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PRESIKHAAF
Ontmoet Andere Arnhemmers
met de nieuwe Stadsnatuurkaart
Arnhemse Stadsnatuurkaart
In juli nam wethouder Marco Van Der Wel (natuur, milieu en zorg) de
Andere Arnhemmers Stadsnatuurkaart in ontvangst van Sanne Blok,
coördinator Groen Arnhem.

Foto: Dana Dijkgraaf Design

De Stadsnatuurkaart is een unieke
kans is om eens anders naar
Arnhem te kijken: “Voor een
gezond leven is meer natuur en een
groenere omgeving ontzettend
belangrijk, voor mens en dier. Dat
is bewezen. Daar gaan we de
komende jaren hard aan werken:
meer groen, meer bomen en meer
biodiversiteit. En er is al zoveel
moois in Arnhem om op te

bouwen, dat maakt deze nieuwe
Stadsnatuurkaart al duidelijk.”
Ontmoet Andere Arnhemmers
Wie Arnhem door een groene bril
bekijkt, ziet een aaneenschakeling
van natuurgebieden met heel veel
groeiende, bloeiende, kruipende,
zoemende en vliegende inwoners:
Andere Arnhemmers. De nieuwe
Arnhemse Stadsnatuurkaart laat je

Syrische maaltijd in
MFC Presikhaven

Een aantal Syrische wijkbewoners gaat op vrijdag
21 oktober een Syrische avond in MFC Presikhaven
organiseren. Er klinkt Syrische muziek, er wordt iets
verteld over Syrië en er wordt lekker Syrisch gekookt
en gegeten.
Wilt u uw (Syrische) medewijkbewoners beter leren
kennen, kom dan naar deze bijzondere avond.
De avond begint om 18.00 uur.
De inloop is vanaf 17.30 uur.
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in dertien gebieden kennis maken
met de natuur en medebewoners
van onze stad. Waar in Arnhem je
ook bent, je bevindt je midden in
de stadsnatuur. Onder onze huizen
stromen beken, slechtvalken zien
onze torens voor rotsen aan en in
park Sonsbeek communiceren
beuken met elkaar via een schimmeldradennetwerk. Moeilijk te
vinden? Met de nieuwe Stadsnatuurkaart hoef je niet lang te
zoeken. Er staan genoeg gebieden
op voor urenlang struinplezier.
Maak een stiltehavencruise in de
Spijkertuinen, ga op beversafari in
Meinerswijk of speur naar giraffen
in het oerbos. Of kijk gewoon eens
om je heen in de binnenstad, waar
de natuur letterlijk uit de voegen
groeit. Zie je de paardenbloemen
en muurvarens in de smalste
groeven van onze gebouwen?
De Stadsnatuurkaart is gratis
verkrijgbaar bij bezoekerscentrum
Molenplaats Sonsbeek, Stadsboerderij Presikhaaf, Stadsboerderij
De Korenmaat en Citystore
Arnhem in de Eusebiuskerk.

De avond is voor wijkbewoners uit Presikhaaf vanaf
16 jaar en ouder. Een kaartje kunt u kopen bij
Salma (telefoon 06-12 12 20 73), bij Asma
(telefoon 06-86 43 94 68), of bij de bewonersondersteuners in MFC Presikhaven, 1e verdieping,
(telefoon 06-52 71 07 66). Een kaartje kost € 3,50.
Deze avond is een initiatief
van (Syrische) wijkbewoners uit Presikhaaf in
samenwerking met Vitanos
en bewonersondersteuning
Rijnstad.

WIJKNIEUWS
Lies Vonk vertrekt als
van de
bewonersondersteuner r e d a c t i e

Stimuleren en verbinden

Lies Vonk is vanuit Rijnstad zo’n zestien jaar actief in
Presikhaaf; nu vertrekt ze per 1 oktober. Tijd voor een
interview door “haar eigen redactie”.
Vanuit een baan als apothekersassistente begon Lies
rond 1985 als stagiaire bij het opbouwwerk op de
Geitenkamp. Daarna volgden diverse banen in bijna
alle wijken van Arnhem en sinds 2006 als opbouwwerker in Presikhaaf.

“Je hebt als bewonersondersteuner een activerende,
ondersteunende en verbindende rol in de wijk; je bent
een bruggenbouwer om te zorgen voor betrokkenheid
van bewoners bij hun wijk. Betrokkenheid gaat over
meepraten, meedenken, meehelpen en zorgen dat de
wijk waar je woont prettig en veilig voelt,” aldus Lies.
Als bewonersondersteuner helpt Lies de bewoner(s) en
zorgt voor mogelijkheden zodat ze (kunnen) meedoen,
“een stem krijgen” en zich uitgenodigd voelen om
invloed uit te oefenen op het wonen en leven in
Presikhaaf.
“Ik heb het werk met liefde en passie gedaan; het is zo
bijzonder als je bewoners kunt laten ervaren dat ze zelf
inbreng kunnen en mogen hebben.”

Samenwerken en bruggen bouwen

Om het werk te kunnen doen, werkt Lies samen met
gemeente, corporaties en andere (wijk)organisaties.
“Juist vanwege de combinatie: werken met verschillende mensen, diverse posities en verschillende thema’s,
heb ik mijn werk in Presikhaaf als super leuk en
boeiend ervaren.”
Bruggenbouwen gaat over mensen bij elkaar brengen,
organiseren van ontmoeting, doorverwijzen en zorgen
dat in de wijkkrant/op de website te zien en te lezen is
wat er in de wijk - ook door medebewoners en organisaties - wordt gedaan. “Dat is best veel hoor, vergis je
niet.” Dan gaat het over: herinrichten van groenstroken en speelplekken, het organiseren van burendag of
andere activiteiten, het rondbrengen van de wijkkrant,
meedenken over ontwikkellocaties, zwerfafval oprapen
in de straat tot en met het vernieuwen van de wijkwebsite. “Ik weet gelukkig niet alles van wat er in
Presikhaaf gebeurt, de wijk is groot. Er ontstaan met
regelmaat veel mooie initiatieven en activiteiten vanuit
de bewoners en bewonersgroepen en daarop mag
iedereen in de wijk trots zijn.”
Lies vertrekt bij Rijnstad en daardoor uit Presikhaaf
omdat ze toe is aan een nieuwe uitdaging. “Ik heb met
veel plezier in de wijk gewerkt en vertrek met een
gevoel van grote dankbaarheid, speciaal naar alle
bewoners, die mij letterlijk en figuurlijk binnenlieten,
en iedereen met wie ik mocht samenwerken.”
Voor de redactie van Presikhaaf wijknieuws betekent
het vertrek van Lies veel. “Zij houdt ons -vrijwilligersscherp over wat er in de wijk gebeurt, heeft goede
ideeën en corrigeert daar waar nodig. Wij zullen met
het vertrek van Lies niet echt stuurloos raken, maar de
prettige samenwerking, haar steun en haar gave om
mensen met elkaar te verbinden, zullen we zeker
missen. Bedankt Lies, het ga je goed!”
Er is een afscheidsfeestje gepland op donderdag
29 september a.s. tussen 16.00 en 18.30 uur.
U bent van harte welkom!
Graag vooraf even aanmelden (vanwege de organisatie).
Aanmelden kan bij: i.sieljes@rijnstad.nl
Locatie: Buurthuis De Ooshof, Kinderkamp 9.
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Welkomstactiviteit Oekraïnse
vluchtelingen in
“Over het Lange Water”
Op 28 augustus was er een, door de
gemeente georganiseerd, hartelijk
welkom voor de Oekraïnse
vluchtelingen.

Er waren veel en leuke (en nuttige)
gesprekken met buurtbewoners en
er was gelegenheid om de nieuwbouw te bewonderen.

Het was een fantastisch geslaagde
middag in de nieuwe locatie voor
Oekraïnse gasten in Presikhaaf.
Eind september zullen de vluchtelingen hun intrek gaan nemen
in de nieuwbouw aan de
Doorwerthlaan 2.

Geslaagde barbecue en veel
gezelligheid mede dankzij de
voetbalclub Eendracht.
Veel dank aan de organisatoren, de
aanwezige tolken en de medewerkers van het leger des heils.

Advertentie

IJsselburcht 3
6825 BS Arnhem

Blijf Langer fit en zelfstandig met Oefentherapie

Als u ouder wordt, neemt uw conditie af. U kunt last krijgen van
stijfheid, minder spierkracht of geheugenverlies. Uw conditie kan
ook achteruitgaan door ouderdomsziektes. Hierdoor kunt u zich
kwetsbaar voelen, terwijl u juist actief en zelfstandig wilt blijven.
Door te blijven bewegen, kunt u ouderdomsklachten voorkomen of
verminderen. De oefentherapeut leert u hoe u veilig kunt bewegen.
Zo wordt u fitter en sterker, en krijgt u weer meer zelfvertrouwen.

De Oefentherapeut is de expert in houding en beweging. Het
voorkomt, verhelpt of vermindert je klachten. Het stemt de therapie
af op jouw persoonlijke situatie en luistert naar jouw wensen en
doelen. Je krijgt grip op je klachten, gaat beter bewegen, krijgt meer
balans en betere conditie, meer energie en minder pijn.
Oefentherapie Cesar Presikhaaf is er voor iedereen.
Bel voor een gratis houding of bewegings advies. 06 83 09 04 43
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Stoepplantjesonderzoek
tijdens het
Weekend van
de Wetenschap
Welke planten groeien er voor jouw
deur? Dat willen wij graag weten!
Stoepplantjes zijn namelijk ontzettend belangrijk. Ze koelen de stad,
ze zorgen ervoor dat water sneller
wegloopt als het regent, ze zijn
goed voor schone lucht en belangrijk voor de natuur. Tijdens deze
editie van het Weekend van de
Wetenschap worden het hele jaar
lang door het gehele land, door
jong en oud, stoepplantjes in kaart
gebracht.
Op zaterdag 1 oktober kun je in
de Rozet Bibliotheek Presikhaaf
ontdekken hoe ook jij kan bijdragen aan dit en ander wetenschappelijk onderzoek. Door citizen
science (‘burgerwetenschap’) kan
namelijk iedereen – ook zonder
wetenschappelijke opleiding – een
bijdrage leveren aan verschillende
onderzoeksprogramma’s. Bijvoorbeeld aan de jaarlijkse Tuinvogeltelling van Vogelbescherming Nederland en het Galaxy Zoo-project,
waarbij de Nederlandse onderwijzeres Hanny van Arkel een
bijzonder object diep in het heelal
ontdekte. Van het ontrafelen van
het aidsvirus tot de speurtocht naar
buitenaards leven, iedereen kan een
steentje bijdragen!
De presentatie is van 14.30 tot 15.30
uur in de Rozet Bibliotheek aan de
Laan van Presikhaaf 7. Toegang
gratis, geschikt voor iedereen van
9 jaar en ouder. Voorafgaand is het
mogelijk om bij onbewolkt weer
vanaf 13.30 uur met een zonnetelescoop naar uitbarstingen op de
dichtstbijzijnde ster te kijken.

WIJKNIEUWS
ZINGCAFÉ IN DE WELDAM
Zingcafé in De Weldam mooi initiatief van
SWOA & Stadscompagnie “Zingen maakt mij blij
en vrij als een vlinder in de wei”
De redactie van Presikhaaf wijknieuws kreeg een
uitnodiging voor een sfeerimpressie van het zingcafé,
een laagdrempelige bijeenkomst op de donderdagmorgen in De Weldam waar iedereen zich kan aansluiten
om te zingen. Donderdag 11 augustus was het zover.
De redactie ging een kijkje nemen.

Allerlei liedjes
Het zingcafé wordt geleid door Adriana Jens, een
enthousiaste zangdocent.
We werden verwelkomd met een mooi lied in het
kader van de Dag van de Achtbaan. Het lied van
Danny Vera “Roller Coaster” paste hier helemaal bij.
De groep, inclusief redactie, zong uit volle borst
“Here we go on this rollercoaster life we know”.

Na de pauze mag de groep zelf liedjes inbrengen.
Vanwege de huidige tropische temperatuur wordt
gekozen voor het liedje van André van Duyn: “Als de
zon schijnt”. De ochtend wordt afgesloten met
“We ‘ll meet again” van Vera Lynn.
Plaats van ontmoeten en vrolijkheid
In de pauze was er tijd voor een kopje koffie of thee en
om bij te praten. Adriana is met haar zingcafé actief in
enkele Arnhemse wijken. “Er staan bij Presikhaaf
ongeveer zestien personen ingeschreven, maar niet
iedereen heeft dezelfde mogelijkheden of omstandigheden,” aldus Adriana. “Daarom zingen we overdag en
kan men flexibel meedoen. Sommigen komen twee
keer per week naar de zingcafés, anderen slaan af en
toe een weekje over. Niets moet, alles mag.
Het is een plaats van ontmoeten en vrolijkheid.”
Enkele deelnemers verwoorden het mooi.
Thea: “Er zijn veel dingen in mijn leven gebeurd.
Door het zingen verdwijnen ze naar de achtergrond en
daardoor voel ik me vrij en blij als een vlinder in de
wei. Ik word vrolijk van het zingen en daarom neem ik
graag deel.” Geerte: “Zingen is het beste medicijn.”
Het zingcafé is elke donderdagmorgen van 10.00 tot
12.00 uur in De Weldam. Meezingen is de eerste keer
gratis. De kosten zijn € 10,00 per maand (met Gelrepas € 7,40) of per keer € 3,00 (met Gelrepas € 2,20).
Wij gaan zeker nog eens een kijkje nemen.
Bedankt Adriana en groep voor de blije morgen.
Zie www.stadscompagnie.nl

Laatste nieuws uit de kosmos
Wil je meer weten over wat zich in het heelal afspeelt? Kom dan naar de maandelijkse
bijeenkomsten van Sterrenwacht Presikheaven. Deze zijn altijd op de eerste zaterdag
van de maand van 14.30 tot 15.30 uur in de Rozet Bibliotheek Presikhaaf, aan de Laan
van Presikhaaf 7.
In een uurtje ben je weer up-to-date met de laatste ontdekkingen in en over het
universum. Ook ontwikkelingen in de ruimtevaart worden besproken, meestal met
fraaie foto’s en films. En met een planetariumprogramma wordt getoond wat er die
maand voor bijzonders aan de avondhemel te zien is.
De toegang is gratis en geschikt voor iedereen van 9 jaar en ouder. Voor de bijeenkomst is het mogelijk om bij onbewolkt weer vanaf 13.30 uur met een zonnetelescoop
naar uitbarstingen op de dichtstbijzijnde ster te kijken.
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Spelen en bewegen aan de
Luinhorstweg
Sinds 2021 liggen er aan de Luinhorstweg twee
kunstgrasvelden.
1. Een half speelveld dat altijd beschikbaar is voor de
buurt met vier goals, zodat het veld in tweeën gedeeld
kan worden
2. Een wedstrijdveld bij Eendracht, dat buiten de
wedstrijd- en trainingstijden van Eendracht door de
buurt gebruikt kan worden.
Team Leefomgeving van de gemeente Arnhem heeft
aan bewoners gevraagd waaraan verder behoefte is in
deze omgeving, zodat deze hoek van Presikhaaf een
aantrekkelijke beweeg- en ontmoetingsplek kan
worden voor iedereen. Dit hebben we verwerkt in een
ontwerp.
Doel is dat zowel kinderen, jongeren als volwassenen
hier kunnen basketballen, voetballen, fietsen en
bewegen op een natuurlijke speelplek.
Van wijkbewoners kwamen ook vragen over veiligheid
en openheid van het gebied. Bij het realiseren van de
plannen proberen we daarmee rekening te houden.

Daarnaast is er behoefte aan picknickbanken en drinkwater, zodat wijkbewoners hier ook langer kunnen
verblijven.
We hebben u hard nodig om dit project te laten slagen.
Misschien wilt u helpen met het gebied schoonhouden.
Misschien heeft u ideeën over de inrichting van het
basketbalveld of hoe we het gebruik kunnen stimuleren. Laat het ons weten en meld u zich bij
presikhaaf@leefomgevingarnhem.nl
We willen het komende jaar het
een en ander realiseren.
Bart Lichtenberg, wijkmanager Team Leefomgeving

Advertentie

HEEFT U LETSELSCHADE?

GRATIS HULP

Volkerakstraat 10
6826 GM Arnhem
T:026 781 00 01
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Straatcoach
Danny van Velthoven

Ik ben 37 jaar, geboren en getogen in Arnhem;
opgegroeid in Het Broek. Sinds dertien jaar woon ik
in Presikhaaf, samen met mijn vriendin en onze twee
kinderen van 11 en 4. Na een moeilijke periode in mijn
leven wist ik dat ik met jeugd, jongeren en jongvolwassenen wilde werken. Toch zijn wij er niet alleen voor
de jongeren; de straatcoaches zijn er voor álle wijkbewoners: buurthuizen, ondernemers, voor jong en oud.
Ons doel is om jeugdoverlast terug te dringen.
Via sport en buurtactiviteiten ken ik inmiddels heel
veel families hier. Ook weet ik wat de plus- én de
minpunten van deze wijk zijn. Presikhaaf is een mooie
groene wijk waar je alles vindt: water, parken, winkels,
scholen. Samen houden we onze buurt netjes, veilig en
leefbaar.
Ik ben geen boeman; ik ga liever een goed gesprek aan
met de jeugd en jongeren dan dat we meteen streng
optreden. Wij staan met open armen in de wijk en
hebben overal onze voelsprieten uitstaan, zo laten we
zien dat we één met de wijk zijn en één met de
jongeren.

Je hebt ons misschien wel eens zien lopen:
de Arnhemse Straatcoaches. Mijn collega’s en ik zijn
zeven dagen per week, ’s middags en ’s avonds in de
wijk en rondom scholen aanwezig.

Spreek ons dus gerust aan als je ons ziet lopen of als je
overlast ervaart van de jeugd en jongeren.
Je kunt ons ook bellen, telefoon 026 200 11 44.
Tot ziens in de wijk!

AutoMaatje zoekt enthousiaste vrijwillige officemedewerkers
Automaatje is een vervoersservice waarbij vrijwillige medewerkers minder mobiele inwoners uit
Arnhem op verzoek vervoeren. De inwoner neemt
telefonisch contact op voor het boeken van een rit.
Als officemedewerker ga je op zoek naar een beschikbare chauffeur om te matchen aan de rit.
Daarna neem je contact op met de inwoner voor het
bevestigen van de rit.
Taakomschrijving:
De functie is afwisselend. Je voert telefoongesprekken
met inwoners uit Arnhem, je verwerkt de gegevens in
het systeem waar je uiteraard een training in krijgt.
Je hebt contact met de vrijwillige chauffeurs en daarnaast maken we graag tijd voor een gezellig kopje
koffie of thee met de collega’s van het office.

Werkdagen/tijden:
Maandag t/m vrijdag van 9.00 – 12.00 uur.
Vind jij het leuk om in
contact te zijn met mensen,
houd je van plannen,
ben je minimaal één
dagdeel beschikbaar
en ben je handig met de
computer?
Dan zijn wij op
zoek naar jou!
Interesse of meer informatie?
Mail dan naar: vrijwilliger@swoa.nl
Je kunt ook telefonisch contact opnemen met
Iris Wessels, telefoon 06-11 78 10 82.
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IMPRESSIE

Afrikaans Zomerfestival
6 augustus 2022 in park Presikhaaf

Zelf sterren kijken in de Nacht van de Nacht
In het laatste weekend van oktober
zetten we de klok een uurtje terug:
we gaan van de zomer- naar de
standaardtijd, oftewel de MiddenEuropese Tijd.
Traditiegetrouw wordt die zaterdag
(29 oktober) de Nacht van de
Nacht georganiseerd. Sterrenwacht
Presikheaven staat dan vanaf 19.30
uur tot ongeveer 22.00 uur met
verschillende telescopen op het
dakterras van MFC Presikhaven
aan de Laan van Presikhaaf 7.
Wat valt er die avond zoal te zien?
In het zuiden staat Saturnus. Door
een telescoop zijn de fraaie ringen
8

goed te zien. Links ervan staat
Jupiter. Niet te missen: het is het
helderste object deze nacht. Door
een telescoop zie je op de planeet
enkele wolkenbanden en ernaast
de helderste vier maantjes. Eén
daarvan is Europa, bedekt met een
dikke ijslaag waaronder een
enorme oceaan schuilgaat, met

meer water dan op Aarde. In die
oceaan is mogelijk buitenaards
leven te vinden! Ook leer je de
belangrijkste sterrenbeelden om je
weg langs het firmament te vinden.
En met de telescopen is er nog veel
meer te zien! De toegang is vrij en
geschikt voor kinderen vanaf 10 jaar.
Bij bewolkte hemel zien we buiten
geen sterren maar wél binnen, met
ons computergestuurde planetarium. Ook is er dan een presentatie
over de James Webb ruimtetelescoop die al verschillende bijzondere ontdekkingen en hele fraaie
foto’s heeft opgeleverd. En je kunt
natuurlijk met al je vragen over het
heelal terecht bij de vrijwilligers van
Sterrenwacht Presikheaven!

WIJKNIEUWS

Summerprikko 2022
De zomervakantie is voorbij!
Zes weken lang een boordevol
programma voor de jeugd
van Presikhaaf.
Samen met alle aanbieders in de wijk
én extra aangetrokken krachten
verveelden kinderen zich geen
moment om de zomervakantie door
te komen. Van Bieb3000 en Park
Presikhaaf, naar De Mammoet en
rond het MFC, met Newhearts en
Skill2grow, Het Kinderwijkteam,
Collectief Koppig en velen anderen:
actief, leerzaam, duurzaam en creatief! Summerprikko rondde onder
regie van Sportbedrijf Arnhem,
Rijnstad en Rozet in de wijk
zijn derde editie af.
Tot volgend jaar!

Foto’s: © Zefanja Hoogers | Rozet
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MUP-kastje in De Oosthof
In het kader van het armoedebeleid zal er per oktober 2022 een
MUP-kastje (MUP= Menstruatieproducten Uitgifte Punt) komen
in het damestoilet van buurthuis
De Oosthof.
In een MUP-kastje worden regelmatig gratis menstruatieproducten
(maandverband en tampons)
beschikbaar gesteld.
Heeft u nog (verpakte) producten
staan die niet meer worden
gebruikt, dan kunt u die nu al
afgeven van dinsdag tot en met
vrijdag bij de beheerder van

De Oosthof. Voor meer informatie
zie ook www.armoedefonds.nl/
menstruatie-armoede

Doppen inzamelen

De Oosthof is een doppeninzamelpunt voor de KNGF Geleidehonden. Doppen zijn geld waard, gooi
ze niet weg, maar lever ze in bij de
beheerder. Het geld wordt gebruikt
voor de opleiding van de
geleidehonden.

Nieuwe Herinneringen
Training over
Mantelzorg & Dementie
Als je voor iemand zorgt met dementie, dan is elke dag een nieuwe
uitdaging. Je naaste verandert en lijkt niet meer degene te zijn die hij
of zij was. Het contact met elkaar is minder vanzelfsprekend en je mist
je partner, maatje of ouder. Je wilt zo goed mogelijk verder, maar hoe
doe je dat?
MVT Arnhem heeft voor mantelzorgers in Arnhem een training
samengesteld die zowel kennis over
dementie als praktische handvatten
en tips aanreikt. Dit geeft jou als
mantelzorger inzicht en helpt je in
het omgaan met dementie.
De training bestaat uit twee
avonden.
De eerste avond neemt Heidi
Nusselder (trainer BreinInzicht) je
mee in de wereld van Dementie.
Wat is het? Welke vormen zijn er?
Hoe ontstaat het? Wat betekent de
ziekte voor het dagelijks gedrag, de
omgeving en naasten van iemand
met dementie?
10

De tweede avond gaat Yvonne van
Elferen (coach Nieuwe Herinnering) samen met je aan de slag over
hoe je op een andere, positieve
wijze kunt omgaan met de dementie van je naaste, waardoor het
contact verdiept en verbetert.
Dat geeft meer ruimte aan jou als

mantelzorger en biedt focus op het
nu en de toekomst.
Heb je interesse, meld je dan aan!
Deelname is kosteloos*.
De training vindt plaats op:
• Kennisavond: donderdag
20 oktober
• Praktijkavond: maandag
31 oktober óf dinsdag 1 november
(max. 15 personen per avond)
Tijdstip: 19.15 – 21.30 uur.
Vanaf 19.00 uur staat de koffie klaar.
Locatie:
Dienstencentrum Petersborg,
Slochterenweg 40, 6835 DX Arnhem.
Aanmelden kan via de website:
https://www.mvtarnhem.nl/
activiteitenkalender/
training-over-mantelzorg-dementienieuwe-herinneringen
*Deelname aan onze bijeenkomsten
is gratis. Onze bijeenkomsten
worden betaald met publiek geld.
Voor diegene die zich aangemeld
heeft en door omstandigheden toch
niet kan komen en zich niet
afmeldt, zijn wij genoodzaakt een
vergoeding voor gemaakte kosten
in rekening te brengen.

Klassiek ensemble Intermezzo zoekt
strijkers en blazers.
Kijk op huismuziekarnhem.nl
Openbare repetitie op 19 oktober
2022, tussen 20.00 en 21.30 uur in
Rozet (toegang vrij).

WIJKNIEUWS
Phion Camerata komt
naar Presikhaaf
Phion-orkest van Gelderland en
Overijssel (voorheen Het Gelders
Orkest) voor een bijzonder optreden in de wijk? Dat kan!
Cultuurgroep Presikhaaf heeft
opvolging gegeven aan het bericht
en het orkest uitgenodigd voor een
speelmoment in Presikhaaf. Phion
Camerata, het kamerorkest ontstaan uit het Phion en opgericht in
2020, zal zondagmiddag 25 september a.s. een muzikaal programma
verzorgen. Het strijkersensemble,
bestaande uit veertien musici, zal
licht klassieke (kamer)muziek ten
gehore brengen (Mozart, Strauss en
meer), waarbij de musici toelichting zullen geven en het publiek
ook vragen zal kunnen stellen.
De toegang is gratis.
Daarmee wil Camerata een breder
publiek bereiken en iedereen laten

ervaren hoe verrassend
en toegankelijk licht klassieke,
symfonische muziek kan zijn. Niet
alleen in de concertzalen, maar juist
ook daarbuiten (op festivals, op
straat, in parken of in wijkcentra).
Datum:
25 september 2022
Locatie:
MFC Presikhaven,
Laan v. Presikhaaf 7
Aanvang:
14.00 uur, zaal open
vanaf 13.30 uur
Toegang: gratis

Camerata
kamerorkest speelt
Mozart, Strauss en meer!
OP 25 SEPTEMBER 2022 OM 14.00

IN MFC PRESIKHAVEN
LAAN VAN PRESIKHAAF 7
GRATIS TOEGANG

Uit praktische overweging (we
kunnen 100 bezoekers ontvangen)
graag vooraf aanmelden via email:
cultuurgroeppresikhaaf@gmail.com

Terugblik
Parkbios
Romantische uittip:
ga gratis naar de film, de
openluchtbios in Presikhaaf,
zo lazen we in het nieuwsbericht van
“In de Buurt – Arnhem”.
Filmliefhebbers – jong en oud –
gaven er gretig gehoor aan. Zeker
toen het kwik verder omhoogschoot
en menigeen zoveel mogelijk wilde
genieten van de mooie en zwoele
zomeravonden.
Het evenemententerrein in park
Presikhaaf werd op de zaterdagavonden 30 juli en 13 augustus een
decor voor een groene
openluchtbioscoop.

Leuke vakantiefilm
Vakantiefilmpjes maken doet
iedereen tegenwoordig wel. Met
de telefoon is dat wel heel gemakkelijk. Maar wil je ze aan anderen laten zien of wil je de beelden
bewaren om er later nog eens
naar terug te kijken, dan is het
niet meer zo gemakkelijk.
Videoclub AVA helpt de leden om
vakantiefilmpjes te maken, die ook
voor anderen leuk zijn om te
bekijken.
De AVA komt één keer per
14 dagen op vrijdagavond bijeen in
buurthuis De Oosthof. Wil je eens
komen kijken of meedoen, neem
dan even contact op.
Bel naar 06-23 14 44 21, mail naar
info@ava-video.nl of kijk eens op
de website www.ava-video.nl

Activiteiten*
22 oktober:
Halloween,
aanvang nog
onbekend

Vanuit de eigen gecreëerde zitplaatsen, een hapje en drankje erbij,
genoten de kijkers van de
filmvoorstellingen.
De films Yesterday en First Cow
trokken gemiddeld rond de 200
bezoekers.
De Cultuurgroep Presikhaaf kan
tevreden terugkijken op een
geslaagd buitenevenement.

5 november: Bingo voor
volwassenen, aanvang 20.00 uur
26 november: Sinterklaasfeest t/m
8 jaar, aanvang 14.00 uur
17 december: Kerstbingo voor
volwassenen, aanvang 20.00 uur
*onder voorbehoud van wijzigingen.
www.sikpresikhaaf.com
info@sikpresikhaafoost@live.nl
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Druk bezocht herdenkingsfeest Sawah Belanda

De feestelijke Indië-Herdenking Sawah Belanda bij
het Indisch Monument op 21 augustus was een groot
succes. Nog niet eerder was er zoveel belangstelling
voor zowel de kranslegging als het herdenkingsfeest
in park Sacré Coeur in Arnhem.
Honderden bezoekers kwamen af op de optredens van
gitarist Erwin van Ligten, de krissendansers
DwiBuhmi, de Peduli Seni Indonesia dansgroep, duo
Retired en een latin danspaar. Marion Bloem
benadrukte in haar toespraak nogmaals het belang van
de Indië-Herdenking.
In de grote tent was het niet alleen luisteren en genieten van de muzikanten en dansgroepen, maar iedereen
kon ook meedansen. Ook bij de kunstkramen was het
een drukte van jewelste. De kraamhouders verkochten

Vermist: Kater Sutlac
Beste buurtbewoners,
Sinds woensdagochtend 1 juni rond
7.30 uur zijn wij op zoek naar onze
dierbare kater Sutlac(tj).
Hij is voor het laatst op camera’s
gezien lopend naar de Grevelingenstraat / kruising Volkerakstraat
(Presikhaaf 2).
Hij is een Brits korthaar, colour
pointed, heeft grijze staart, grijze
pootjes, een grijs gezicht en grijze
oortjes.
Hij is gecastreerd en gechipt. Hij
had toen een halsbandje om met
12

hun waar goed. Zelfs de sateetjes van de eetkraam van
Sama Sama waren aan het eind van de middag
allemaal uitverkocht.
De voorzitter van de organisatie TIP (The Indo
Project) uit Boston (Amerika) was ook aanwezig.
Zij heeft een mooi bloemstuk geplaatst bij het Indisch
Monument.
TIP verbindt duizenden Indo’s wereldwijd middels
hun website, FB page en nieuwsbrief. Alle communicatie is Engelstalig, zodat Indo’s van Canada tot
Nieuw-Zeeland op de hoogte zijn van het laatste
nieuws.
Behoud Indisch Erfgoed.
Slogan: ‘Honor the Past, Preserve the Future.’

zijn naam erop en ons telefoonnummer.
Dit halsbandje is nooit meer teruggezien.
Wij missen onze Sutlac nog steeds heel erg en
willen graag herenigd worden met hem.
Mocht u op woensdagochtend 1 juni rond 7.30
uur iets gezien hebben of vermoeden dar u ergens
zo’n kat gezien heeft, bel ons op telefoonnummer
06-38 75 93 35.
De gouden tip of de vinder zal een royale beloning van ons krijgen.
(Wij noemen bewust geen bedrag). Mocht u vermoeden de kat ergens
binnen gezien te hebben, dan ons graag tippen. Wij kijken uit om onze
lieve kater weer in onze armen te mogen sluiten.
Vriendelijke groet, Familie Altintas

WIJKNIEUWS
Aanmelding laatste ronde gratis
Tegelophaalservice geopend
Alle Arnhemmers kunnen hun ‘steentje bijdragen’ tegen de gevolgen
van klimaatverandering. Hitte, droogte en hevige regen: ook dit jaar is
klimaatverandering weer duidelijk voelbaar. Met minder tegels en
meer beplanting hebben we minder last van deze weersextremen.
Groen zorgt namelijk voor verkoeling, voorkomt uitdroging én zorgt
voor minder wateroverlast.
Houd je hoofd koel en je voeten droog door je aan te melden voor de
gratis Tegelophaalservice en je tuin te vergroenen.

Spelregels
Alle particuliere Arnhemmers die
minimaal 2m2 en maximaal 20m2
aan tegels gaan vervangen door
groen kunnen zich tot en met
1 oktober aanmelden voor de gratis
Tegelophaalservice.
De tuintegels moeten op zondag
2 oktober na 16.00 aan de straat
worden gezet, waarna ze op maandag 3 oktober worden opgehaald.

De tegels moeten plaats maken
voor bomen, struiken en/of ander
groen.
Ga naar www.tegelophaalservice.nl
voor meer informatie en het
aanmeldformulier.
De gratis Tegelophaalservice op
3 oktober is het ideale moment om
de tuin te vergroenen.
Het Vergeten Plantseizoen is daarnaast de sluitingsmaand van het

Activiteiten
D e We l d a m
Bingo
Woensdag 21 september van 14.00 – 15.30 uur
Altijd leuk, gewoon een gezellige bingo.
Maak kans op leuke prijzen.
Waar:
De Weldam, Middachtensingel 39
Aanmelden:
Locatie De Weldam, telefoon: 026 361 17 41,
mail: weldam@swoa.nl
Eigen bijdrage: € 5,00 voor één plankje, tweede voor
€ 2,50 (maximaal twee plankjes)

NK Tegelwippen.
Tijdens het NK
strijden ruim 100
Nederlandse gemeenten tegen elkaar om
zo veel mogelijk tegels te vervangen
door groen. In deze editie zijn er
tot nu toe al ruim 1 miljoen tegels
gewipt.
Arnhem heeft met zo’n 43.000

gewipte tegels een flinke voorsprong in de strijd tegen Nijmegen
(20.000 gewipte tegels). Het doel is
echter om het Vergeten Plantseizoen af te sluiten met minimaal
100.000 minder Arnhemse tegels
dan voor de start van het NK.
De gratis Tegelophaalservice zou
hier een grote bijdrage aan moeten
leveren.
Foto’s: ‘Arnhem Klimaatbestendig’

Tassen Tie Dye
Dinsdag 27 september van
14.00 – 15.30 uur
Creatief aan de slag met Tie Dye.
Ga naar huis met een zelf beschilderde tas. Wij zorgen voor de
materialen.
Waar:
De Weldam,
Middachtensingel 39
Aanmelden:
Locatie De Weldam,
telefoon: 026 361 17 41,
mail: weldam@swoa.nl
Eigen bijdrage: € 5,00
13
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RECTIFICATIE

Busreisje naar de
Zwarte Markt in Beverwijk
Op zaterdag 1 oktober
is het busreisje naar Beverwijk
gepland. (In de vorige wijkkrant stond een andere datum
vermeld). Er zijn nog kaarten
beschikbaar à € 13,00.
Vertrek 8.30 uur, om 19.45 uur
bent u weer terug in Presikhaaf.
Te koop in MFC Presikhaven,
bewonersondersteuning
Rijnstad, 1e verdieping.
Voor info bel naar
06-52 71 07 66.
U mag mee als u in
Presikhaaf woont.

Bridgeclub
“De Weldam”

Basiscursus
(kinder)haren knippen
in MFC Presikhaven
Van woensdag 5 oktober tot en
met woensdag 16 november kun je
meedoen met de basiscursus haren
knippen. In zes woensdagochtenden leer je in een klein groepje
(max. 6 personen) een aantal
basisbeginselen van het haren
knippen: recht knippen, laagjes
knippen, pony knippen en
opscheren met de tondeuse.

Handig om te kunnen en je niet
iedere keer met je kind naar de
kapper hoeft. Het is een cursus
van
zes keer, de tijd is van 9.30 tot
Wij zijn een gezellige, niet bij de
11.30 uur.
bond aangesloten, bridgeclub waar
in de maanden september tot en met De cursus kost 15 euro, met Gelrepas betaal je 10 euro (deze moet je
mei in competitieverband op de
laten
zien). Dit bedrag is inclusief
dinsdagavonden kan worden gebridged van 19.00 uur tot 22.00 uur. de kapperskop. Je werkt met twee
deelnemers op één kapperskop.
We spelen in het gebouw van de
Weldam aan de Middachtensingel 39 Als je wilt meedoen, moet je wel
in Presikhaaf wonen.
te Arnhem. Er worden zes rondes
van vier spellen gespeeld.
Koffie en thee zijn gratis.
In de zomermaanden (juni tot en
met augustus) is er vrij bridgen, ook Wel graag je eigen schaar en een
kam meenemen.
op de dinsdagavonden en dezelfde
tijden.
De cursus is in MFC Presikhaven,
Laan van Presikhaaf 7. Je kunt je
Heeft u interesse of wilt u nadere
opgeven bij Khadeesha of bij
informatie dan kunt u contact
Ingrid, telefoon 06-52 71 07 66,
opnemen met J.G. Rozekrans,
mail i.sieljes@rijnstad.nl
tel. 026 - 311 41 24 of met
D.W. Hendriks, tel. 026 - 361 99 67. Tot vrijdag 30 september kun je je
U kunt zich per mail aanmelden via inschrijven. Daarna hoor je of je
Joop Rozekrans: joopton@12move.nl mag meedoen.
14

Nieuw!
Keramiek Atelier
in De Weldam
Vanaf maandag 10 oktober gaat
De Weldam starten met het keramiek atelier. Het is een open atelier
in een kleine, gezellige setting, voor
iedereen toegankelijk. De bedoeling
is vooral om op een laagdrempelige
manier met klei mooie dingen te
maken. Heeft u altijd al eens met
klei willen werken, kom dan een
kijkje nemen. Ook mensen met
meer ervaring zijn natuurlijk
welkom. Materialen zijn aanwezig.
De vrijwilligers, die het atelier
leiden, hebben de nodige ervaring.
Ze helpen u op weg en ondersteunen waar nodig.
Deelname aan het atelier is € 3,50
per keer, exclusief klei. De eerste
keer is gratis om te ontdekken of
het iets voor u is.
Het atelier is iedere maandagochtend open van 9.30 tot 12.00 uur.
Voor meer informatie of aanmelden
kunt u mailen naar
weldam@swoa.nl of bel naar
026 327 22 66.

WIJKNIEUWS
Colofon

Presikhaaf Wijknieuws is een wijkblad voor
en door wijkbewoners van Presikhaaf.
Verschijnt 5 maal per jaar.
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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

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 dankzij 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.

Inzenden kopij vóór
18 november 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:
12 december 2022

BEUKENNOOTJE
BINNEN
BLAADJES
BOEK
BOOM
BRUIN
EGEL
EIKELTJES
GEEL

GUUR
HAARDVUUR
HERFST
KAAL
KASTANJES
KOUD
LAARZEN
PADDENSTOEL
BOS

REGEN
REGENJAS
ROOD
STRUIK
THEE
VOGELS
WIND
WORM

U kunt uw oplossing insturen naar
het redactieadres of mailen onder
vermelding van naam, adres en telefoonnummer

vóór 18 november2022
Onder de goede inzenders wordt
een cadeaubon verloot.

De winnaar van de Sudoku
uit wijknieuws nummer 3 jaargang 24
is Amel Benmoussa.
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15.00 - 19.00 uur
15.30 - 17.30 uur

15.30 - 18.30 uur
18.00 - 19.00 uur
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Kinderkamp 9, Arnhem
www.deoosthof.com

