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Eimerssingel-Oost 266 

6834 CZ Arnhem 

Tel: 026-3217131 

E-mail:info@prismaimmerloo.com 

STICHTING PRISMA 

Prismahuis is goed bereikbaar met de auto, 
het openbaar vervoer en  de fiets. 
Het Prismahuis bevindt zich in Immerloo, 
op het schoolplein van Het Mozaïek. 

Stichting Prisma,  Eimerssingel-Oost 266 Arnhem  

Activiteitenprogramma  7e jaargang/ nummer 10/ nov 2014 

Dit programma is georganiseerd door Stichting Prisma Immerloo 

STICHTING PRISMA 

Programma 2015Programma 2015  



Je leert in 10 bijeenkomsten allerlei lekkere dingen maken. Je 
kookt in kleine groepjes. Niet alleen lekkere, maar ook gezon-
de gerechten. Natuurlijk eet je na afloop alles lekker met el-
kaar op! Als afsluiting nodigen we de ouders, opa's en oma's 
uit voor een heus diner... dus smullen 
maar. Voor meisjes en jongens van 7 
tot 12 jaar. 
  
Startdatum: woensdag 21 januari 2015 
Tijd: woensdagmiddag 
14.00 -15.30 uur (10 lessen) 
Kosten: € 0,50 per keer 
Begeleidsters: Noura,Souad en Rhisla-
ne 
 

Een speelmorgen is er voor kinderen 
tussen de 0 en 2½ jaar met hun 
 ouders.  
Eenmaal per week kunt u samen met 
uw baby of peuter terecht in het Pris-
mahuis. 
  
Elke  dinsdag  van 9.15 - 11.00  uur 
Kosten:  € 1, - per keer. Drinken voor 
de kinderen wordt gratis verzorgd. 
Begeleidsters: Nurhayat en Rhizlane  

Koken met kinderen 

Speelmorgen 

Creatief bezig zijn met: Hiphop 

Elke donderdagmiddag geeft Mellery Garcia een uur hip hop. 
Alle jongeren tussen de 12 en 18 jaar zijn welkom om mee te 
doen. 
 
Kosten: lidmaatschap van Wijkclub Immerloo/Malburgen  
(€6,- per maand) 
Lesgever: Mellery Garcia 

Zaalvoetbal  

Arabische/ Afghaanse taal voor kinderen 

Kinderen in de leeftijd van ongeveer 5 jaar t/m 12 jaar wordt 
de mogelijkheid geboden om op een speelse wijze kennis te 
maken met de beginselen van de eigen taal. Hierbij staat het 
leesplezier voorop. Aan de hand van enkele praktische  
thema`s zoals "kennismaken" en de "de weg vragen" komen 
heel eenvoudig lezen, schrijven, spreken en luisteren aan bod. 
 
Elke zaterdag van 10.00 uur tot 16.00 uur  
 Begeleiders: Jamal, Khadija en Akbar 

Zaalvoetbal is samenspel: samen aanvallen en samen verdedigen. Ieder-
een in de leeftijd van 11 jaar t/m 13 jaar is van harte welkom als hij of zij 
zich  inschrijft. 
 
Startdatum:  zondag 18 januari 2015 
Leeftijd: 11- 13 jaar  
Tijd: van 16.00- 17.00 uur 
Leeftijd:  8- 10 jaar  
Tijd: van 15.00 - 16.00  uur 
Kosten: € 0,50  per keer. 
Begeleider Jamal Ballouki 
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Hou jij van dansen? Dan heb je de mogelijkheid om te komen 
dansen bij dansjuf Mellery Garcia. Tijdens dit dansuurtje leer 
je verschillende dansstijlen zoals streetdance, hip hop en 
break dance. Kom eens langs en swing lekker mee! 
 
Elke donderdag van 16.00-17.00 uur  
Leeftijd: 7-12 jaar 
Kosten: lidmaatschap van Wijkclub Immerloo/Malburgen 
Lesgever: Mellery Garcia 
 

Dance4kids Zaalvoetbal  

Zaalvoetbal is samenspel: samen aanvallen en samen verdedigen. Ieder-
een in de leeftijd van 8 jaar t/m 10jaar is van harte welkom als hij of zij 
zich inschrijft. 
 
Startdatum: zondag 18 januari 2015 
Leeftijd:  8- 10 jaar  
Tijd: van 15.00 - 16.00  uur 
Kosten: € 0,50  per keer. 
Begeleider Jamal Ballouki 

Tekenen, schilderen, knippen, plakken, vouwen, verven, met 
klei werken, dingen doen die je leuk vindt. 
Voor meisjes en jongens van 4 tot 12 jaar. 
  
Elke  woensdag en dinsdagmiddag van 
14.00 - 15.30 uur 
Kosten: Entree & drinken € 0,50 per keer 
Begeleidsters: Noura, Souad en Rhizlane 



Samen koffie drinken… 

Natuurlijk bent u van harte welkom voor een lekker kopje koffie in onze 
gezellige huiskamer!  Van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 11.00 uur is 
er een koffieochtend voor vrouwen. Ook op maandagavond van 18.00 
tot 21.00 uur  kunt u in de huiskamer terecht voor een lekker kopje thee. 

Op woensdag en vrijdagavond van 19.00 tot 22.00 uur, is het voor ieder-
een. Kom gerust een keer langs! 

Afghaans voor beginners 

 

Naaicursus  

Je eigen kleding zelf leren maken. De 
cursus wordt door een docente gege-
ven. Iedere cursist krijgt hier ruim de 
aandacht om zijn eigen kledingstuk te 
maken onder de begeleiding van onze 
docenten. Na afloop van de cursus kan je 
met volle trots zelf een kledingstuk ma-
ken die je zelf hebt ontworpen. 
  
Elke dinsdagmiddag en donderdagmiddag van 12.00 tot 14.00 uur  
(10 lessen) 
Kosten: € 22,50,- Dit is inclusief diverse materialen. Wel dient u zelf 
schaar, garen, spelden, naalden e.d. mee te brengen. 
Begeleidster:  Fatma Yiğit 
Als u in het bezit bent van een Gelrepas krijgt u 50% korting 

U maakt op simpele en speelse wijze kennis met de basis taal waarbij u 
leert om bijvoorbeeld een hotel te reserveren, de weg te vragen en 
boodschappen te doen in het buitenland. 
     
Elke maandag van 12.00- 14.00 uur 
Kosten: € 15,- voor 10 lessen inclusief materiaal 

Het Nedreland taalcursus 

Voor iedereen die beter wil leren verstaan, spreken,  
schrijven en lezen  
 
elke dinsdag van 9.00 uur tot 11.00 uur  
Kosten: Gratis  
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Vrouwendag 
Lentefeest voor Vrouwen 
Intercultureel kinderfeest 
Cultuurdag  
Sportdag 
Familiedag 
Uitstapje voor kinderen 
Uitstapje voor iedereen 
Seizoen opening 
Suikerfeest 
Open dag 
Vrijwilligersfeest 
Rommelmarkt 

Eenmalige activiteiten 

Vrijwilligers nodig 

Wil jij graag meehelpen bij activiteiten en de 
voorbereiding? Heb jij goede ideeën over nieu-
we activiteiten? Ben jij enthousiast en gemoti-
veerd? En…wil jij wat betekenen voor de bewo-
ners uit Immerloo? Kom dan langs! 
Ook voor oudere vrijwilligers is er altijd genoeg 
te doen: Zoals het organiseren van activiteiten 
maar vooral voor het draaien van verschillende 
inloop-middagen en avonden.    



Ontmoetingsontbijt 

Een keer in de maand (eerste maandag van 
de maand) wordt de mogelijkheid aan de 
vrouwen uit Immerloo/ Het Duifje geboden 
tot het bezoeken van ontmoetingsruimten, 
onder het genot van een kopje koffie en 
ontbijt en daarbij leeftijdsgenoten te ont-
moeten. Het ontbijt start met een inloop 
vanaf 9.00 uur. Om ongeveer 9.30 uur zal het ontbijt beginnen . 
  
Kosten: €1,50 
Aanmelding van te voren opgeven) 

Nederlandse conversatieles 

In deze cursus staat het Nederlands 
praten centraal. Elke maandagoch-
tend komen aan bod: spreken, luiste-
ren, nieuwe woorden, zinnen maken. 
We werken aan de hand van eigen 
ervaringen van deelnemers, praktijksituaties zoals bood-
schappen doen of doktersbezoek, maar we bespreken ook de 
actualiteit.  
 
Elke maandag van 9.30-11.30 uur 
Kosten: gratis 
Begeleidsters: 
Ineke Vorst, Dorothé Wieseman-Nagy 

Engels voor beginners  

Zumba 

Elke donderdagochtend is er zumba speciaal voor en door 
vrouwen! Zumba is een combinatie van dansen en fitness op 
vrolijke muziek waar je energie van krijgt. Er is veel variatie en 
je traint je hele lichaam. Iedereen kan op zijn eigen niveau 
mee doen. 
 
Elke donderdag van  9.00-10.00 uur  
Leeftijd: 18+ vrouwen 
Kosten: lidmaatschap van 
Wijkclub Immerloo/
Malburgen (€6,- per maand) 
Lesgever: Karin Saenz Miller 

U maakt op simpele en speelse wijze kennis met de basis taal waarbij u 
leert om bijvoorbeeld een hotel te reserveren, de weg te vragen en 
boodschappen te doen in het buitenland. 
     
Tijd: donderdag van 10.00 – 11.30 uur 
Kosten: € 15,- voor 10 lessen inclusief materiaal 

 

 

U maakt op simpele en speelse wijze kennis met de basis taal waarbij u 
leert om bijvoorbeeld een hotel te reserveren, de weg te vragen en 
boodschappen te doen in het buitenland. 
     
Startdatum:  woensdag  7 januari  2015 
Tijd: woensdag van 10.00 – 11.30 uur 
Kosten: € 15,- voor 10 lessen inclusief materiaal 

Frans voor op vakantie. 

Bewegen op muziek voor 

Deze activiteit is voor vrouwen! Jong of oud, leeftijd speelt geen enkele 
rol. Ga je liever niet naar de sportschool of bij een grote club? Bij ons kun 
je onder begeleiding van een docente, in 
een kleine groep, sporten en bewegen. Er 
wordt op een leuke en gezellige manier 
gewerkt aan de conditie. 
 
Elke maandag van 19.00 tot 20.00 uur  
Kosten:€ 1,- per keer 

Vrouwen Eetcafé  

Elke maandag  is er  gezellig 
met andere vrouwen samen 
eten. Vanaf 14.00 uur gaan een 
paar vrouwen starten met het 
koken. Tussen 17.00 uur en 
17.15 uur komen de andere 
vrouwen en vanaf 17.15 uur 
wordt er gezamenlijk gegeten. 
De kosten voor deze gezellige 
avond zijn € 2,00 per persoon en kinderen € 1,00. Wilt u mee-
doen? Meldt u aan bij Deljan Sahimi. 

 
 

 

Recreatie, spelen en ontmoeting 

Ontspannen biljarten, sjoelen, schaken en dammen 
op een gezellige, recreatieve en sportieve manier. 
Heren én dames zijn van harte welkom! 
  
Elke woensdag en vrijdagavond van 
19.00 – 22.00 uur 
 Kosten: gratis 
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Deze cursus is bedoeld voor volwassenen die 
plezier hebben in bewegen en conditie willen 
verbeteren door intensief te bewegen op muziek. 
Er wordt gewerkt aan lichaamstraining en spier-
versteviging. De les begint met een warming-up 
om alle spieren los te maken. Daarna doen we 
allerlei oefeningen en bewegingen op de plaats en 
door de ruimte. 
 
Elke vrijdagaavond van  19.00 - 20.00 uur 
Kosten: € 1,- per keer 
 

Beweging voor volwassenen 45+ 

Ladies only 

Een fanatieke aerobic les op anashiedmuziek voor dames 
vanaf 16 jaar! 
Elke donderdagavond van 20.00 uur tot 21.00 uur  
 
Start: februari 2015  
Kosten: 10 lessenkaart voor €10,- 
Voor info: bel Esther (06-42304858) 
 
Als u in het bezit bent van een Gelrepas krijgt u 50% korting 

Spreekuur van SWOA  Arnhem 

Aan de oudere bewoners van  
Immerloo en omgeving 
 
 
Waar:  Stichting Prisma Immerloo, Eimerssingel-Oost 266 
Wanneer: Elke  dinsdag van 13.00 uur tot 14.30 uur 
Begeleidster: Martha Toonen 
Bij vragen over wonen, welzijn, zorg of financiën bent u van harte  
welkom! 

Repareren van elektrische apparaten 

Heeft u een defect apparaat zoals: 
Mixer, broodrooster, haardroger, magne-

tron,  
radio...etc? Breng ‘m naar het Repaircafé! 
             
Elke dinsdag en donderdagmiddag  
van 13.00 – 16.00 uur  
Wat: klein huishoudelijk elektrisch  
apparatuur 
Kosten:  gratis 
Reparateur: Yusofi (mobiel telefoon)0640383580  
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Kookles 

Iedere donderdagochtend is er een kookles op deze kookles 
wordt geleerd om gerechten uit verschillende landen te ko-
ken. Er worden recepten uitgewisseld. Om leuke contacten op 
te doen. Maar vooral natuurlijk om te genieten van lekkere 
hapjes. Na bereiding van het  gerecht wordt er gezamenlijk gegeten.  
Deze kookcursus is voor vrouwen van alle leeftijden met verschillende 
achtergronden! 
  
Startdatum: donderdag 15 januari 2015 
Tijd: 9.00- 11.00 uur 
Koste : € 1,- per keer 
(Aanmelding van te voren opgeven) 

Computer  voor beginners 

Voor wie is computerles bestemd? Het is bestemd voor 
mensen die nog niet of weinig met de computer werken en 
die dit graag willen leren. De computerlessen worden één 
op één gegeven.  
U leert: 

 Een computer bedienen  

 Op internet surfen 

 Met e-mail werken 

 Uw eigen computer beheren 

 Hoe het internet werkt 

 Gemeentelijke formulieren aanvragen 

 Formulieren downloaden (binnenhalen op uw com-
puter) en invullen 

 Advertenties bekijken en plaatsen. 

 Veilig betalen via Internet 
Tijd:  maandag en woensdagochtend 09.00 - 10.30 uur 
Kosten: € 15,- (10 lessen) 
Als u in het bezit bent van een Gelre Pas krijgt u 50% korting 

Borduren en breien 

Borduren, haken, etc. met de aanwezige vrouwen in de huiskamer van 
Prisma. Onder genot van een kopje koffie/thee gezamenlijk creatief bezig 
zijn. Borduren, breien en haken staan 
centraal. 
  
Startdatum:  maandag  januari  2015 
Tijdsduur: maandagmiddag 
12.00 – 14.00 uur (10 lessen) 
Kosten: € 10,- 
Begeleidster: Mugtaber Saref 

Arabisch  voor beginners 

U maakt op simpele en speelse wijze kennis met de basis taal waarbij u 
leert om bijvoorbeeld een hotel te reserveren, de weg te vragen en 
boodschappen te doen in het buitenland. 
     
Startdatum: vrijdag  9 januari 2015 
Tijd: vrijdag  9.30- 11.00 uur 
Kosten: € 15,- voor 10 lessen inclusief materiaal 



Hatha Yoga 

Hatha Yoga is bewegen met aandacht op je ademhaling. 
Door het bewegen en diepe ademhaling hef je blokkades op fysiek en 
emotioneel niveau op. Door het opheffen van blokkades ervaar je rust 
in je lichaam. Door de rust nemen je lichamelijke en emotionele klach-
ten af. Om Yoga te beoefenen hoef je niet jong en lenig te zijn. Zelfs 
met lichamelijke beperkingen kun je deze techniek beoefenen. De 
oefeningen worden aangepast aan de mogelijkheden van de deelne-
mers. 
Elke woensdag 18.30 - 19.30 uur 
Kosten: € 40,- (10 lessen) 
Begeleidster: Gǔlnar Yoldas 
 
Als u in het bezit bent van een Gelrepas krijgt 
u 50% korting 

Er wordt een gezellige soos gehouden op de dinsdagmiddag voor alle 
50-plussers in de wijk. Onder het genot van een kopje koffie of thee 
kunt u kennis maken met andere bewoners uit uw buurt of wijk. U 
kunt gezamenlijk sjoelen, en diverse spelletjes doen. U bent van harte 
welkom. 
 
Startdatum: dinsdag 126 augustus 2014 
Aanvangstijd van de seniorensoos is  
elke dinsdagmiddag  
vanaf 13.00 tot 15.30 uur 

SENIORENSOOS 

Voorlichting 

Er wordt maandelijks een bijeenkomst 
georganiseerd waar  bewoners elkaar ont-
moeten en waar zij voorlichting krijgen over 
verschillende onderwerpen. Hierbij houden 
we de drempel zo laag mogelijk door aan te 
sluiten op de belevingswereld . 
 
Wanneer: wordt bekend gemaakt door 
flyers 

Muziekavond  

Elke tweede vrijdag van de maand wordt er voor iedereen 
een gezellige muziekavond organiseert met live muziek . 
Deze avonden staan vooral in het teken van gezelligheid 
waarbij uiteraard ook volop gelegenheid is om de dansvloer 
op te gaan. Vanaf, 19.30 uur is de zaal open en men kan 
gezellig genieten van een kop koffie of een drankje. 
Consumpties zijn voor eigen rekening!  

 

Wilt u meedoen? 
Vul dan onderstaande strook in en doe deze in de brievenbus van 
Prisma Immerloo, Eimerssingel –Oost 266 ) 

INSCHRIJFFORMULIER 
Ik meld mij/mijn kind aan voor de volgende  
activiteit(en) of cursus(sen): 

 
INDIEN DE ACTIVITEITEN AL ZIJN BEGONNEN KUNT U ALSNOG 
INSTROMEN 
 
 

Activiteiten voor kinderen   
□ -  Koken vanaf 7 jaar 
□ - Tekenen/schilderen/knutselen (kinderen) 
□ -  Speelmorgen 
□ -  Zaalvoetbal in de leeftijd  van 8 – 11 jaar 
□ -  Zaalvoetbal in de leeftijd  van 12 – 16 jaar 
□  -  Arabische/ Afghaanse taal voor kinderen 

 

Activiteiten voor volwassenen 
□ - Naaicursus 
□ - Hatha Yoga 
□ - Computercursus voor vrouwen 
□ - Beweging voor vrouwen op muziek 
□ - Schilderen en tekenen (volwassenen) 
□ - Vrouwen Eetcafé  
□ - Beweging voor volwassenen 45+ 
□ - Borduren en breien 
□ - Nederlandse conversatieles 
□ - Nederlands taalcursus 
□ - Kookles 
□ - Engels voor  op vakantie 
□  -   Frans voor op vakantie 
□ - Arabisch voor op vakantie 
□ - Afghaans voor beginners 
 
 

Gegevens van de deelnemer 
 
Voornaam *…………………………………………. 
 
Achternaam *……………………………………… 
 
Geslacht:  O man  O vrouw 
 
Geboortedatum …………………………………… 
 
Adres *……………………………………………… 
 
Huisnr *…………………………………………… 
 
Postcode *………………………………….……… 
 
Plaats*………………………………………..…… 
 
Telefoon thuis……………………………………. 
 
Telefoon mobiel…………………………………... 
 
Emailadres ………………………………………. 
 
Groep……………………………………………… 


 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------


