
Wij hopen u 25 mei allemaal te zien op het plein.
Duimt u mee voor een lekker zonnetje?

Presikhaaf vernieuwd
Van bibliotheek naar ontmoetingsplek
Heb je een leuk, spannend of creatief idee voor Rozet Presikhaaf?
Bijvoorbeeld (samen) studeren, een boekenspeeltuin maken, een filmavond organiseren, van afval een kunstwerk maken, een spel spelen, of
gewoon elkaar ontmoeten.
Misschien wil je je in iets ontwikkelen door een cursus te volgen of
er zelf één te geven?
Bijvoorbeeld een taal leren, computerles geven, tuinieren, energie
besparen, fotograferen of foto’s
bewerken, of misschien zelfs voorstelling geven van iets dat jij goed
kan.
Loop eens binnen bij Rozet
Presikhaaf: Laan van Presikhaaf 7.
Mijn collega’s Randa, Gabriëlle,
Yvonne en ik gaan graag met jou in
gesprek.
Je mag ook een mailtje of een appje
sturen met jouw idee!
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E-mail: maria.doelman@rozet.nl
telefoonnummer: 06-28 84 32 83
Of vul een vragenformulier in en
lever dit in bij de balie.
Koffie en thee zijn gratis.
Wij gaan graag samen met jouw
idee aan de slag!

WIJKNIEUWS

Eindelijk De vloer op
met de Scènemakers

Na twee annuleringen door Covid-19 en daarmee samenhangende beperkende regels,
kijken we ernaar uit bezoekers eindelijk te kunnen begroeten met een theateravond.
Improvisatie theatergezelschap de Scènemakers zorgt voor een avondvullend programma.
Professionele acteurs maken scènes over dagelijkse
dingen. Bijzonder is dat ze van
tevoren niet weten wat er
komen gaat. Ze geven elkaar
op het toneel een opdracht,
die ze nog nooit eerder hebben gekregen. Door die
verrassing ontstaan onverwachte situaties, soms ontroerend en soms hilarisch.
Het spel is oprecht, als publiek
leef je mee: hoe maken ze hier
een verhaal van!
Hoe komen ze uit deze
onmogelijke opdracht?
Deze avond staat het thema: ‘buren’ centraal. Wat
gebeurt er als een wijkbewoner geen pakjes meer aan
wil nemen voor haar buren? Hoe reageert de nieuwe
bewoner als een van de buren iets te opdringerig
nieuwsgierig komt kennismaken? Wat doe je als die
onbekende van een straat verderop aanbelt en huilend
binnenkomt? Je weet het niet. De Scènemakers weten
het ook nog niet.

De Cultuurgroep Presikhaaf nodigt je van harte uit
om vrijdagavond 27 mei te komen
kijken, locatie MFC Presikhaven
binnen te lopen en je te laten
verrassen.
Locatie
MFC Presikhaven,
Laan van Presikhaaf 7
Voorstelling
inloop vanaf 19.00 uur,
aanvang 19.30 uur.
Kaarten
Kosten €3,00 per persoon
(incl. koffie/thee en 1 consumptie).
De kassa is vanaf 19.00 uur open (graag contant en
gepast betalen). Kaarten zijn vanaf 16 mei te koop bij
bibliotheek Rozet Presikhaaf.
De kaarten zijn ook te koop voorafgaand aan de
voorstelling.
Reserveren via mail
cultuurgroeppresikhaaf@gmail.com

Om deze Makan Dulu’s mogelijk te
maken zijn wij op zoek naar
Presikhafers die het leuk vinden om
muziek te maken, wijkbewoners
die willen koken, proeven en delen.
Van maart t/m juni organiseren
Muziektheater De Plaats en Phion
het project Mijn Thuishaaf voor de
tweede keer in Presikhaaf: Een
project met eten, muziek en verhalen over thuiskomen.
Het project zal eindigen met drie
Makan Dulu’s, Indonesisch voor:
Aan tafel!

Alle wijkbewoners zijn ook welkom
om te komen kijken naar een
Makan Dulu.
Een kaartje inclusief een vegetarische maaltijd kost € 2,00, contant
te betalen.

Wijkbewoners die hun verhaal
willen vertellen over waar, hoe en
met wie zij thuiskomen en organisaties uit Presikhaaf om mee samen
te werken.

Wil jij je aanmelden of meer
informatie over het project?
Mail dan naar
pe@theaterdeplaats.nl

De Makan Dulu’s gaan plaatsvinden op verschillende plekken in
Presikhaaf op 1, 3 en 4 juni 2022.

Meer informatie over het project is
ook te vinden op de website
www.muziektheaterdeplaats.nl
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Enthousiaste zangeressen gezocht
Het WereldvrouwenKoor organiseert op woensdag 20 april 2022 vanaf
19.30 uur een openavond op onze repetitielocatie De Overkant,
Bethaniënstraat 242, Arnhem.

De handwerkgroep,
doe je mee?
De handwerkgroep in MFC
Presikhaven op vrijdagochtend is
een gezellige club wijkbewoners
die een keer per week samen
handwerken.

Hou je van zingen vanuit je hart en heb je een andere culturele achtergrond? Dan ben je van harte welkom om je bij ons aan te sluiten. Wij
zingen liedjes in verschillende talen uit verschillende landen. Kom de sfeer
proeven op de openavond of bij één van onze repetities en wie weet,
verrassen we je met een lied uit jouw land!

Er wordt vooral gebreid en gehaakt
en men helpt elkaar.
De handwerkgroep is op zoek naar
meer deelnemers. Dus haak of brei
je graag of wil je dat leren, want dat
kan ook, kom dan een keer langs
en loop binnen op vrijdagochtend
van 10.00 tot 12.00 uur om te
kijken of het iets voor je is.
Wil je meer informatie bel dan met
Loes 06 41 90 86 59.

Voor meer informatie zie onze website www.wereldvrouwenkoor.nl

Dag mantelzorger,
hoe gaat het met je?
Ben jij een mantelzorger en woon
je in Arnhem? Dan willen we
graag weten hoe het met je gaat.
En liefst niet alleen vandaag,
maar ook over de langere termijn.
We nodigen je van harte uit voor
het MVT-mantelzorgpanel.

MVT Arnhem heeft hiervoor
regelmatig direct contact gezocht
met mantelzorgers in Arnhem. Dat
is ons goed bevallen. Vinger aan de
pols houden, geeft ons veel input
waar we in ons beleid en acties
rekening mee kunnen houden.

De vraag hoe het met de mantelzorgers in Arnhem gaat is de afgelopen
maanden regelmatig gesteld. Zeker
omdat in tijden van corona er
mogelijk nóg meer ballen in de
lucht te houden zijn dan anders al
het geval is.

Ook als de impact van corona
minder wordt, willen we graag op
de hoogte blijven hoe het met de
mantelzorgers gaat.
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Daarom zijn we een mantelzorgpanel aan het oprichten.

Als lid krijg je eens per maand een
vragenlijst gemaild. Het invullen
vraagt hooguit 10 minuten en
uiteraard worden je gegevens
anoniem verwerkt. Kleine moeite,
maar voor ons en jou belangrijk.
Want jouw welzijn, is ons doel.
Ben jij een mantelzorger, woon je
in Arnhem en wil jij ook deel
uitmaken van het
MVT-mantelzorgpanel?
Meld je dan aan door een mail te
sturen naar m.kloet@mvtarnhem.nl
Heb je nog vragen of wil je eerst
even overleggen, bel dan naar
Maddy Kloet, 06 15 29 44 51.

WIJKNIEUWS
Te weinig geld voor een sportclub of creatieve les?
Jeugdfonds Sport & Cultuur Arnhem helpt!
Als gevolg van de coronacrisis hebben meer gezinnen
te maken met geldzorgen. Kinderen en jongeren die
voor de crisis wekelijks naar het voetbalveld, dansschool, judovereniging of muziekles gingen, staan
mogelijk aan de zijlijn; hun ouders kunnen de contributie of het lesgeld niet meer betalen. Een heel groot
deel van de kinderen kan via de GelrePas worden
geholpen. Maar nu, door de coronacrisis en de economische gevolgen daarvan, zijn er veel meer gezinnen en
kinderen voor wie een steuntje in de rug belangrijk is.

Karate of rappen: goed voor zelfvertrouwen
Sport is voetbal, judo, zwemmen, karate, turnen,
volleybal, tennis, hockey, basketbal, schaatsen en nog
veel meer… Cultuur is ballet, streetdance, stijldansen,
hiphop, muziek maken, schilderen, rap, musical,
fanfare, toneel en nog veel meer…

Intermediair
De aanvraag voor een bijdrage wordt gedaan door een
intermediair. Een intermediair is bijvoorbeeld de juf,
meester, buurtsportcoach, vrijwilliger Leergeld, schuldhulpverlener of medewerker sociaal wijkteam. Na
goedkeuring is er voor sport een maximale vergoeding
van € 225,- en voor cultuur (dans, muziek, theater,
urban) een maximale vergoeding van € 405,- mogelijk.
Wij betalen de contributie of het lesgeld direct aan de
sportclub/lesgever. Je ontvangt zelf geen geld.
Kun je geen intermediair vinden? Neem dan contact
op met Jeugdfonds Sport & Cultuur Arnhem via
jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/arnhem
Zij kunnen je verder helpen.

Nieuw! Naailes

Het Jeugdfonds wil dat alle kinderen en jongeren lid
kunnen worden van een sportclub, of dans-, muziek-,
theater- of kunstlessen kunnen volgen. Niet alleen
omdat het leuk is, maar omdat het belangrijk is voor
de persoonlijke ontwikkeling. Op de club leer je
samenwerken, ontdek je waar je goed in bent, maak je
nieuwe vrienden en krijg je meer zelfvertrouwen.
Jeugdfonds Sport & Cultuur Arnhem zet zich in voor
de jeugd tussen 0-18 jaar uit gezinnen die niet in
aanmerking komen voor de GelrePas, maar toch een
laag besteedbaar inkomen hebben.

Wil jij leren naaien of kun je het al wat
beter maar heb je toch hulp nodig? Of vind je het
gezellig om samen in een groep beter te leren
naaien? Dat kan.
Vanaf donderdag 14 april start er een nieuwe naaigroep
in MFC Presikhaven. De begeleidster van de groep is
een ervaren coupeuse die er naar uitkijkt jullie te
begeleiden. In de naailes word je geholpen met het
maken van kleding voor jezelf of voor je kinderen. Er
is ook de mogelijkheid voor verstelwerk of veranderingen aan kleding, denk aan uitleggen, oppimpen etc. of
eigen kleding korter of langer maken.

Wij betalen voor deze kinderen en jongeren (deels) het
lesgeld van bijvoorbeeld een muziek-, dans-, toneel- of
een andere creatieve cursus, of de contributie van een
sportclub én eventueel de spullen zoals sportkleding,
dansschoenen of de huur van een instrument.

Het is de bedoeling dat je zelf naaispullen meeneemt.
Naaimachines zijn aanwezig. De naailes is op donderdagochtend van 9.30 tot 12.00 uur en kost 10 euro per
maand, dit is inclusief koffie of thee. Opgeven of
informatie: Ingrid Sieljes, telefoon 06-52 71 07 66.
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PRESIKHAAF
Activiteiten Stichting
Initiatiefgroep
Kinderkamp (SIK)
We zijn dit jaar inmiddels weer gestart met twee bingo’s. Helaas gaat
dit jaar het Koningsdagfeest bij ons weer niet door vanwege o.a. het
bouwrijp maken van het terrein van de Parkschool en de coronaregels
die er op het moment van schrijven van toepassing waren.
Hier staan de geplande activiteiten
(onder voorbehoud van wijzigingen).
Houd daarom onze website en
facebook pagina in de gaten voor
updates.
De locatie van de activiteiten is:
Parkschool, Kinderkamp 7
https://www.sikpresikhaaf.com
https://www.facebook.com/
sikpresikhaafoost

Zaterdag 16 april
Paasfeest voor kinderen
Aanvang: 13.00 uur
Zaterdag 7 mei
Bingo voor kinderen t/m 12 jaar
Aanvang: 14.00 uur
Zaterdag 28 mei
Bingo
Aanvang: 20.00 uur

Last van stress?
Piekert u veel?
Slaapt u slecht?
Al twee jaar leven we met wisselende maatregelen.
De nare berichten in het nieuws stapelen zich op.
Niet gek als u zich uitgeblust, gespannen, somber of
angstig voelt. Goed voor uzelf en uw mentale
gezondheid zorgen is dan ook erg belangrijk.
Dit voorjaar organiseert de afdeling preventie van Pro
Persona Connect gratis webinars over slapen, piekeren

en stress. Merkt u dat slecht slapen,
piekeren of een gespannen gevoel steeds
meer regel zijn dan uitzondering?
Wilt u inzicht krijgen in uw gewoontes en deze leren
doorbreken?
Tijdens onze webinars delen wij onze inzichten en tips
om uw klachten te verminderen.
Na afloop krijgt u een hand-out met de gedeelde
informatie en opdrachten waar u thuis verder mee aan
de slag kunt.
Wanneer?
Stress: 12 mei 2022 van 19.30 tot 20.45 uur
De webinars over Beter slapen en Piekeren hebben bij
het ter perse gaan van deze wijkkrant reeds
plaatsgevonden.
Hoe?
U volgt onze webinars online en anoniem via Zoom.
Na aanmelding ontvangt u een link en meer
informatie over deelname.
Aanmelden
U kunt zich aanmelden bij Pro Persona Connect,
afdeling preventie: preventie@propersona.nl o.v.v uw
woonplaats.
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WIJKNIEUWS
BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS
Alarmnummer
(politie, brandweer, ambulance)
Acare Thuiszorg
Bibliotheek Presikhaaf
Burenhulp ,,Voor Elkaar”
Burgernet
Buurtbemiddeling Arnhem
Buurtcentrum de Oosthof
Consultatiebureau (afspraken)
De Weldam (swoa)
Dierenambulance
Gemeente Arnhem Servicelijn
GO!, kindergezondheidscoach
Huurdershuis
(juridische ondersteuning)
Huisartsendienst
regio Arnhem (spoed)
Jongerencentrum Push
Kinderclub MFC Presikhaven
KUNSTportaal
Mantelzorg en Vrijwillige
Thuishulp Arnhem
MFC Presikhaven (beheerder)
Politie (niet bedreigend)

112
026-303 19 50
026-354 31 11
06-44 37 83 28
0800-0011
026-351 99 41
026-361 98 73
088-3556500
026-361 17 41
026-364 91 11
0800-1809
06-20 29 87 71
026-443 25 72
0900-1598
026-361 86 55
026-363 70 59
026-365 52 43
026-370 35 40
026-364 71 93
0900-8844

Uitnodiging voor vrouwen uit Presikhaaf

SUIKERFEEST

Pre Zero, grofvuil (via internet gemeente Arnhem)
2Switch				0900-0205
STMG (Stichting Thuiszorg
Midden Gelderland)			
088-4560900
SOS Hulpdienst			
026-443 60 00
Stadsboerderij Presikhaaf		
026-702 90 00
Thuiszorg Groot Gelre			
026-363 92 23
Thuiszorg Vreedenhoff		
026-384 65 15
Vitanos, Allon Cheng			
06-45 87 86 00
Woningstichting/-corporatie:
- Portaal			
0318 898 989
- Vivare				088-0541111
- Volkshuisvesting Arnhem
026-371 27 12
- DrieGasthuizenGroep		
026-354 94 15
Woonzorgcentrum Waalsteate		
026-751 73 00
Wijkteam Leefomgeving		
06-46 73 74 08
Wijkteams Zorg 			
088-2260000
Ziekenhuis Rijnstate			088-0058888
Ziekenhuis Velp			088-0058886
Zonnebloem, afdeling Presikhaaf
06-48 02 46 24
Sociaal Raadslieden (kantoor Symfonie) 026-312 77 00
Joh. De Wittlaan 244
spreekuur dinsdag en donderdag
van 13.30 - 15.30 uur

NEEM WAT LEKKERS
MEE VOOR DE LUNCH

Het Suikerfeest is een Islamitische feestdag
waarop het einde van de maand ramadan
gevierd wordt

DONDERDAG 12 MEI 2022
van 11.30 tot 14.00 uur
Toegang gratis
Buurthuis de Overkant
Bethanienstraat 242
6826 TJ Arnhem
INFORMATIE:
Rubina Sattar, tel. 06 34 48 64 43 of
Salma Omar, tel. 06 12 12 20 73

Een moment om
samen te vieren
en zorgzaam te zijn
voor elkaar
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PRESIKHAAF
35e editie

Fietsseizoen 50+
Opening:

Woensdag 18 mei 2022, Sportcentrum
Rijkerswoerd De Pas 44 Arnhem

09.00 uur

Inschrijving, kopje koffie of kopje thee en dia voorstelling

09.30 uur

Welkomstwoord door Sportbedrijf Arnhem en opening

10.00 uur

Start van de eerste rit van dit seizoen

De kosten bedragen € 2,00 per rit of € 12,- voor het hele seizoen. De fietsritten
zijn op onderstaande woensdagen en starten tussen 09.00 en 10.00 uur.
De Startplaatsen zijn Molenplaats Sonsbeek Zijpendaalseweg 24A,
Zwembad De Grote Koppel Olympus 29 en Weldam Middachtensingel 39.
Kies uit een lange route van 35-60 km of een korte route van 20-35 km.
Meer informatie op sportinarnhem.nl/senioren

Programma en startplaatsen fietsseizoen 2022
25 mei

Molenplaats

1 juni

De Grote Koppel

8 juni

Weldam

15 juni

Weldam

22 juni

Molenplaats

29 juni

De Grote Koppel

6 juli

Molenplaats

13 juli

Weldam

20 juli

Molenplaats

27 juli

Weldam

3 augustus

Molenplaats

@sportinarnhem.nl
Sportbedrijf Arnhem
026 - 377 57 57 | sportinarnhem.nl/senioren
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WIJKNIEUWS
Colofon

Presikhaaf Wijknieuws is een wijkblad voor
en door wijkbewoners van Presikhaaf.
Verschijnt 5 maal per jaar.
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6826 HA Arnhem / telefoon 364 80 76
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Inzenden kopij vóór
24 juni 2022
Woorden: maximaal 250
Foto’s:
jpg of pdf minimaal 500kb
NIET invoegen in het Word-doc.
Sturen naar
wijknieuws@presikhaafnet.nl
De volgende editie komt uit op:
18 juli 2022
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Ingezonden brieven en artikelen zijn welkom
en vallen onder verantwoordelijkheid van de
schrijver. De redactie behoudt zich het recht
voor stukken in te korten of te weigeren
zonder opgaaf van reden.

D

S

Redactie:
Sophie van Vuurden (teksten/verslaglegging)
Ria van Leuven (secretariaat/vormgeving)
Bert van Vuurden (interviews/fotografie)
Roel van Leuven (vormgeving/fotografie)

Presikhaaf wijknieuws wordt mogelijk
gemaakt dankzij financiële ondersteuning
van het wijkplatform.
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ONTWIKKELING
PORTUGAL

E

B

POSTEN
STEUN
TAKEN
THEORIE
UITSPRAAK
UITZONDERING
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U kunt uw oplossing insturen naar
het redactieadres of mailen onder
vermelding van naam, adres en telefoonnummer

vóór 24 juni 2022
Onder de goede inzenders wordt
een cadeaubon verloot.

De winnaar van de Sudoku
uit wijknieuws nummer 1 jaargang 24
is Mirthe Mouwen
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PRESIKHAAF
Presikhaaf Groen Samen Doen

21 mei Duurzaamheidsmarkt

Een informatieve markt waar veel
te zien en te doen is op het gebied
van duurzaamheid.
Op zaterdag 21 mei a.s.
Van 12.00 – 17.00 uur
In MFC Presikhaven
Wat is er zoal te zien en te doen:
0 Het Repaircafé; laat je apparaten/spullen repareren,
dus neem ze mee.
0 Vitanos; hoe maak je “duurzame” hapjes, ervaar hoe ze 		
smaken. En wat betekent 		
dat voor je portemonnee.
0 Meer groen en wateropvang;
tegel eruit, gratis groen erin.
0 Gas, stroom, water; hier kun je

mini-zonnepaneel
16

0
0
0

0

0

zien wat een apparaat verbruikt
en krijg je tips om te besparen.
Geen tuin…. en wil je toch
groen. Dat kan, kom en doe
geweldige ideeën op.
Insecten zijn nuttig. Maak een
insectenhotel en leer waarom
kleine beestjes zo belangrijk zijn.
Wat wordt er van lege batterijen
gemaakt en wat doen ze met
ons afval? Je kunt het allemaal
bekijken.
Trots op Presikhaaf, samen 		
houden we het schoon.
Ga aan de slag met knijper en
vuilniszak.
Help ook mee de wijk schoon
houden, dan krijg je een afvalknijper mee.

Voor meer info let op flyers en
website
www.presikhaafnet.nl
Organisatie: Bewonersoverleg
wijkplatform Presikhaaf, Rozet
bibliotheek, Rijnstad bewonersondersteuning met medewerking van
heel enthousiaste partijen.

groen aan de muur

