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Lintje voor Piet en  Seraja Schreuder
Piet had al een Arnhems Meisje en een eigen linde-
boom in Park Presikhaaf. En nu is daar voor onze 
wijkgenoot Piet Schreuder (97) dan ook een konink-
lijke onderscheiding voor al zijn vrijwilligerswerk 
in en rond Park Presikhaaf. 
Voor Seraja werd de onderscheiding voor de jaren-
lange zorg voor haar moeder een complete verras-
sing.  Voor beiden welverdiend, Presikhaaf is trots 
op jullie!

In 1933 verhuist de achtjarige Piet naar de Maria van 
Gelrestraat 53 in Plattenburg. In zijn boek Presikhaaf 
– Verhaal van een landgoed (nog altijd te bestellen) dist 
hij allerlei smakelijke verhalen op over zijn jeugd in 
Plattenburg en over zijn avonturen in het bos en de 
weilanden van Presikhaaf. 

Het zijn herinneringen aan een grotendeels verdwenen 
tijd en landschap. Na de Tweede Wereldoorlog wordt 

in hoog tempo de woonwijk Presikhaaf uit de grond 
gestampt en maakt het ongerepte Presikhaafse bos 
plaats voor een akelig strakgetrokken park – kraak 
noch smaak. Dankzij de inspanningen van Piet (als lid 
van het Komitee Herstel Bos Presikhaaf ) wordt het 
park in de loop der jaren op een aantal punten aange-
past, waardoor het er nu weer goed toeven is. De 
laatste decennia woont hij aan de Ernst Casimirlaan, 
met uitzicht over de Heemtuin.

De aanstekelijke verhalen van 
Piet zijn voor een drietal buurt-
bewoners aanleiding geweest om 
in de geschiedenis van onze 
wijken te duiken. Dat heeft 
geleid tot een aantal historische 
wandelingen, waarvan de eerste 
twee inmiddels gepubliceerd zijn 
(gratis via de app IZI-travel, 
startpunt spoorviaduct bij 
station Presikhaaf ).

Ook Seraja Schreuder in het zonnetje gezet. 
Piet was niet de enige die in het zonnetje werd gezet. 
Zijn dochter Seraja kreeg een koninklijke onderschei-
ding voor de jarenlange zorg voor haar moeder. Ooit 
deed zij haar moeder de belofte dat zij nooit naar een 
verpleeghuis zou hoeven. Zij hield zich aan haar woord 
en de wijze waarop zij nu al 18 jaar ononderbroken dag 
en nacht voor haar klaarstaat is bijzonder en niet 
onopgemerkt gebleven.

Seraja en Piet, van harte gefeliciteerd!

Scan code voor de 
erfgoedwandelingen

Afrikaans Zomerfestival in Presikhaaf 
Op zaterdag 6 augustus organiseren enkele wijkbe-
woners (oorspronkelijk afkomstig uit Sierra Leone) 
een festival. Het feest begint met een kleurrijke 
optocht die om 14.00 uur vertrekt vanaf de Vosdijk 
en gaat via de Merwedestraat, Maaslaan, Vrij 
Nederlandstraat, Waalstraat en Ruitenberglaan. 
De optocht eindigt om 17.00 uur in park Presikhaaf.

Daar gaat het vrolijke festival verder tot 23.00 uur met 
muziek en culturele dans uit Sierra Leone. 
Natuurlijk worden er drankjes en Afrikaanse hapjes 
verkocht. Kinderen die dat willen, mogen optreden.
Open podium voor kinderen
Wil jij optreden op een echt podium, op een echt 

festival in park Presikhaaf, dan 
kun je je aanmelden tot uiter-
lijk 29 juli a.s. bij de heer 
Ibrahim Bangura 
ibrahimalie2003@yahoo.com
WhatsApp 06-87 17 03 07 of 
via mail 
Ariefirestone@hotmail.com
Geef je naam en telefoonnum-
mer door en ook wat je gaat 
doen bij je optreden.
 
Zomerfestival: let op flyer/
website
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Honderdvijftig flexwoningen op 
gemeenteterrein aan Eemslaan
Nog voordat het onderzoek naar de haalbaarheid is afgerond, heeft de 
gemeente besloten dat er eind dit jaar begonnen wordt met de bouw 
van 150 flexwoningen op het gemeenterrein aan de Eemslaan. 
Voor die tijd is de gemeenteraad nog aan zet om over het plan te 
oordelen en een besluit te nemen.
De Crisis- en herstelwet kan In het najaar ingezet worden om in acht 
weken het bestemmingsplan aan te passen. De subsidie is geregeld.

Bewoners van Presikhaaf 1 hebben 
eind 2020 samen met de gemeente 
een toekomstbeeld voor het hele 
gebied langs de Merwedestraat 
gemaakt dat is vastgelegd in een 
‘Visie’ die in juni 2021 door de 
gemeenteraad werd vastgesteld. 

Diezelfde gemeente heeft half 
oktober 2021, zonder daarover één 

woord met bewoners te wisselen, 
het besluit genomen om 150 flex-
woningen (verplaatsbare woningen) 
voor de duur van circa 30 jaar op 
het gemeenteterrein te bouwen. 

Woningen voor spoedzoekers op de 
woningmarkt waaronder kwetsbare 
doelgroepen zoals statushouders, 
uitstromers uit intramurale zorg- 

instelling en dreigende dak- en 
thuislozen.
Wat is het toekomstbeeld van 
bewoners voor hun woongebied?

De bewoners willen graag een 
definitieve invulling van het 
gemeenteterrein aan de Eemslaan 
afgestemd op de al aanwezige 
woningen, bedrijven en de moskee 
met als doel het verbeteren/verster-
ken van Presikhaaf 1. 

Een oplossing voor de gevaarlijke 
verkeerssituatie op de 
Merwedestraat – Eemslaan is een al 
jarenlange bestaande vraag. 
Bewoners van het woonwagenkamp 
is de toezegging gedaan voor uit-
breiding van het aantal standplaat-
sen, de moskee heeft 
nieuwbouwplannen. 

De wens bestaat meergeneratiewo-
ningen te bouwen, waardoor 
doorstroming kan ontstaan vanuit 
eengezinswoningen naar meer 
passende woonruimte voor ouderen 
binnen Presikhaaf 1. In het 
gemeenteplan zien we van dit 
toekomstbeeld helemaal niks terug. 

Wilt u reageren op dit artikel? 
Dat kan op presikhaafeen@hetnet.nl 
of via 06-14 28 24 88 van Werk-
groep Woonomgeving Presikhaaf 1.

Kinderen, muziek, activiteiten en de zon......
Alle ingrediënten voor een feestje! En dat was de her-
opening van Rozet Presikhaaf vrijdag 3 juni dan ook.

De aanwezigen konden meetekenen met de megavloerteke-
ning en meedoen met de workshop Emmer trommelen. 
Ook mochten ze hun droom voor Presikhaaf op de ramen 
van Rozet schrijven. Er was muziek en creativiteit met 
Buitenbenen festival en een hapje en een drankje. 
De opening werd gedaan door wethouder Cultuur, 
Martien Louwers. 
De middag werd afgesloten door Spoken word artist 
Lev Avitan, die uit Presikhaaf komt.
Kom je binnenkort bij ons lezen, leren, lenen of loungen?

Feest in Rozet Presikhaaf!Feest in Rozet Presikhaaf!
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Advertentie

HEEFT U LETSELSCHADE?

GRATIS HULP

Volkerakstraat 10
6826 GM Arnhem

T:026 781 00 01

Windpark Koningspleij 
en omgevingsfonds
In september 2017 is de 
omgevingsraad voor windpark 
Koningspleij 2017 opgericht. 

In de raad zaten zo’n 10 vertegen-
woordigers uit de directe omgeving 
van het windpark: Presikhaaf, 
Westervoort, Huissen, Malburgen, 
het Broek en bedrijven uit dat 
gebied. En er waren twee toehoor-
ders betrokken namens VOF-wind-
park Koningspleij BV en Rijn en 
IJssel Energiecoöperatie.

Voor windpark Koningspleij is goed 
nabuurschap van belang. Daarom 
stelt de VOF 15 jaar lang een deel 
van de opbrengsten uit het wind-
park (€ 0,50 per opgewekte MWh) 
beschikbaar voor dat fonds. 
De eerste ronde start begin 2023. 
Meer nieuws hierover later dit jaar. 

Omgevingsfonds
De omgevingsraad heeft advies 
uitgebracht over opzet en doelen 
van het omgevingsfonds. Dat 
advies heeft VOF-windpark 
Koningspleij overgenomen en 
omgezet in de Regeling voor het 
omgevingsfonds. 

Het geld in dit fonds (zo’n € 16.000 
per jaar) is bedoeld voor (duur-
zame) projecten die bijdragen aan 
de leefbaarheid in de directe omge-
ving (binnen 1800 m van één van 
de turbines) van het windpark. 
Presikhaaf ligt in die directe 
omgeving. 

Voor onze wijk zit Henk van den 
Oosterkamp in de groep die de 
binnengekomen aanvragen bekijkt 
en in overleg met de aanvragers zo 

nodig compleet maakt. Er wordt 
nog een tweede persoon gezocht.

De complete regeling kunt u 
vinden op https://www.windpark-
koningspleij.nl/omgeving/ingspleij
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Op bovenstaand schema en na aanmelding kunt u bij 
de door u gekozen club heerlijk bridgen. Zo gaat de 
zomer in gezelligheid voorbij.

Heeft u een laag inkomen? 
Vraag de energietoeslag aan

De prijzen voor energie (gas en 
elektriciteit) zijn hoger geworden. 
Voor steeds meer Arnhemmers is 
het moeilijk om de energierekening 
te betalen. Daarom krijgen 
huishoudens met een laag inkomen 
een eenmalige vergoeding van 
€ 800,00. Dit heet de energietoeslag. 

Extra geld om 
energiekosten te betalen
De gemeente Arnhem heeft afge-
lopen week de inwoners met een 
bijstandsuitkering of een Gelrepas 
een brief gestuurd met meer infor-
matie over het uitbetalen van de 
energietoeslag. Heeft u een laag 
inkomen, maar geen brief ontvan-
gen? En denkt u recht te hebben 
op de energietoeslag? 
Bijvoorbeeld omdat u te weinig 
verdient met werken. Kijk dan op 
www.arnhem.nl/extra-energietoe-
slag naar de voorwaarden voor de 
energietoeslag. Of u de energietoe-
slag ontvangt hangt af van uw 
inkomen en woonsituatie.

Aanvragen kan t/m 
31 december 2022
Op www.arnhem.nl/extra-energie-
toeslag vindt u het aanvraagformu-
lier. Heeft u geen internet? Bel dan 
met de Klantenservice van de 
gemeente op telefoonnummer 
0800 - 1809. Dan ontvangt u het 
aanvraagformulier via de post. 

Komt u in de problemen door 
een hoge energierekening? 
Zoek op tijd hulp, dat geeft rust. In 
Arnhem zijn verschillende plekken 
waar u gratis hulp kunt krijgen bij 
geldproblemen of schulden. 
Kijk voor meer informatie op 
www.arnhem.nl/geldzorgen of bel 
naar 0800 – 1809. Wilt u besparen 
op uw energierekening? Vraag 
gratis een energiecoach aan voor 
bespaartips en advies aan huis via 
www.arnhemaan.nl/energiecoach. 

Vindt u het lastig om het 
aanvraagformulier in te 
vullen?
Vraag dan de hulp bij Goed 
Geregeld Arnhem. 
De medewerkers helpen u gratis 
met het invullen van het formulier. 

U kunt mailen naar 
ikwilhulp@ggarnhem.nl of bel op 
werkdagen (behalve dinsdag) 
tussen 9.00 en 11.00 uur naar 
telefoonnummer 026  312 79 99.

Zomerbridge in ArnhemZomerbridge in Arnhem
Vijf Arnhemse bridgeclubs hebben de hoofden bij 
elkaar gestoken en hebben een zomerbridge georgani-
seerd en wel zo dat eenieder gratis, op verschillende 
dagen/middagen kan komen bridgen, gedurende de 
maanden juni, juli en augustus. Een partner is niet 
nodig, daarvoor zorgen wij eventueel. Het is voor 
iedereen, jong en oud, en voor alle niveau’s. 
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Volksdanscentrum Arnhem 
Op zaterdagmiddag 11 juni 2022 vierde Volksdanscentrum Arnhem, 
na 2 jaar uitstel als gevolg van de coronapandemie, alsnog haar 
75-jarig bestaan. Dit gebeurde in buurtcentrum de Oosthof, de thuis-
haven van een van de twee recreatieve dansgroepen. Het was gezellig 
druk met leden en oud-leden.
Tijdens de heerlijke lunch werd er al druk bijgepraat. 
Daarna werd er uiteraard gedanst. In de pauze was er 
een fotopresentatie, waarin te zien was dat er in de 
loop der tijd toch heel wat veranderd is. Na de pauze 
werd weer gedanst. Tijdens het dansen kwam burge-
meester Marcouch op bezoek en danste zelfs even mee!

Er volgde een welkomsttoespraak van onze voorzitter 
met wat informatie en historie van onze vereniging. 
De burgemeester hield ook een toespraak, waarin hij 

het belang van het volksdansen voor je humeur, je 
gezondheid en de sociale verbinding benadrukte. Op 
zijn Instagramaccount was te lezen: “Op dit moment 
wordt gedanst, mensen; in het Arnhemse Volksdans-
centrum. In 1945 de folkloredansen van de bevrijders, 
nu 77 jaar later nog en vooral dansjes uit en van de 
hele wereld. Vanmiddag was ik op bezoek. 
Want er gaat weinig boven de dansende mens.”

Na het dansen werd er nog geborreld.  Na de nodige 
gezelligheid was het weer tijd om afscheid te nemen, 
maar niet nadat we de dansleiding in de bloemetjes 
gezet hadden. Zonder hen geen volksdansen. 
Volksdansen is nog springlevend, met dansen uit 
diverse culturen.

Wilt u dat ook eens meebeleven, kom dan naar de 
opening van het seizoen op vrijdag 2 september,
van 19.00 tot 22.00 uur in buurtcentrum de Oosthof, 
Kinderkamp 9. De gewone danslessen beginnen weer 
per 1 september op donderdagochtend in de Oosthof 
en op dinsdagavond in gymzaal de Lantaarn. 
Kijk voor meer informatie op de website 
www.volksdanscentrumarnhem.nl

Wil je beter leren lezen? 
Leesclub voor volwassenen
Na de zomervakantie start er op maandag 12 september 
om 13.00 uur een les om beter Nederlands te lezen en 
te begrijpen. 
De leesles is voor wijkbewoners uit Presikhaaf die 
Nederlands als tweede taal hebben (A2/B1 niveau). 

Ook als je in Nederland geboren ben en het moeilijk 
vindt om te lezen en teksten te begrijpen, kun je je 
opgeven en meedoen. Je leest samen (eenvoudige) 

boekjes en kranten en de les sluit aan bij wat 
jij graag wilt leren. 

Er is een vrijwilliger die de groep begeleidt. 
De leesles is gratis 
en is in MFC 
Presikhaven, Laan 
van Presikhaaf 7. 
Wil je meedoen 
of meer 
informatie, bel 
met Ingrid 
06-52 71 07 66.
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Er kan zoveel meer voor mensen 
met een lichamelijke beperking.
Wanneer iemand een lichamelijke 
beperking heeft, ziet de wereld er 
vaak anders uit. De deur uit
gaan is minder vanzelfsprekend. 
Terwijl iedereen, jong en oud, wil 
genieten van bijvoorbeeld
een dagje uit, even de stad in, naar 
de bioscoop of gezellig thuis met 
een vrijwilliger een kopje
koffie drinken? 

Er op 
uit 
met 

De Zonnebloemafdeling Presikhaaf 
kan dan uitkomst bieden. 
Een groep van enthousiaste vrijwil-
ligers organiseert bezoek aan huis, 
een activiteitenmiddag en dagje uit 
voor mensen met een lichamelijke 
beperking.

Aanmelden
Mensen die interesse hebben om 
kennis te maken met de Zonne-
bloem in hun buurt, kunnen 
contact opnemen met Jackie Crince 
Le Roy, Coördinator Gasten en 
Vrijwilligers Zonnebloem 
Presikhaaf. Dat kan via het 
telefoonnummer 06-48 02 46 24.

Voor ieder wat wils
De Zonnebloemvrijwilligers komen 
eerst langs voor een kennismakings-
gesprek. De wensen en behoeften 
komen in dat gesprek aan bod. 
De één wil gebruik maken van het 
regelmatig huisbezoek.
De ander gaat ook graag mee met 
een activiteit of dagje uit. 

Regelmatig organiseert
Zonnebloem afdeling Presikhaaf 
activiteiten, zoals spelletjesmiddag, 
muziekmiddag, lezing,
pannenkoek eten enz.

Er kan zoveel meer dan je denkt
Nationale Vereniging de Zonne-
bloem streeft ernaar dat iedereen 
met een lichamelijke beperking
zonder extra zorgen kan deelne-
men aan de maatschappij. Zo’n 
32.000 vrijwilligers van 1.200 
lokale afdelingen komen regelma-
tig bij deelnemers thuis en er zijn 
wekelijks activiteiten en dagjes uit. 

Ook is de Zonnebloem de grootste 
Nederlandse aanbieder van aange-
paste vakanties. Als kennispartner 
in toegankelijkheid werkt de 
vereniging aan het toegankelijker 
maken van pretparken, musea en
dierentuinen. Daarnaast heeft de 
Zonnebloem een landelijk netwerk 
van rolstoelhuurauto’s.

Internationaal Euregio Rijn-Waal 
Studentenmuziekfestival
Voor het achtste jaar zullen in juli weer zeer getalenteerde pianostudenten, die via de internationale muziekzomer een masterclass volgen op 

“Campus Cleve”, op vijf avonden in Kumpulan Bronbeek, Velperweg 147 in Arnhem concerten geven op: dinsdag 19 en woensdag 20 juli, 
donderdag 21, donderdag 28 en vrijdag 29 juli. Aanvang van de concerten 18.30 uur, einde 19.30 uur. De toegang is gratis, een vrijwillige 
bijdrage is welkom. De opbrengst gaat rechtstreeks naar de jonge muzikanten als tegemoetkoming voor de door hen gemaakte kosten. 
Iedereen is weer van harte welkom!
Voorafgaand aan de concerten op 21, 28 en 29 juli biedt restaurant Kumpulan weer de mogelijkheid om vanaf 17 uur van een Indische maaltijd 
te genieten. Het restaurant is open na tenminste 15 aanmeldingen. Graag reserveren via info@kumpulan.nl of telefonisch 026 364 92 94 van 
dinsdag tot zondag vanaf 10.30 uur.



P R E S I K HA A F

8

Weer viering van 
Het Pleinfeest 
bij MFC Presikhaven
25 Mei was het zo ver, 
HET Pleinfeest mocht weer 
gevierd worden. Dat daaraan 
behoefte was, bleek wel. 
De wijk was massaal aanwezig!

Er was veel te doen voor de kinde-
ren en ouders zaten heerlijk met 
elkaar te kletsen in het zonnetje. 

Er was muziek, eten en drinken en 
de sfeer was feestelijk. 

Diverse organisaties uit de wijk 
waren ook aanwezig en in het Rozet 
werd de heropening alvast voorbe-
reid met het maken van vlaggetjes. 
Kinderen werden geschminkt, 
sprongen in de ballenbak of op het 
luchtkussen. En voor de oudere 
kinderen was er een survivalbaan. 

Push had boksballen opgehangen 
zodat kinderen konden kennis 
maken met deze sport.
Skillstogrow stond met heel veel 
fruit en groente klaar om kinderen 
lekkere gezonde hapjes te laten 
maken. Een kleurrijk geheel en een 
groot succes.

In de ochtend had onze basisschool 
ook al een sponsorloop gehouden 
voor Stichting Vluchteling en 
tijdens het pleinfeest werden er nog 

hapjes verkocht voor deze stichting. 
Dat bleek zelfs veel te weinig te zijn. 
We waren volledig uitverkocht!
De opbrengst was ruim 4.600 euro! 
Heel erg bedankt aan iedereen die 
gedoneerd heeft.

We gaan ervanuit dat we volgend 
jaar weer een spetterend feest 
kunnen organiseren. 

Houdt u 14 juni 2023 alvast vrij in 
de agenda?

Team KC de Werf

Wordt vrijwilliger bij 
Speeltuin de Regenboog 
Tussen de K. Doormanstraat en van Nestraat ligt de 
Regenboog, een speelplek voor kinderen tot ongeveer 
12 jaar. Dankzij wijkbewoners, die als vrijwilliger 
actief zijn, is de Regenboog een druk bezochte, fijne 
plek. Zo schilderde René de voorstellingen aan het 
hek en de speeltoestellen. Hij repareerde de bankjes 
en wie heeft opgelet heeft gezien dat hij afgelopen 
maanden de container een nieuwe vrolijke buiten-
kant heeft gegeven.   

Om een speelplek zoals deze nu is te laten bestaan, is 
het nodig dat bewoners meehelpen de plek schoon, 
heel en veilig te houden. Op dit moment zijn er 
daarvoor te weinig mensen; alleen Rubina en Salma. 

Daardoor blijft het hek van de Regenboog ook ’s 
avonds en ’s nachts open, kan iedereen er in en wordt 
het snel een rommeltje. Hoe jammer.

Vindt u de Regenboog ook een fijne plek en wilt u dat 
zo houden, meldt u aan!
In overleg wordt een rooster gemaakt voor het open en 
sluiten van de speeltuin. 
Voorbeeld: als er vijf bewoners helpen, ben je maar één 
keer in de vijf weken aan de beurt. 

Iedere woensdag is Jan Meffert voor informatie aan-
wezig in de Regenboog.
Voor aanmelden of info kunt u ook bellen of mailen 
naar: Lies Vonk, telefoon 06-15 96 52 24,  
mail l.vonk@rijnstad.nl of Jan Meffert, 
telefoon 06-42 17 08 61, mail j.meffert@rijnstad.nl
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Summerprikko komt er aan! 
Voor het derde jaar op rij, Summerprikko: een 
zomervakantie vol met sportieve, creatieve en 
andere toffe activiteiten, voor en door de kids van 
Presikhaaf. 

Veel aanbieders in de wijk haken aan om de jeugd 
tijdens de zomervakantie geen moment stil te laten 
zitten. Spelen of freerunnen, circus en clinics, urban 
streetdance en graffiti workshops, moestuinkoken of 
op wijksafari, kamperen of theater maken: van 
Bieb3000 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 8 juli zal de website www.summerprikko.nl 
gevuld zijn met een groot programma en telkens 
nieuwe activiteiten. Daar vind je een overzicht waar-
voor je je allemaal kunt aanmelden! Op Instagram en 
Facebook @summerprikko leven we ook alvast naar de 
zomervakantie toe! Bijna alle activiteiten van 25 juli tot 
en met 4 september zullen gratis zijn, soms wordt er 
een kleine bijdrage gevraagd. 

Summerprikko is in 2020 tijdens de eerste corona 
zomer geïnitieerd door het samenwerkende netwerk in 
de wijk, onder regie van Sportbedrijf, Rijnstad en 
Rozet, ondersteund door de gemeente Arnhem. Ook 
deze derde editie hebben we weer zin in een overvolle 
zomer in beweging! 

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

Parkbios 
Presikhaaf
Na twee seizoenen afwezigheid, organiseert de 
Cultuurgroep Presikhaaf in de zomervakantie de 
openluchtbioscoop in park Presikhaaf. Outdoor 
Cinema zorgt voor de vertoning van de films op 
twee zaterdagavonden, t.w. 30 juli en 13 augustus. 

First Cow
Amerikaanse film van Kelly Reichardt. Speelt zich in 
de 19e eeuw af in Oregon ten tijde van de pelsjagers. 
In deze ruige en ongerepte wereld sluiten twee mannen 
met een eigen gekoesterde Amerikaanse droom – 
Cookie en King Lu – vriendschap. Voor hun levens-
onderhoud, bakken en verkopen ze koekjes. Echter de 
melk die ze voor het koekjesdeeg nodig hebben, is 
gestolen van de enige koe in het dorp. En die is van 
een steenrijke landeigenaar. Hoe komen ze uit deze 
hachelijke situatie? 

Yesterday
Britse muzikale romantische komedie van Danny 
Boyle. Gaat over een singer-songwriter die ondanks het 
harde werken, geen of nauwelijks publiek kan boeien 
in de lokale muziekscene. Totdat hij op wonderbaar-
lijke wijze na een aanrijding en wereldwijde stroom-
storing uit zijn coma ontwaakt. Hij blijkt als enige 
muzikant het complete oeuvre van The Beatles te 
kennen. Lukt het hem om nu wel door te breken en 
erkenning te krijgen als talentvolle artiest? 

Zet beide data alvast in de agenda. Entree Parkbios 
Presikhaaf is gratis. Aanvang films: rond 21.30 uur 
(na zonsondergang). Neem picknickkleed, deken, 
eigen stoelen of zitkussens mee. Denk bij het verlaten 
van het terrein om het schoon en opgeruimd achter te 
laten. 

Cultuurgroep Presikhaaf wenst iedereen een zonnige, 
luchtige en fijne zomervakantie toe! 



P R E S I K HA A F

10



11

WIJKNIEUWS



P R E S I K HA A F

12

Van ruig perk naar 
groene oase

Vanaf mijn balkon keek ik uit op een rommelig stuk 
openbaar groen aan de Van Kinsbergenstraat/hoek 
Doeffstraat. Ik droomde hoe leuk het zou zijn 
wanneer daar een bankje stond en er bloeiende 
struiken groeiden. 

Verleden jaar vroeg ik Rijnstad bewonersondersteuning 
om hulp. De gemeente bleek open te staan voor een 
nieuwe inrichting en samen gingen we aan de slag. 
Eerste opdracht was medebewoners te benaderen. 
Als groepje bespraken we hoe we de inrichting graag 
zouden willen. Een ontwerper maakte van al onze 
wensen twee ontwerpen.  Als bewoners bekeken we die 
kritisch; de plussen en de minpunten. Daarna maakte 
de ontwerper van al die opmerkingen en onze wens 
voor nog twee extra bankjes een derde tekening.

Die derde tekening (het voorlopig ontwerp) presen-
teerden wij op een zondag in september (met koffie/
thee) aan alle buurtbewoners. Iedereen werd er blij en 
vrolijk van. 
Doordat de ontwerper van de gemeente was, werd snel 
duidelijk wat de kosten van het nieuwe plan waren.  

Zoals altijd viel het project duurder uit dan er geld 
voor was. Geen nood; we deden een budgetaanvraag 
bij het bewonersoverleg en legden tijdens de vergade-
ring van november ons plan uit. 
De aanwezigen vonden het idee een aanvulling voor de 
wijk en we kregen het budget voor de bankjes.

Dit voorjaar heeft de gemeente het ruige perk wegge-
haald. In de nieuwe vorm zijn bankjes en grote strui-
ken geplaatst.  Als bewoners hebben we met hulp van 
de ondersteuners de laatste planten zelf ingeplant.  

Het was een leuk en leerzaam project om te doen en ik 
ben trots op wat we als bewoners hebben bereikt.  
We proberen samen de groene oase schoon en heel te 
houden en hopen vooral dat iedereen, die dat wil, van 
deze plek geniet.

 

   
    

 

    

 

 

 

 

 

 

  

Zomerweken
Ook dit jaar organiseert SWOA op haar locaties en in de wijken 
van 18 juli tot en met 18 september weer haar zomerweken! Dit jaar 
staan de zomerweken in het teken van de jaren 50, 60, 70 en 80.
Met een breed aanbod aan activiteiten hopen we weer veel 
bewoners uit Arnhem leuke, gezellige en ook lekkere momenten
te bieden. 

Weten wat er allemaal waar en wanneer wordt georganiseerd? 
Houd dan onze website www.swoa.nl/zomerweken2022 in de 
gaten of loop vanaf begin juli bij een van onze locaties naar binnen 
voor het programma. 

Nu al meer informatie? 
Bel dan naar 026 327 22 66 en vraag naar Mendy of Hanneke of 
mail naar info@swoa.nl 
Wij wensen iedereen alvast een mooie zomer en graag tot ziens bij 
een van onze locaties!
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Huisarts El  Messaoudi 
per 1 juli 2022 opvolger huisarts Tjia

“Ik wil net als mijn voorganger naast mijn patiënten staan”

Na 31 jaar met veel plezier als huisarts werkzaam te zijn geweest op 
Presikhaaf heeft dokter Bing Tja onlangs “de stethoscoop” overgedragen 
aan zijn opvolger: dokter Kaoutar El  Messaoudi-Safi. 
Geboren, getogen en woonachtig op Presikhaaf vindt zij het niets mooier 
dan werkzaam te zijn voor huisartsenpraktijk de Bethaan op Presikhaaf en 
zorg te leveren aan onder meer mensen die zij al haar hele leven ziet. 

Laagdrempelig en geliefd bij zijn patiënten 
Dokter Tjia: “In mijn werk heb ik altijd geprobeerd om laagdrempelig te 
zijn en naast mijn patiënten te staan. Voor mijn gevoel is dit redelijk gelukt 
en zelf heb ik ook de vruchten hiervan mogen plukken. Met velen heb ik 
lief en leed gedeeld. Hierdoor heb ik met een aantal van mijn patiënten 
een fijne band kunnen opbouwen. Natuurlijk kan dit alleen als je wordt 
ondersteund door een hecht en betrokken team. Daarom valt het mij 
moeilijk afscheid te nemen van mijn werk, team en patiënten.”

Huisarts El  Messaoudi is 35 jaar 
oud en heeft samen met haar 
partner drie kinderen van 3, 2 en 
op 13 maart jl. werd het gezin 
verblijd met een zoontje. Voordat 
zij de opleiding tot huisarts aan de 
Radboud Universiteit voltooide, 
had zij al de nodige studies gedaan: 
biomedische en neurowetenschap-
pen en de opleiding tot arts-kli-
nisch onderzoeker aan de Universi-
teit van Maastricht. “Ik kan deze 
studies nu goed in de praktijk 
gebruiken.”

Presikhaaf is mijn thuis
“Het voelt voor mij als een voor-
recht om de praktijk van dokter 
Tjia te mogen voortzetten. Voor 
mij is Presikhaaf mijn thuis. Ik ben 
namelijk opgegroeid in de wijk. 
Net als dokter Tjia sta ik ook voor 
laagdrempelige en toegankelijke 
zorg. Het prettigst voel ik mij als ik 
naast u kan staan.”

De redactie van Presikhaaf 
wijknieuws wenst dokter Tjia een 
mooie toekomst. Met de geboorte 
van zijn eerste kleinkind in augus-
tus aanstaande moet dit zeker 
lukken. Dokter El Messaoudi heeft 
de belofte uitgesproken “goed voor 
zijn praktijk” te zorgen. De redactie 
wenst haar daartoe veel succes en 
werkvreugde.

Busuitje naar de Zwarte Markt in Beverwijk
Op zaterdag 24 september is er een busuitje voor wijkbewoners uit Presikhaaf. Die dag 
wordt de zwarte markt in Beverwijk bezocht. Deze overdekte markt is een begrip en een 
unieke plek met een enorm divers aanbod waar veel culturen elkaar treffen. 
Een kaartje kost € 13,00.
De bus vertrekt om 8.30 uur vanuit Presikhaaf, hoek Laan van Presikhaaf en Honigkamp. 
Om 18.00 uur vertrekt de bus voor de terugreis naar Arnhem. Rond 19.45 uur bent u dan 
weer thuis. De busreis is voor wijkbewoners uit Presikhaaf die 18 jaar of ouder zijn. Als u 
een kaartje koopt moet u naam, adres en telefoonnummer opgeven zodat wij weten wie er 
meegaan/in de bus zitten.  Kaartjes zijn te koop bij Maryan en Baadia of bij Ingrid 
tel. 06-52 71 07 66 in MFC Presikhaven. U kunt alleen contant betalen.

ZWARTE MARKT
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Zomerse ontmoetingen in Presikhaaf 
met een lekkere en gezonde maaltijd
Ook in de maanden juli, augustus en september 
organiseert Vitanos op verschillende locaties in 
Presikhaaf wijkmaaltijden. 
Met steun van vrijwilligers en in samenwerking met 
wijkpartners en locaties bieden wij u een extra 
mogelijkheid om met andere wijkbewoners samen te 
eten en elkaars verhalen te delen. Regelmatig is er 
een thema of een muzikaal intermezzo.

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

Reserveren kan via
www.vitanos.nl
Mail: info@vitanos.nl (U ontvangt altijd een 
bevestiging).           
Of bel naar 06-45 87 86 00. Voice mail: s.v.p. duidelijk 
uw voornaam, achternaam, datum, locatie, het aantal 
personen en evt. dieetwensen vermelden.

Vitanos wil samen met wijk- en buurtbewoners aan de 
slag voor een sociale, actieve en vitale wijk! Jouw 
deelname is al een meerwaarde voor ons en anderen!

Datum/Locatie
◊  Maandagen 18 juli, 29 augustus, 26 september 
 De Klup / Burenhulp VoorElkaar
◊ Zaterdagen 30 juli, 13 augustus, 17 september   
 SWOA de Weldam
◊ Woensdag 31 augustus 
 Bewonersbedrijf de Oosthof
◊ Maandag 12 september 
 Thuis voor de Wijk de Overkant

Reserveren is mogelijk tot 11.00 uur op de dag van de maaltijd mits op dat moment nog voldoende plaatsen 
beschikbaar zijn. Wij houden rekening met dieetwensen. Wij maken gebruik van HALAL-producten.

Maaltijdinitiatieven in Arnhem 
slaan hun handen in één voor 
gezond en gezellig eten

Een gezond en gevarieerd eetpatroon behouden als 
zelf koken lastig is of niet meer gaat; dat is voor veel 
mensen een uitdaging. SWOA, Vitanos en Stichting 
Thuisgekookt bundelen daarom vanaf heden hun 
krachten om zeven dagen per week een oplossing te 
kunnen bieden voor de warme maaltijd mét een 
gezellig tintje.

Samen sterker
Er zijn verschillende maaltijdinitiatieven die een 
oplossing bieden voor de warme maaltijd als zelf
koken niet meer lukt. Zo bezorgen de vaste vrijwilli-
gers van SWOA verse kant-en-klaarmaaltijden aan
huis, zoekt Stichting Thuisgekookt een hobbykok in 
de buurt die graag een portie extra kookt en 
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organiseert Vitanos wijkdiners waar mensen elkaar 
kunnen ontmoeten en samen kunnen eten. 
Drie verschillende initiatieven met een eigen aanpak 
maar met één gemeenschappelijk doel; gezond én
gezellig eten voor iedereen. Door de verschillende 
maaltijdoplossingen met elkaar te combineren, kan een 
week vullende oplossing worden gevonden voor de 
warme maaltijd.

Een maaltijd op maat
De warme maaltijd is een moment op de dag om naar 
uit te kijken. Daarom is het belangrijk dat er rekening 
wordt gehouden met smaak- en dieetwensen. 
Voor elke smaak is een ideaal (eet)initiatief, maar in 
alle gevallen kunnen voorkeuren worden doorgegeven. 
De maaltijden zijn ook voor iedere portemonnee 
geschikt. Zo krijg je bij zowel Vitanos als SWOA 
korting met een Gelrepas en koken de thuiskoks van 
Stichting Thuisgekookt vrijwillig tegen kostprijs van 
de ingrediënten.

Eten verbindt
Een vast gezicht dat elke week de opwarmmaaltijd 
langsbrengt, een thuiskok die speciaal voor zijn
buurtgenoot een maaltijd kookt en de tafelgenoten bij 
het wijkdiner; de maaltijdinitiatieven gaan
verder dan de warme maaltijd “an sich”. Ze kiezen voor 
een persoonlijke aanpak waarbij vers eten het middel is 
en sociaal contact in de buurt wordt vergroot.

Kies wat er past
Voor iedere eetwens een oplossing! Ontdek de voor-
delen en ga voor meer informatie naar de digitale 
folder of de websites van SWOA, Vitanos en Stichting 
Thuisgekookt.
Meld je aan voor één van de wijkdiners via 
06-45 87 86 00 of via de website: www.vitanos.nl
Ontdek de menu’s of vraag meer informatie aan over 
de opwarmmaaltijden van foodconnect door SWOA 
via 0888-101010 of op www.swoa.uwmaaltijd.nl
Bel naar 085-0608768 of ga naar www.thuisgekookt.nl 
en hoor binnen 48 uur welke enthousiaste hobbykok 
voor jou wil koken.

Kookgroep 
de Overkant
Vitanos en de Overkant hebben de handen ineen 
geslagen om in de zomer kookgroep de Overkant te 
starten.

Ben je nieuwsgierig en enthousiast om samen gezonde, 
voedzame en smakelijke hapjes te maken? 
Wees welkom en doe mee. Kookervaring is niet nodig. 
Kom naar de Overkant. Ontmoet tafelgenoten met 
wie je samen kookt en in een gezellige en ontspannen 
sfeer geniet en eet.

Aanmelden: mail Allon Cheng van Vitanos: 
allon.cheng@vitanos.nl of bel 06-11 83 04 67

Wanneer: 24 augustus en 31 augustus, 7 en 14 septem-
ber en verder na overleg.

Tijd: 11.00 tot 13.00 uur.
Locatie: Thuis van de Wijk de Overkant, Bethaniën-
straat 242, 6826 TJ Arnhem

Bijdrage: 4 euro per keer voor de kosten van de 
ingrediënten.
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SWOA nodigt je van harte uit in De Eetkamer!

De Eetkamer stelt je in de gelegenheid om samen 
met andere wijkbewoners in een ontspannen, huise-
lijke sfeer te genieten van een heerlijke maaltijd.

Dat scheelt één of meerdere dagen koken, biedt een 
gezonde maaltijd én goed gezelschap. 
De maaltijd bestaat uit een voor-, hoofd- en nagerecht. 

Op dinsdag en donderdag bent u ook van harte wel-
kom voor alleen een lekkere kop soep met brood.

Kosten
Je betaalt € 6,50 per maaltijd (met GelrePas € 4,00).
De kosten voor de kop soep met brood zijn € 2,00.

Smaakt dit naar meer?
Kom gerust eerst een keer proeven. De Eetkamer heet 
je van harte welkom!

Aanmelden
Reserveren kan bij De Weldam, Middachtensingel 39, 
via 026-361 17 41 of mail naar weldam@swoa.nl
Graag uiterlijk een week van tevoren. Speciale (dieet)
wensen? Geef deze door bij je aanmelding!

Kijk op https://swoa.nl/eetkamer/ om te zien wanneer 
jij kunt aanschuiven! Je kunt ook altijd binnenlopen 
op de locatie voor meer informatie.

De Eetkamer is een samenwerking met Vitanos.

Fiets jij graag en ben jij met het mooie weer graag 
buiten om te genieten van de zon? Maak van fietsen 
dan je vrijwilligerswerk en ga samen met een buurt-
bewoner op pad!

Of, ben je juist op zoek naar een maatje/vrijwilliger die 
samen met jou gezellig een rit wil maken op de duo-
fiets omdat het fietsen alleen niet lukt? 
Meld je dan ook aan! Dan gaan wij op zoek naar een 
geschikte vrijwilliger. Wij vragen een geringe bijdrage 
per rit.

Voor meer informatie: www.fietsmaatjesarnhem.nl, 
stuur een mail naar info@fietsmaatjesarnhem.nl of 
neem contact op met Silvio de Brito Caio (SWOA) 
op 06-11 78 10 70.

Samen op pad 
op de duofiets

Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die het leuk vinden 
om met ouderen één à twee uur in de week te gaan 
fietsen. Wij hebben een mooie duofiets voor jullie klaar 
staan, zodat je met z’n tweeën lekker op pad kunt gaan. 

Klinkt dit als muziek in de oren? 
Laat dan wat van je horen!

Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die:
*  geduldig zijn
* affiniteit hebben met fietsen
* de omgeving een beetje kennen 
 of het leuk vinden om deze te verkennen 
 (Vredenburg, Elderveld of Presikhaaf )      

* graag een praatje maken
* sportief zijn.
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“Buren” gezien?
Kennen we onze buren wel? Hoezo vraagt degene die 
je in de supermarkt tegenkomt of je in die straat woont? 
Prikkelende vragen en scenario om de Cultuurgroep Presikhaaf 
te activeren, het Nijmeegse theatergezelschap de Scènemakers uit te 
nodigen voor een avondvullend programma. 

Zo reisden vrijdagavond 27 mei jl. 
Bart, Greet, Johan en Lucia af naar 
podium MFC Presikhaven om daar 
eindelijk hun uitgestelde voorstel-
ling “De Vloer Op” te spelen. 
En Hoe!

De zaal gevuld met een gemêleerd 
publiek - ongeveer 60 bezoekers -, 
werd verrassend en compleet 
ingepakt door de rake scènes. 
De professionele acteurs brachten 

op het toneel vermakelijke im-
provisaties. Gevat, humoristisch, 
ontroerend, herkenbaar en met flair 
hielden ze de aanwezigen bij het 
spel. 

Voor spelers en publiek is het een 
zeer genoeglijke theateravond 
geweest. Veel gelachen en vanaf de 
tribune openlijk kunnen kijken 
naar buren, hun alledaagse verwik-
kelingen en beslommeringen voor- 

en achter de deuren. 
En ja, de ontspannen sfeer en 
warme geruststellende slotscène 
maakten weer eens duidelijk: 

“Beter een goede buur, dan een 
verre vriend”. 

Presikhaafs duo schrijft kinderboek
H e r k e n b a r e  ve r h a l e n  vo o r  k i n d e r e n
Hoe mooi is het om als redactie van Presikhaaf wijknieuws tegenover 
twee enthousiaste schrijvers van een kinderboek te zitten. Beiden 
wonen al jaren in onze wijk.  Olivia Perenboom, die ook een begaafd 
illustratrice is, en Stefan Bolt zitten echt op de praatstoel.

Olivia: “Ik tobde letterlijk met het 
in slaap komen. Stefan las dan uit 
zijn hoofd verhaaltjes aan mij voor 
en dat werkte wonderbaarlijk goed. 
Toen mijn zus een kindje kreeg, 
kreeg ik het plan om deze verhaal-
tjes voor hem te gaan schrijven. 
Stefan moest weer in zijn herinne-
ring graven, ik maakte er tekenin-
gen bij en zo ontstond Het grote 

boek met kleine avonturen van 
Viktor en Petertje.”

Herkenbare verhalen voor kinderen
De avonturen die Viktor en Petertje 
(de vos en het konijn) meemaken, 
zijn voor kinderen heel herkenbaar. 
In de babyfase kijken de kleintjes 
vooral naar de mooie tekeningen 
van Olivia, de kleuters luisteren 
graag naar de grappige verhalen en 

als de kinderen kunnen lezen, is het 
ook een erg leuk boek. 

Het kinderboek is in juni jl. uitge-
komen en kan besteld worden bij 
een digitale uitgeverij. Als de 
bestelling daar binnenkomt, wordt 
het boek gedrukt. Een grote voor-
raad is daardoor niet nodig. 

Als je naar de website van Olivia 
gaat (zij maakt ook erg mooie 
kaarten en posters) vind je een link 
om het boek te bestellen. 

Olivia en Stefan willen doorgaan 
met het schrijven en illustreren van 
verhalen voor kinderen. Nu is er 
even rust, want de focus ligt op 
hun aanstaande huwelijk in 
september.

De redactie is trots op deze wijk-
bewoners en wenst hen nog een 
mooie en succesvolle toekomst toe.
Voor meer info zie de website van 
Olivia: liefsollie.nl
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Colofon
Presikhaaf Wijknieuws is een wijkblad voor 
en door wijkbewoners van Presikhaaf. 
Verschijnt 5 maal per jaar.

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

Ondersteuning vanuit  Rijnstad:
Lies Vonk

Website: www.presikhaafnet.nl 
Ria van Leuven, Hans van Dulkenraad,
Wim Jansen (technische ondersteuning).
info@presikhaafnet.nl

Financieel beheer: 
Rijnstad en Presikhaaf wijknieuws.

Druk: GrafiMedia Groep Didam

Oplage: 8000 ex.

Informatie bezorging: 
wijknieuws@presikhaafnet.nl

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

Presikhaaf wijknieuws wordt mogelijk 
gemaakt door financiële ondersteuning van 
het wijkplatform.

Ingezonden brieven en artikelen zijn welkom 
en vallen onder verantwoordelijkheid van de 
schrijver. De redactie behoudt zich het recht 
voor stukken in te korten of te weigeren 
zonder opgaaf van reden.

S U D O K U

Inzenden kopij vóór
26 augustus 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:
19 september 2022
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U kunt uw oplossing insturen naar U kunt uw oplossing insturen naar 
het redactieadres of mailen onder het redactieadres of mailen onder 

vermelding van naam, adres en telefoonnummervermelding van naam, adres en telefoonnummer  

vó ó r  2 6  a u g u s t u s  2 0 2 2
Onder de goede inzenders wordt Onder de goede inzenders wordt 

een cadeaubon verloot.een cadeaubon verloot.

Winnaars van de woordzoekerWinnaars van de woordzoeker
uit wijknieuws nummer 2, jaargang 24 uit wijknieuws nummer 2, jaargang 24 
zijn Mw. G. Wijnveen & Rae v.d. Endezijn Mw. G. Wijnveen & Rae v.d. Ende

meer informatie 
over de wijk presikhaaf vindt u op 

www.presikhaafnet.nl
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B E L A N G R I J K E  T E L E F O O N N U M M E R SB E L A N G R I J K E  T E L E F O O N N U M M E R S
Alarmnummer 
(politie, brandweer, ambulance) 112
Acare Thuiszorg 026-303 19 50
Arnhemse Straatcoaches 026-200 11 44
Burenhulp ,,Voor Elkaar” 06-44 37 83 28 
Burgernet 0800-0011
Buurtbemiddeling Arnhem 026-351 99 41
Buurtcentrum de Oosthof 026-361 98 73
Consultatiebureau (afspraken) 088-3556500
De Weldam (swoa) 026-361 17 41
Dierenambulance 026-364 91 11
Gemeente Arnhem Servicelijn 0800-1809
GO!, kindergezondheidscoach  06-20 29 87 71
Huurdershuis 
(juridische ondersteuning) 026-443 25 72
Huisartsendienst 
regio Arnhem (spoed) 0900-1598
Jongerencentrum Push 026-361 86 55
Kinderclub MFC Presikhaven 026-363 70 59
KUNSTportaal 026-365 52 43
Mantelzorg en Vrijwillige 
Thuishulp Arnhem 026-370 35 40
MFC Presikhaven (beheerder) 026-364 71 93
Politie (niet bedreigend) 0900-8844

Pre Zero, grofvuil (via internet gemeente Arnhem) 
Rozet Presikhaaf    06-38 91 52 56
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

Gespreksgroep ‘Nabestaan na 
zelfdoding’ start in Arnhem
Voor nabestaanden na zelfdoding is het verwerken van 
het verlies vaak een moeilijk proces. Veel vragen 
rondom het overlijden blijven onbeantwoord. 
In deze groep kan men herkenning en steun vinden bij 
anderen die ook een naaste hebben verloren door 
zelfdoding. In de bijeenkomsten is er ruimte voor 
ieders persoonlijke verhaal. Ook praten we over rouw-
taken, gevoelens van schuld en schaamte, reacties uit 
de omgeving en er is ruimte voor eigen thema’s. 

Een paar uitspraken van groepsleden: 
‘Door de groep heb ik zelf meer rust gekregen’ 
‘Weten dat je niet alleen bent, is een grote steun’ 
‘Door de groep heb ik ervaren dat rouwen veel tijd kost’

Bij voldoende deelnemers start de groep donderdag 

29 september 2022 van 14.30 - 16.30 uur in Arnhem. 
Er zijn 8 tot 10 wekelijkse bijeenkomsten (afhankelijk 
van het aantal deelnemers). Inwoners van gemeente 
Arnhem, Duiven, Lingewaard en Renkum kunnen 
gratis deelnemen.

Meer informatie en/of aanmelden: 
026-312 44 83 of preventie@propersona.nl  
Of bel voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.
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Pleinfeest Annenhof druk Pleinfeest Annenhof druk 
bezocht door jong en oud. bezocht door jong en oud. 
Een en al gezelligheid!Een en al gezelligheid!


