
met gratis saus

€ 12,50
Rosendaalsestraat 481, 6824 CL Arnhem

026 - 442 4910   boerma-arnhem.nl

BRANDTBRANDT
Daktechniek & Onderhoud

Mob. (06) 51 16 48 51 
Tel. 0317 - 844 453 

www.bdto.nl

•    Gratis dakinspectie

•    Dakrenovatie

•    Dak reparatie

•    Lood en zink werk

•     Schoorsteenvegen € 25,00 per kanaal.

•     Dakgoot reinigen € 2,00 per meter

poutsmafietsen.nl   0267370190
Nieuw adres Sperwerstraat 67  Arnhem

Droom van Harmjaap Poutsma wordt werkelijkheid met verhuizing naar een nieuw pand
Poutsma Fietsen, de fi etsenwinkel op Geelgorslaan 42 op de Geitenkamp, gaat verhuizen. Maar wees gerust, ze blijven op hetzelfde winkelpleintje naast Hoogte 80. In feite de 
overkant van de straat, slechts 15 meter verder. Het nieuwe adres wordt Sperwerstraat 67, het pand waar eerst een Chinees restaurant was gevestigd. De reden? De fi etsenwinkel 
was alweer uit zijn jasje gegroeid, dus was meer ruimte nodig.

Harmjaap kluste al vanaf 
zijn 14e aan fi etsen, en is al 
eerder een tijd fi etsenmaker 
geweest. Na een carrière als 
liftenbouwer, is hij de fi et-
sen toch weer gaan missen. 
Zes jaar geleden is hij weer 
begonnen met het repareren 
van fi etsen. Toen nog vanuit 
de schuur in zijn tuin op de 
Geitenkamp , waar hij oude 
fi etsen opknapte naar ‘zo 
goed als nieuw’. Al snel kon 
de overstap gemaakt worden 
naar het pand op de Geel-
gorslaan, om een fi etsenwin-
kel te kunnen opzetten. Dit 
pand bood niet alleen ruimte 
aan een fatsoenlijke etalage 
van de fi etsen, maar ook aan 
verkoop van nieuwe fi etsen 
en een betere werkruimte. 
Met de nieuwe ruimte kon 
toen al de nodige uitbrei-
ding worden gedaan, zowel 
in werkruimte als personeel 
en stage-lopers. Waarbij zijn 
vrouw Wendy nog steeds 
de vaste kracht is voor de 
administratie, verkoop en 
verdere lopende zaken in de 
winkel. En qua personeel 
zijn de jongens Willem en 
Tom ook niet meer weg te 
denken bij Poutsma Fietsen.

Inmiddels is Harmjaap voor 
veel mensen uit de wijk én 
daarbuiten het vaste adres 
geworden voor reparaties en 
nieuwe fi etsen. Daarbij helpt 
het ook dat hij in de loop van 

de jaren de offi ciële dealer 
is geworden van de merken 
Giant, Union, Frog (mooie 
lichtgewicht kinderfi etsen) 
en binnenkort ook Stevens.
Slechts vier jaar later is 
Poutsma Fietsen dan ook 
zoveel gegroeid dat ze nog 
meer ruimte nodig hebben. 

Het nieuwe pand hadden ze 
al een tijdje op het oog, dit 
jaar is het eindelijk gelukt de 
benedenverdieping te kopen. 
Harmjaap: ‘Een grote stap 
waarmee ik mijn droom aan 
het waarmaken ben. Een 
eigen pand, met voldoende 
ruimte om alle fi etsen uit te 
stallen en daarnaast extra 
ruimte voor uitbreiding van 
maar liefst 4 werkunits.’ 

Om het pand om te tove-
ren naar een fi etsenwinkel 
moest er wel een hele hoop 
gebeuren. Eerst moest al 
het oude meubilair en in-
richting gesloopt en opge-
ruimd worden, samen met 
het eruit slopen van enkele 
muren. Vervolgens kon het 
opnieuw inrichten van de 
winkel beginnen, tot en met 
een gloednieuwe voorpui. 

Veel van deze klussen heeft 
Harmjaap zelf kunnen doen 
met familie en vrienden.
 

Zelfs zijn twee zonen Sepp 
(9) en Mats (6) hebben fl ink 
geholpen. Harmjaap: ‘Ik ben 
niet alleen dankbaar voor de 
stap naar een groter pand, 
juist om dat samen met de 
hele familie voor elkaar te 
krijgen is enorm gaaf!’ 

Openingsweek
Gaat de verhuizing nog gevierd worden? Jazeker! 
Poutsma Fietsen is al verhuisd naar het nieuwe pand aan 
Sperwerstraat 67. De offi ciële openingsweek is van 
8 okt t/m 12 okt. Tijdens die week is er een leuke 
kortingsactie, koffi e en lekkere hapjes!

• De schuur waar de droom begon...

Wijkkrant voor Geitenkamp, (Nieuw-)Monnikenhuizen, Arnhemse Allee en Saksen-Weimar
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HET WIJK-ABC
Bewonersoverleg Geitenkamp, (Nieuw) Monnikenhui-
zen, Arnhemse Allee en Saksen Weimar. Contact: 
Paul Nuiver, tel: 06-50233894,  p.nuiver@rijnstad.nl

De Beijer :
Willem Beijerstraat 13,
tel: 026-3655292  hetkoffiekaffee@gmail.com

Buurtbemiddeling :
tel: 026-3519941  buurtbemiddeling@rijnstad.nl

Buurtkerk Geitenkamp :
tel: 06-25064910  buurkerkgeitenkamp@gmail.com

Circus op de Bult :
06-2493 6113  circusopdebult@gmail.com

Cultuurmakelaar :
Lidwin van Grunsven : 06-23822240.

 lidwin.van.grunsven@rozet.nl

Drie Gasthuizen (onderdeel van DrieGasthuizenGroep) :
Tel: 026 354 9415

 klantcontactcentrum@driegasthuizengroep.nl 

Financiën en Formulieren Rijnstad :
Tel: 026-3127999.  hulpverlening@rijnstad.nl
Spreekuur:
• donderdag: 10.00-12.00, MFC De Wetering
Ma en vr op afspraak via www.rijnstad.nl/afspraak

Gemeente Arnhem :
• Wijkteam Leefomgeving Arnhem Noord-Oost  

John Wijnbergen, Marlies Hallingse, Johanna 
Sinnema en  Tiny Wouters;                                          

 noord-oost@leefomgevingarnhem.nl
• Vragen, klachten m.b.t. de openbare ruimte : 0900-1809  

Het Groente Gilde :  groentegilde@gmail.com

Jongerencentrum De Sperwer :
Sperwerstraat 149, tel. 026-4456603

Kunst op de Bult :
Willem Beijerstraat 13,
tel  026 4432138     info@kunst-op-de-bult.nl 

Leefstijlcoach :
Hayke van Valburg : 06-2576 7653 

 hayke.van.valburg@sportbedrijfarnhem.nl

Multi-Functioneel Centrum De Wetering : 
Bonte Wetering 89, tel. 026-3772020

Politie : 0900-8844
• spreekuur: dinsdag, 18.00-20.00. MFC De Wetering

Oud IJzer (ijzer, metaal, wasmachines etc) : 
06 20028624,   oudijzerkoning@oudijzerkoning.nl

Portaal, gebiedsbeheerder Fred Martens :
0800-7678225,  info@portaal.nl; 
spreekuur: 
• woensdag  13.30-14.30, Dr. Bosstraat 34
• vrijdag  16.00-17.00 uur, MFC De Wetering

Samen Eten (maandelijkse buurtmaaltijd) :
06-11091183,  info@sameneten.net

STEVIG : 06 1222 3122 // 06 5389 7497
  info@stevigarnhem.nl

Straathoekwerker Peter Delwig : 06-4372 8049
 p.delwig@pactum.org

SUEZ  (voor vragen over grof-, tuin- en snoeiafval) : 
026-4460490
 
SWOA : 06-11781072

Thuiszorg Midden-Gelderland : 026-3762000

2Switch : 0900-0205

(Stichting) Het Vincentrum (inzameling goederen) :
Rosendaalseweg 758, tel. 026-3512783  
(di, do, vr: 13.30-16.30; za 10.00-12.30)

Vitale Verbindingen:
tel: 06-19173659  info@vitaleverbindingen.nl

Vivare : 088-0541111   klant@vivare.nl
Spreekuur:
• donderdag 13.30-15.30 uur, MFC De Wetering

Volkshuisvesting Arnhem :
026-3712712    info@volkshuisvesting.nl

Winkelbus : 06-16994057
(dinsdag, donderdag, vrijdag: 10.00-16.00)

Wijkteam Arnhem Noord-Oost :
Informatie en hulp op het gebied van (jeugd)zorg, welzijn, 
werk en inkomen)  :  088-2260000 ; 
Spreekuur:
• di 8.30-9.00 uur: De Witte Vlinder
• di 12.30-14.00 uur: De Beijer 
• wo 13.30-15.00 uur: Drie Gasthuizen (elke oneven 

week)
• do 9.00-12.00 uur: Medisch Centrum ‘t Span
• do 13.00-14.30 uur: MFC De Wetering
www.wijkteamsarnhem.nl

Zorgboerderij Tokhok : 
Beukenlaan 27,  06-44254212,  tokhok@live.nl

Bij een hartstilstand is reanimeren van levensbelang. De inzet van een AED helpt daarbij. 
Een AED (Automatische Externe Defibrilator) is een draagbaar apparaat dat in geval van nood 
door iedereen gebruikt kan worden. 
Via gesproken opdrachten krijgt u instructies bij het reanimeren.
In de wijk Geitenkamp zijn op de volgende 6 locaties AED’s aanwezig:

• Huisartsenpost Het Span, Van Maerlantstraat 3

• Coop, Geitenkamp 17

• MFC De Wetering (2 x), Bonte Wetering 89

• Druckpunt Fysiotherapie, Druckerstraat 16

• Coop, Schuttersbergplein 13

• Sportcentrum Valkenhuizen, Beukenlaan 15

Zaterdag 7 september 
17.00-20.00 uur: Oogstfeest (Samen Eten en Buurt-
moestuinen Geitenkamp). De Vlindertuin. Samen met 
de wijk de oogst delen en eten. Geen kosten, wel graag aan-
melden via info@sameneten.net of tel 06-11091183. 

Dinsdag 10 september
13.00-16.00 uur: Feestelijke opening ‘Post in de 
Beijer’ (Rijnstad, De Beijer en Rozet). Willem Beijer-
straat 13. Aftrap van het wekelijkse inloopspreekuur.
Met de Ernem Bingo. Zie artikel elders in deze krant

20.00-22.00 uur: Bewonersoverleg (Wijk) MFC De We-
tering. Zaal open 20.30. Praat mee over jouw wijk!

Zondag 15 september
10.30-12.30 uur: Buurtkerk Geitenkamp. MFC De We-
tering. Samen ontbijten en vieren. Iedereen is welkom, wat 
je ook gelooft. Respect voor elkaar is het uitgangspunt.

Maandag 16 september
19.45-20.45 uur : Bult talent (Rozet/Rijnstad/Kunst 
op de Bult). Dansworkshop in De Beijer, Willem Beijer-
straat 13, voor volwassenen van 18 jaar en ouder o.l.v. Mel-
lery Garcia Turbi. €5,00 Opgeven: m.bussink@rijnstad.nl of 
hetkoffiekaffee@gmail.com

Dinsdag 17 september
19.30 uur: Alzheimer Café. Brasserie de Burcht, Rosen-
daalseweg 485. 

Donderdag 19 september
10.30-12.30 uur: Kunstcafé 55+ (Rozet) Archeologie op 
de Geitenkamp. Leo Smole, senior archeoloog voor de ge-
meente Arnhem, vertelt over zijn werk. Gratis entree.

19.30 uur: Filmavond (KoffieKaffee) De Beijer. Start film 
om 19.45 uur: Meer info:  hetkoffiekaffee@gmail.com. 
Entree €2,00; inclusief maaltijd vooraf € 5,00; aanmelden 
uiterlijk dinsdag via hetkoffiekaffee@gmail.com

Vrijdag 20 september
14.00-16.00 uur: Bingo (SWOA) MFC De Wetering. Zaal 
open 13.30. Kom gezellig meedoen. Prijs per plankje € 3,00

17.30-19.30 uur: Eet en/of kook mee in het MFC (Acti-
veringsteam). MFC De Wetering. Maaltijd voor wijkbewo-
ners. Kosten €4,00; kinderen t/m 12 jr (onder begeleiding)  
€3,00. Opgeven vóór 22 augustus via 026-3772020 of aan 
de   balie van MFC De Wetering.
Meld eventuele allergieën of andere zaken vooraf, dan 
wordt daar rekening mee gehouden.

Woensdag 23 september
16.00-19.00 uur: Workshop Fotografie. (Louise Honée). 
Workshop voor volwassen deelnemers n.a.v. de expositie 
Onze Wijk. Gratis! (zie pagina hiernaast) 

Woensdag 25 september
14.00-16.30 uur: Hoogte 80-Loop (Sportbedrijf Arn-
hem) Jaarlijkse hardloopwedstrijd vanaf Hoogte 80 voor 
kinderen van 0 t/m 12 jaar. Gratis deelname, opgeven kan 
tot 24 september bij Playground de Rommelkist. Zie voor 
specifieke tijden per leeftijdscategorie het artikel elders in 
deze krant.

19.00-21.00 uur: Hoogte 80-Loop (Sportbedrijf Arn-
hem). Jaarlijkse hardloopwedstrijd vanaf Hoogte 80 voor 
(jong-)volwassenen vanaf 13 jaar. Deelname €4,00, inschrij-
ven op de dag zelf voorafgaand aan de wedstrijd. Lees ook 
het artikel elders in deze krant

Zaterdag 28 september
13.30-18.30 uur: Wijkendag. (Kunst op de Bult) 
Hoogte 80. Zie pagina hiernaast

14.00-16.30 uur: Bingo (Vrolijke Bingonootjes). De 
Beijer. Met live muziek. Prijs per boekje € 3,00

Zondag 29 september
10.30-12.30 uur: Buurtkerk Geitenkamp. MFC De We-
tering. Samen ontbijten en vieren. Iedereen is welkom, wat 
je ook gelooft. Respect voor elkaar is het uitgangspunt.

Maandag 30 september
19.45-20.45 uur : Bult talent (Rozet/Rijnstad/Kunst 
op de Bult). Dansworkshop in De Beijer, Willem Beijer-
straat 13, voor volwassenen van 18 jaar en ouder o.l.v. Mel-
lery Garcia Turbi. €5,00 Opgeven: m.bussink@rijnstad.nl of 
hetkoffiekaffee@gmail.com

Dinsdag 1 oktober
12.00 uur: Twaalfuurtje (Aktiveringsteam) MFC De 
Wetering. Een lekker tussendoortje voor slechts €2,00. 

13.00-14.00 uur: Advies over werk & zinvolle dagbe-
steding. (Wijkteam). MFC De Wetering.
Kosteloos en laagdrempelig advies over werk en zinvolle da-
ginvulling. Elke eerste dinsdag van de  maand.

Donderdag 3 oktober
19.30 uur: Filmavond (KoffieKaffee) De Beijer. Start film 
om 19.45 uur: Meer info:  hetkoffiekaffee@gmail.com. 
Entree €2,00; inclusief maaltijd vooraf € 5,00; aanmelden 
uiterlijk dinsdag via hetkoffiekaffee@gmail.com

Vrijdag 4 oktober
14.00-16.00 uur: Bingo (SWOA) MFC De Wetering. Zaal 
open 13.30. Kom gezellig meedoen. Prijs per plankje € 3,00

Zaterdag 5 oktober
17.30-20.30 uur: Samen Eten MFC De Wetering.
Omdat samen eten en elkaar ontmoeten gezellig is.Kosten 
€2,50. Tel.: 06-11091183  ;  info@sameneten.net

Zondag 13 oktober
10.30-12.30 uur: Buurtkerk Geitenkamp. MFC De We-
tering. Samen ontbijten en vieren. Iedereen is welkom, wat 
je ook gelooft. Respect voor elkaar is het uitgangspunt.

Maandag 14 oktober
19.45-20.45 uur : Bult talent (Rozet/Rijnstad/Kunst 
op de Bult). Dansworkshop in De Beijer, Willem Beijer-
straat 13, voor volwassenen van 18 jaar en ouder o.l.v. Mel-
lery Garcia Turbi. €5,00 Opgeven: m.bussink@rijnstad.nl of 
hetkoffiekaffee@gmail.com

Dinsdag 15 oktober
19.30 uur: Alzheimer Café. Brasserie de Burcht, Rosen-
daalseweg 485. 

Donderdag 17 oktober
19.30 uur: Filmavond (KoffieKaffee) De Beijer. Start film 
om 19.45 uur: Meer info:  hetkoffiekaffee@gmail.com. 
Entree €2,00; inclusief maaltijd vooraf € 5,00; aanmelden 
uiterlijk dinsdag via hetkoffiekaffee@gmail.com

Vrijdag 18 oktober
14.00-16.00 uur: Bingo (SWOA) MFC De Wetering. Zaal 
open 13.30. Kom gezellig meedoen. Prijs per plankje € 3,00

Dinsdag 22 oktober
20.00-22.00 uur: Bewonersoverleg (Wijk) MFC De Wete-
ring. Zaal open 20.30. Praat mee over jouw wijk!

Agenda en informatie



GRATIS PARKEREN OP HET MOOISTE MARKTPLEIN VAN ARNHEM

Tel: 026 8484748
Natuurlijk

Lekkerder
Smakelijker

www.slagerijvanegmond.nl
E-Mail: info@slagerijvanegmond.nl

De R zit weer in de maand

Hij is er weer:
Onze KampioensRookworst

Geitenkamp 13   6823 HC Arnhem
telefoonnummer:  (026) 351 21 01
e-mail:   info@cissorsarnhem.nl

Foto-expositie toont belevingswereld van kinderen
Op 28 september wordt tijdens de Wijkendag op Hoogte 80 de foto-expositie ‘Onze Wijk: Op de Geitenbult’ van 
fotografe Louise Honée officieel geopend. De expositie is onderdeel van het stedelijke fotoproject ‘Onze Wijk’ van 
FotoCollectief Arnhem. Na de Wijkendag is de tentoonstelling nog een week te zien in jongerencentrum De Sperwer.

Louise heeft de wijk vast-
gelegd met haar fotografie 
vanuit de belevingswereld 
van de kinderen die hier 
opgroeien. Daarmee heeft 
ze een intimiteit vastgelegd, 
met daarin het rauwe en 
soms brutale karakter van 
deze kinderen dat tegelijker-
tijd ook serieus en zacht is. 

De totstandkoming van dit 
project ging niet over één 
nacht ijs. Louise vertelt: ‘Ik 
sprak ongeveer een jaar ge-
leden uitvoerig met de ver-
schillende jeugdwerkers van 
de Wetering en de Sperwer 
die mij inzicht gaven over 
hoe het voor veel kinde-
ren is om in deze wijk op te 

groeien. Gaandeweg ging 
ik fotograferen en kweekte 
vertrouwen bij de kinderen 
en bij de ouders. Ik werd 
voor de kinderen een bekend 
gezicht, als ik terugkwam in 
de wijk  werd ik herkend en  
enthousiast begroet. 

Ik wilde de kinderen op 
verschillende momenten 
vast  leggen, tijdens hun 
gebruikelijke bezigheden: 
op de knutselclub, tijdens 
de dansrepetitie, eten bij 
mensen thuis, eten op de 
Sperwer, in de winter bij de 
bevroren vijver, skaten in de 
skate-kerk, dieren aaien bij 
de zorgboerderij en nog een 
paar dingen. De kinderen 
zagen mij als een bekende 
en kreeg ik de kans ver-
trouwd met de wijk te raken. 

Een keer ben ik ook uitgeno-
digd bij een gezin om mee te 
eten, het lievelingsgerecht 
bruine bonen met rijst!’ 

De kinderen hebben ook de 
naam mede bepaald. Omdat 
ze allemaal spraken over de 
Geitenbult wanneer het hun 
wijk betrof, werd dit onder-
deel van de expositie al snel 
‘Op de Geitenbult’ gedoopt.

In het kader van deze feeste-
lijk happening geeft Louise 
Honée nog twee fotografie 
workshops, één voor kin-
deren en één voor volwas-
senen.  De workshop voor 
kinderen zit al vol, maar 
volwassen kunnen zich nog 
wel aanmelden voor de gra-
tis workshop.
(zie kader hiernaast). 

Workshop Fotografie voor volwassenen

Op maandag 23 september van 16.00 tot 19.00 uur in 
de Beijer, geeft fotografe Louise Honée een workshop 
Fotografie voor volwassenen.

Deze workshop bestaat uit verschillende delen:
Verschillende voorbeelden uit de fotografie waarin een 
verhaal verteld wordt (documentaire fotografie) komen 
aan de orde en worden besproken. Wat is er eigenlijk al-
lemaal te zien op een foto, welk verhaal wordt verteld? 
Door te kijken wordt de fantasie geprikkeld om zelf met 
fotografie aan de slag te gaan.

Daarna gaan de deelnemers zelf foto’s maken, ieder gaat 
zijn eigen verhaal vertellen. Door aan de slag te gaan 
zie je dat die verhalen heel gemakkelijk te vinden zijn. 
Maar hoe maak je eigenlijk een foto? Met een camera 
natuurlijk. Heb je een zelf een camera, neem die dan 
mee of gebruik de camera van je telefoon. Dat kan net 
zo gemakkelijk.
De mooiste foto’s van de workshop worden tentoonge-
steld op de Wijkendag op 28 september op Hoogte80, 
waar ook de expositie van het Fotocollectief Arnhem 
wordt geopend om 14 uur!

Aanmelden voor de workshop kan tot en met vrijdag 
20 september via hetkoffiekaffee@gmail.com. Er is 
plaats voor 10 deelnemers. Deelname is gratis, wel be-
taal je voor koffie of thee een kleine bijdrage.

28 september: Wijkendag

In de vorige editie schreven we er al over: de Wijkendag 2019 komt eraan! Op 28 september zal op Hoogte 80 een tent komen te staan waarin vanaf 13.30 uur verschillende 
organisaties uit de wijk zich voor kunnen stellen. Maar het is niet alleen informatie: er is ook een kleedjesmarkt , er zijn leuke workshops, muziek, theater en een open podium. 
Bovendien zal om 14.00 uur de foto-expositie ‘Onze Wijk’, van fotografe Louise Honée, officiëel worden geopend. (zie artikel hieronder). Het belooft een gezellige dag te worden, 
waar alle inwoners van Geitenkamp, Arnhemse Allee, (Nieuw-) Monnikenhuizen, Saksen-Weimar en andere aanliggende wijken van harte welkom zijn. 

Een greep uit de activiteiten van de dag: Open Podium*,  Opening foto-expositie ‘Onze Wijk’,  kleedjesmarkt*  , workshop waterspuwers maken, Circus op de Bult geeft een optreden, bij 
Anita kunnen kinderen zich laten schminken, Channa Wijmans van Knalgoed produkties geeft informatie over boekdrukken en gitaarcoach John Verstegen geeft met zijn leerlingen, een 
workshop. (* voor opgave Open Podium en/of kleedjesmarkt: De Beijer of heidinatuur@gmail.com
Catering wordt verzorgd door: IJskar van Meneer IJs, Het KoffieKaffee, Activeringsteam (Rijnstad), Enjoy & Learn,Slagerij van Egmond, Stadskok en De Blauwe Tomaat. 
Mede mogelijk gemaakt door: Coop, Jumbo, Rozet, Bewonersoverleg Geitenkamp/Monnikenhuizen en Kunst op de Bult. Bewonersoverleg Vivare

Deelnemers: Kunst op de Bult, Stichting Stevig, Sportbedrijf Arnhem, De Vlindertuin (ReCap en Juul’s Atelier), de winkeliers van het marktplein,  Vitale Verbindingen, de corporaties 
Portaal, Volkshuisvesting en Vivare, het sociaal wijkteam, Team Leefomgeving, Locus Fysiotherapie, SWOA,  Rijnstad, Rozet, Scholengemeenschap Guido, Zorgplein Geitenkamp,     
Gemeente Arnhem, Mantelzorg & vrijwillige thuishulp en Indigo. 



Kort nieuws

17 en je
beweegt 
weer! fysiolocus.nl

Willem Beijerstraat 13, 6823 EW, Arnhem
jurgen@fysiolocus.nl  |  06 - 144 32 123

Fysiotherapie 
met een 
positieve draai

Geopend op :

ma
di
wo
vr

za

Vitale Inloop
Het Koffie Kaffee

Daadkracht
Het Koffie Kaffee

RIBW Inloop
Het Koffie Kaffee

14.00-16.00
10.00-14.00
10.00-12.30
10.00-14.00
14.00-16.00
10.00-14.00

Willem Beijerstraat 13

Oogstfeest in de Vlindertuin
Aanstaande zaterdag,  7 september is het zover:
in buurtmoestuin De Vlindertuin wordt het oogstfeest 
gehouden. De oogst van de 
Geitenkampse moestuinen 
gaat dan omgetoverd wor-
den tot een heerlijke maal-
tijd. Alle wijkbewoners zijn 
welkom en er zijn geen kos-
ten aan verbonden. Wie wil, 
mag ook thuis wat bereiden 
en meeneemen. Voor barbe-
cues wordt gezorgd. Vanaf 
17.00 uur wordt alles klaar-
gezet, de maaltijd zelf begint 
om 17.30 uur. 
Heb je zin om mee te eten? 
Geef je dan op via 
info@sameneten.net of bel 06-11091183. 
En als je mee wil helpen met klaarzetten, zorg dan dat je om 
17.00 aanwezig bent.

Het oogstfeest wordt georganiseerd door Samen Eten & 
Moestuinen Geitenkamp.

Inloopspreekuur over (digitale) post in de Beijer
Heb je een brief die je niet begrijpt? Moet je op internet iets doen en weet je niet hoe? Vind je het spannend om post te 
openen van de gemeente of belastingdienst? Kom dan vanaf 10 september naar Post in de Beijer. U krijgt dan advies 
over wat er gedaan kan worden.

Post in de Beijer is een nieu-
we activiteit van Rijnstad, 
Rozet, SGS Guido, De Beijer 
en de wijkteams Arnhem. 

Het is speciaal bedoeld voor 
mensen die niet goed thuis 
zijn in de digitale wereld of 
de taal van formulieren niet 
begrijpen. Iedere dinsdag 
van 13.00 tot 16.00 uur zijn 
er vrijwilligers die je wil-
len helpen en scholieren van 
Guido De Bres die handig 
zijn met internet. Moeilijke 

vragen worden beantwoord 
door sociaal raadsvrouw 
Anita Peters. Zij draait al 
drie spreekuren voor het 
Sociaal raadsliedenwerk 
in MFC De Wetering, daar 
komt nu dus de dinsdagmid-
dag in de Beijer bij. Ook zal 
er regelmatig iemand van 
het sociale wijkteam aanwe-
zig zijn om mee te denken, 
als daar befoefte aan is. 

Op dinsdag 10 september is 
er om 13.00 uur een feeste-
lijke opening. De opening is 
onderdeel van de Week van 
de alfabetisering. Om 14.00 

uur is er een Ernem Bingo, 
waar iedereen aan mee kan 
doen. Leuk voor jong en 
oud!

Behalve het inloopspreek-
uur komt er iedere tweede 
dinsdag van de maand een 
themamiddag. Heel veel 
mensen lopen immers tegen 
dezelfde vragen en proble-
men aan. Tijdens deze mid-
dag wordt informatie gege-
ven over deze onderwerpen 
en krijg je tips. En natuurlijk 
is er ook de gelegenheid om 
de vragen stellen die je zelf 
hebt. 

De thema’s voor de komen-
de maanden zijn: 

10 september: Feestelijke 
opening met Ernem Bingo
8 oktober: Woonlasten; 
huur en huurtoeslag, ener-
giekosten, belastingen van 
de gemeente en het water-
schap. 
12 november: Zorgkosten; 
hoe zit het nu met al die ver-
schillende kosten en hoe kan 
ik dat betalen?
10 december: Kies je eigen 
zorgverzekering

Tot ziens in De Beijer!

(advertorial)

LEVEN IN JE LIJF

Leven in je lijf cursussen zijn geschikt voor mensen die in 
groepsverband zichzelf beter willen leren kennen. Het is een 
bijzondere training op het gebied van persoonlijke ontwik-
keling. In de cursus leren de deelnemers om via ademhaling, 
contact en lichaamsgerichte oefeningen meer ontspanning te 
vinden, maar ook meer zelfb ewustzijn en levendigheid. In deze 
cursus kun je nieuwe stappen zett en en breng je jezelf in bewe-
ging. Leven in je lijf brengt je meer in contact met jezelf.

Op een andere manier mensen ontmoeten, elkaar werkelijk 
zien, samen verbinden. Door het volgen van deze acti viteiten 
word je meer open, ontspannen en vrijer. Ben je nieuwsgie-
rig geworden? Kom dan naar de proefl es op 10 september om 
19.30u.

De cursus bestaat uit 10 dinsdagavonden en wordt gegeven 
door Jorinde van der Donk.

De cursus Leven in je lijf start 3 keer per jaar. Voor actuele data 
of voor meer informati e kijk je op 
www.prakti jkandrijn.nl/leven-in-je-lijf-2019/ 
of bel 06-19362458.

DATA
Start 17 september, 19.30 - 22.15 uur
PRIJZEN
€ 310,- voor 10 dinsdagavonden (inclusief een download met 
oefeningen).
TRAINER
Prakti jk Andrijn, prakti jk voor lichaamsgerichte psychotherapie, 
Jorinde van der Donk
06-19362458
info@prakti jkandrijn.nl 
www.prakti jkandrijn.nl

Wat: inloopmiddag voor vragen over (digitale) post of formulieren
Wanneer: dinsdagmiddag
Tijd: 13.00 tot 16.00 uur
Plaats: De Beijer, Willem Beijerstraat 13

‘We zijn nog steeds gewoon geopend’
Eind vorig jaar werd de wijk opgeschrikt door een poging tot overval van cafétaria ‘t Beumertje. Gerrit-Jan Beumer 
wist de overvaller weg te jagen. De dader is inmiddels veroordeeld tot een gevangenisstraf van 42 maanden.

Het was een rustige dins-
dagavond in november toen 
tegen het eind van de avond 
een jongeman de zaak in-
stapte. ‘Het gebeurde eigen-
lijk allemaal heel snel’, blikt 
Gerrit-Jan terug. ‘Op het 
moment dat de overvaller 
vroeg om geld, stapte ik op 
hem af. Hij wist niet hoe snel 
hij weg moest komen. Ik liep 
hem nog achterna, maar 
gleed uit bij de deur. Henny, 
mijn vrouw, was ondertus-
sen gealarmeerd door de ge-
luiden. Ze sprong nog over 
me heen en riep de overval-
ler na, ook in de hoop dat 
andere mensen in de straat 
het zouden horen’  .

Gerrit-Jan heeft het verhaal 
inmiddels talloze keren ver-
teld. Maar ondanks de goe-
de afl oop zit niet de schrik, 
maar wel de voorzichtigheid 
er een beetje in. Hij heeft 
er echter geen moment aan 
gedacht om te stoppen. ‘Er 
zijn wel mensen die dat den-
ken, omdat het een beetje 
onduidelijk in de krant heeft 
gestaan. Maar het enige wat 
er veranderd is, is dat wij op 
rustige tijden de deur op slot 
houden. Er zit echter wel 
een bel bij de voordeur, en 
zodra wij gezien hebben dat 
het ‘goed volk’ is, gaat de 
deur gewoon open’. 

Dat is maar goed ook, wan 
‘t Beumertje is méér dan 
een cafetaria. ‘Jullie heb-
ben een sociale functie’, 
zei één van de toegesnelde 
agenten op de avond van de 
overval. Gerrit Jan beaamt 
dat: ‘Mensen komen hier om 
een praatje te maken, om te 
lachen, maar ook om uit te 

huilen. En soms willen ze 
hier nog een gezellig feestje 
hebben’. De sociale betrok-
kenheid bleek ook uit de 
vele sympathiebetuigingen 
er vanuit de wijk kwamen. 
’Zo’n beetje iedereen die 
we kennen kwam langs om 
ons een hart onder de riem 
te steken. We willen dan ook 

meteen even gebruik maken 
van de gelegenheid om ie-
dereen te bedanken voor de 
steun die we in de afgelopen 
maanden hebben gekregen’.

Cafetaria ‘t Beumertje 
is dagelijks van 15.30 tot 
24.00 uur geopend, op vrij-
dag vanaf 12.00 uur.

Bezoekadres: MFC De WeteringBonte Wetering 89Contact:Tel: (ma t/m vr; 9.00-17.00 uur)026 377 2233     06 1944 6950www.sportbedrijfarnhem.nl eibert.leusink@sportbedrijfarnhem.nl



Geert woont sinds 12 jaar met zijn vrouw 
op de Bult. De eerste 5 jaar in één van de 
flats aan de Monnikensteeg en daarna één 
straat verder, aan de Wielewaalstraat.

Geert is, samen met de mensen van Samen 
Eten, al geruime tijd actief in de wijk. Sinds 
twee jaar neemt hij deel aan de buurt-
kerk. ‘Het mooie van de Buurtkerk vind 
ik dat het uit hele verschillende mensen 
bestaat, die je anders niet bij elkaar zou 
hebben bedacht. Ondanks de verschillen is 
iedereen heel betrokken met elkaar en kan 
iedereen helemaal zichzelf zijn. Naast de 
activiteiten op zondag ontmoeten de buurt-
kerkers elkaar ook op andere activiteiten, 
zoals bij de moestuin of bij elkaar thuis. Ik 
zou niet meer zonder de mensen van de 
Buurtkerk kunnen!’

Geert is vaak te vinden bij de buurtmoes-
tuin De Vlindertuin, maar ook op het MFC 
voor de maaltijd  ‘Samen Eten’ en de bij-
eenkomst van de Buurtkerk. 

Vera heeft tot haar 7e op Texel gewoond 
voordat ze naar Emmeloord verhuisde. Ze 
ging studeren in Zwolle en kwam vervol-
gens in Harderwijk terecht. Vijf jaar gele-
den ging ze met haar man op zoek naar 
een plek om een buurtkerk te beginnen en 
kwamen ze op de bult aan het Schutters-
bergplein te wonen.

‘Het mooie aan de buurtkerk is de mix van 
gelovigen, anders-gelovigen en niet-gelovi-
gen, dat maakt het  heel leuk en leerzaam. 
De ontmoeting met elkaar, samen lekker 
eten, gezelligheid en de mooie gesprekken 
zou ik niet meer willen missen. De buurt-
kerk doen we echt samen; ieder neemt wat 
mee voor de brunch. We leren met elkaar 
mee te leven, lachen en huilen met elkaar 
en zorgen voor elkaar.‘

Vera komt behalve in het MFC ook op 
Hoogte 80, Playground de Rommelkist, de 
Buurtmoestuin en de Coop en de Jumbo. 
Ook doet ze mee aan Lekker Buiten.

  Vera Riphagen,
 32 jaar

Navaline is geboren in Curaçao. Haar kin-
dertijd, jeugd en een gedeelte van haar 
volwassen leven heeft ze daar gewoond. 
Door uitzonderlijke gebeurtenissen kwam 
ze in 2000 met haar kinderen naar Neder-
land. Eerst enige tijd in Amsterdam, ver-
volgens in Nunspeet. Uiteindelijk kwam ze 
op de Geitenkamp terecht, waar ze sinds 3 
jaar aan de Beukenlaan woont.

Door haar contact met Michiel en Geert 
leerde ze de buurtkerk kennen. ‘De buurt-
kerk is een plek waar we veel met elkaar 
kunnen delen: de brunch, een knuffel, een 
gesprek, een lach, tranen, een luisterend 
oor, aanmoediging, gebed. De buurtkerk is 
ook een plek waar het mogelijk is om open 
over het geloof te kunnen praten.’

Navaline wandelt graag in de omgeving. 
Het bos en Hoogte 80 vindt ze prachtig. 
Ook gaat ze naar het MFC voor het maan-
delijkse Samen Eten en bezoekt ze de film-
avonden in de Beijer.

  Navaline Baromeo 
54 jaar

Na heel wat huizen in Arnhem gezien te 
hebben, kwam Nicoline in het vroege voor-
jaar van 2015 op de Geitenkamp te wonen. 
De docente beeldende vorming (ze geeft 3 
dagen per week les op de Guido) is er zich  
thuis gaan voelen: ‘ik ben de afgelopen ja-
ren erg van de Geitenkamp gaan houden.’

Sinds 1,5 jaar ongeveer bezoekt Nicoline 
de buurtkerk. ‘Het is voor mij een fijne 
plek om op te laden, te leren over het leven 
en om bemoediging en rust te vinden. Ik 
vind het zo mooi dat we samen een soort 
kleine extra familie vormen. Mensen om je 
heen waar je je hart kunt luchten.’

Mocht je Nicoline toevallig tegenkomen in 
de moestuin op het schoolplein van de Vlin-
dertuin, dan kan dat kloppen! Elke woens-
dagmiddag probeert ze tijd vrij te maken 
om met haar voeten in de aarde te staan. 
‘Heel fijn om te ontladen en alle drukte van 
het dagelijkse leven even te kunnen ver-
geten daar.’

   Nicoline Schouten, 
32 jaar

 Geert Driebergen,
34 jaar

Mensen uit de wijken Geitenkamp, (Nieuw) Monnikenhuizen, Arnhemse Allee en Saksen Weimar worden geportretteerd door Riënne Wopereis. 
Bekende en minder bekende wijkgenoten, die met elkaar een verbinding hebben. Dat kan zijn omdat ze hetzelfde beroep uitoefenen, omdat ze vrijwilliger zijn bij een 
zelfde instelling, in hetzelfde gebouw actief zijn of op een andere manier met elkaar verbonden zijn, zoals bij onderstaande personen het geval is. 
Deze mensen ontmoeten elkaar iedere twee weken bij de buurtkerk in MFC De Wetering, een ontmoetingsbijeenkomst voor alle wijkbewoners, ongeacht geloof.

Een kwartet aan wijkgenoten

Altijd een feestje met gangmaker Jan
Als Jan Christen ergens binnenliep, kreeg hij ‘echt wel’ de aandacht.  Hij was een pretpakket, een gangmaker, die 
plezier maakte en dan zelf heel aanstekelijk en kakelend grinnikte. Op 8 augustus overleed hij op 73-jarige leeftijd.

Jan Christen werd op 28 
september 1945 in Amster-
dam geboren. In de jaren ‘70 
van de vorige eeuw kwam 
hij op de Geitenkamp te 
wonen, een wijk die hij als 
zijn tweede thuis is gaan be-
schouwen. Jan had een rood 
hart, hij zette zich altijd in 
voor ‘zijn’ FNV. Ook de SP 
mocht op zijn  loyaliteit re-
kenen, al was hij lang niet 
altijd tevreden over de koers 
die de partij in Arnhem 
volgde. 

In de wijk was hij kind aan 
huis bij de Beijer. Hij was 
lid van het koor Toonhoogte 
80, bezocht de filmavonden, 
deed klusjes in de Beijer én 
hij was de huisfotograaf. 
Hij had daarbij ook zijn ei-
gen ‘gadget’: een apparaatje 
waarmee hij foto’s direct na 
het maken kon afdrukken.
Daarmee wist hij keer op 
keer mensen te verbazen 
door ze na afloop van een 

activiteit een foto aan te bie-
den die hij tijdens de activi-
teit, vaak onopgemerkt, had 
genomen.

Jan wist met zijn aanwezig-
heid vaak een positief geluid 
te brengen. Hij geneerde 
zich voor niemand, maar 
had wel respect voor ieder-
een. Al kon hij ook koppig 
zijn: ‘blaag, je mot wel luus-
teren’ was een veelgehoorde 
opmerking die Jan vaak zei 
als iemand het in zijn ogen 
niet goed deed. Berucht ook 
was zijn koeterwaals brab-
beltaaltje. En als iemand dat 
dan terugdeed, bleef hij er, 
zonder in de lach te schie-
ten, mee doorgaan.

Jan Christen was een unieke 
persoonlijkheid, strijdbaar 
en hulpvaardig, maar be-
scheiden. Een man die nog 
lang in de herinnering zal 
blijven.

(met dank aan Annet Tomasini)

Archeologie op de Geitenkamp
Archeologie of oudheidkunde is de wetenschap die over-
blijfselen van oude culturen bestudeert teneinde het verle-
den te reconstrueren en te duiden, zo vertelt Wikipedia ons. 
Dat is natuurlijk een heel globale beschrijving in dit ver-
band, want bij Archeologie op de Geitenkamp zullen de ge-
dachten niet meteen uitgaan naar een vroegere cultuur die 
hier geleefd heeft. Maar wat betekent het dan wel?  En welke 
kansen biedt het rioleringsproject op de Geitenkamp hierbij?

Daar gaat Leo Smole, senior archeoloog voor de gemeente 
Arnhem, een lezing over geven tijdens het Kunstcafe 55+ 
op donderdagochtend 19 september in De Beijer, van 
10.30 tot 12.00 uur. Leo zal gaan vertellen wat zijn werk als 
archeoloog inhoudt. Ook geeft hij verassende voorbeelden 
van wat er zoal gevonden wordt . De entree is gratis en het 
geheel wordt omlijst door muziek en zang van Geena Dee. 

Het Kunstcafé 55+ wordt mogelijk gemaakt door gemeente 
Arnhem, Rozet en het Fonds Voor Cultuurparticipatie.



Speeltuin de Rommelkist zoekt enthousiaste wijkbewoners
Speeltuin de Rommelkist is 
de plek voor wijkbewoners 
van 0 t/m 100 jaar om te spe-
len, sporten en ontmoeten, 
al meer dan 40 jaar lang! De 
speeltuin ligt midden in de 
Geitenkamp, 
naast MFC De Wetering, in 
een groene omgeving, met 
veel leuke en uitdagende 
sport-, spel- en bewegings-
toestellen. 
Sportbedrijf Arnhem en 
Kinderwerk Rijnstad organiseren er vele leuke activiteiten voor verschillende doelgroepen.

Om van de Rommelkist een fijne plek te maken waar je graag komt als bezoeker, is de Rom-
melkist op zoek naar enthousiaste en gemotiveerde wijkbewoners die het leuk vinden om 
met mensen te werken. Als vrijwilliger bij de Rommelkist zijn onder andere je taken:

• de openstelling van de speeltuin
• toezicht houden in de speeltuin
• opbouwen en opruimen bij activiteiten
• begeleiden van de deelnemers bij activiteiten
• het verrichten van onderhoudswerkzaamheden

Taken en werkzaamheden zijn altijd in overleg met de professionals van Sportbedrijf Arn-
hem. Vriendelijkheid en behulpzaamheid naar de bezoekers toe is erg belangrijk. Als jij dat 
ook vindt, dan ben jij misschien wel de juiste man/vrouw om vrijwilliger te worden.

Heb je interesse? Neem dan contact op met Bram Moorman via 
bram.moorman@sportbedrijfarnhem.nl of telefoon 06-15560425

Vissen vangende ijsberen zorgen voor hilariteit tijdens gezinsvakantie
Kinderwerk Rijnstad en Sportbedrijf Arnhem organiseerden in de zomer een gezinsvakantie voor gezinnen uit de wijk. 
Carolien, Michiel en Bram kregen daarbij hulp van vaste vrijwilliger Pam, gezinscoach Frank en kok Eva.

‘We zijn er bijna, we zijn 
er bijna!’ Onderweg naar 
het Ermerstrand zat de 
sfeer er al goed in. Evenals 
voorgaande jaren gingen 
meerdere gezinnen uit de 
Geitenkamp gezamenlijk 
op vakantie.  En evanls de 
vorige jaren was de eindbe-
stemming het  recreatiepark 
Ermerstand in Drenthe.

Na een korte pauze en een 
hapje fruit te hebben geno-
men op de heenweg, kwam 
het gezelschap in Drenthe 
aan. Bij aankomst renden 
de kinderen met Carolien 
naar de speeltuin en gin-
gen de ouders op zoek naar 
de bagage. Deze bleek ver-
stopt onder een zeil. Bij het 
vakantie-thuis voor de ko-
mende week ‘Lake Cabin II’ 
aan het Ermerstrand werd 
de eerste avond gevierd 
met een BBQ en het vieze 
vragen spel van Bram. La-
chen en gieren bij een ander 
antwoord en de kans om ie-
mand een toef slagroom op 
de toet te mikken. Ballon-
dieren werden ondertussen 
gemaakt door Pam.

De volgende dag stond, 
naast de zeskamp, vooral 
in het teken van de spook-
tocht. Het sportparcours in 
het naastliggende bos werd 
omgetoverd in een hal-
loweenachtige locatie met 
menselijk spinnenwebben 
en slijmerige trollen. Voor 
de start werd de groep ver-
warmd en geschminkt bij 
het kampvuur en langzaam-
aan al bangig gemaakt met 
vreemde geluiden en spook-
verhalen. Naast wat geknab-
bel aan één van de spoken 
heeft iedereen het bos over-
leefd. 

Dag drie begon met een 
heerlijk ontbijt en kregen 
de kinderen vast een mooie 
lunchtrommel om met aller-
lei gezond lekkers te vullen. 

Hierna ging het gezelschap 
in twee groepen uiteen.
De ene helft heeft de dag 
genoten in Hellendoorn met 
Kareltje en Jasmijn. De an-
dere helft ging op weg naar  
dierentuin Wildlands. 

De ijsberen, als favoriet, lie-
ten allerlei lollige activitei-
ten zien rondom het vangen 
van de visjes. De ene ijsbeer 
brulde de ander toe bij zijn 
poging een vis af te pak-
ken, maar lokte hem vervol-
gens het water in. Na enige 
twijfel en spanning een luid 
gejuich van de mensen toen 
hij eindelijk als een bom-
metje het water in dook om 
samen veel lol te maken bij 
het vangen van de vissen op 
de bodem. 

Dag vier begon met een 
sportief bootcampochtendje 
a la Michiel met veel zweet-
parels en lachwekkende 
blunders. In de middag heb-
ben de kinderen met Michiel 
en Carolien op het strand 
lekker dammen gebouwd en 
plezier gemaakt met de veel 
te hoge glijbaan. ’s Avonds 
begon met een heerlijke Roti 
en gevolgd door een dansje 
bij de kinderdisco, waar ook 

wat ouders en kleintjes uit 
de buurt bij aansloten. Su-
pergezellig voor iedereen. 
De laatste nacht was er een 
logeerpartijtje van alle kin-
deren. Na een relaxte inpak-
chaos begon iedereen fris 
aan de terugreis. 
Kortom: het was een knus 
weekje vol kleine en grote 
avontuurtjes om met een 
plezier aan terug te denken 
en na  van te genieten.

Programma herfstvakantie Geitenkamp
Bezoek kabouterbos sprookjesfestival

Waar: verzamelen Playground de Rommelkist
Wanneer: Maandag 14 oktober
Tijd: 11.00 uur – 13.30 uur
Leeftijd: 4 t/m 7 jaar
Entree: € 1,50
Opgeven: Maandag 30 september t/m vrijdag 11 oktober

Jantje Beton sport en spelmiddag

Waar: verzamelen Playground de Rommelkist
Wanneer: Woensdag 16 oktober
Tijd: 14.00 uur – 16.00 uur
Leeftijd: 4 t/m 12 jaar
Entree € 1,-
Opgeven: Maandag 30 september t/m maandag 14 oktober

Trollen- en herfstfee huisjes bouwen

Waar: verzamelen MFC de Wetering
Wanneer: Vrijdag 18 oktober
Tijd: 14.00 uur – 16.00 uur
Leeftijd: 8 t/m 12 jaar
Entree: € 1,-
Opgeven van maandag 30 september t/m woensdag 16 oktober

Opgeven is verplicht. Dit kan tot de aangegeven datum bij Playground de Rommelkist, 
en via Kinderwerk Rijnstad of Sportbedrijf Arnhem. (voor tel. nrs: zie pagina rechts)
Vol is vol; verdere informatie volgt bij opgave.



Wekelijkse wijkactiviteiten
Maandag 
 9.30-10.30 Tai Chi (Budosport) Opstandingskerk, Roosen-
daalseweg 505
10.45-11.45 Tai Chi (Budosport) Opstandingskerk, Roosen-
daalseweg 505
14.00-15.00 Tai Chi (Budosport) Opstandingskerk, Roosen-
daalseweg 505
14.00-16.00 Vitale Inloop (Vitale Verbindingen) De Beijer.
16.00-17.00 Voetbal groep 5&6 (Sportbedrijf Arnhem). 
Playground de Rommelkist. 
17.00-18.00 Voetbal groep 7&8, (Sportbedrijf Arnhem). 
Playground de Rommelkist. 
19.00-20.00 Samen Gezond Verder (Sportbedrijf Arnhem) 
MFC De Wetering. 18+. Kosten: € 8,00 per maand
19:00-20:00 Fitness 55+ (CIOS Arnhem Fitness & Health, 
Beukenlaan 3) Kosten: € 3,00 per training (10 rittenkaart 
€30,-). Aanmelden  fitbeuk@gmail.com; tel 026 3129500

Dinsdag
  9.00-12.00 Creatieve ochtend. (Rijnstad) De Wetering
  9.30-11.30 Het Activeringsteam. MFC De Wetering
  9.30-11.00 Beweeg Mee (sport)
(Rijnstad) MFC De Wetering
10.00-12.00 Computerinloop (SeniorWeb) De Beijer. Voor 
hulp bij softwarematige problemen
10.00-11.45 Zangkoor De Late Stem, repetitie. MFC De 
Wetering. Kosten € 11,00 per maand. Info: 06 1178 1072
10.00-14.00 Koffie Kaffee De Beijer.
13.00-16.00 Post in de Beijer (Riijnstad, Rozet, De Beijer)
Inloop voor wijkbewoners met vragen over digitale mail.
WEKELIJKS VANAF 10 SEPTEMBER!!
14.00-17.00 Open inloop o.b.v. vrijwilligers, 13 t/m 24 jr. 
(Rijnstad) Jongerencentrum De Sperwer.
14.30-16.00 De Bakfiets, 4-12 jr (Rijnstad). Binnenpleintje 
aan de Fazantenweg
16.00-17.00 Urban Sport en uitleen, 4-12 jr (Sportbedrijf 
Arnhem) Playground de Rommelkist 
14.00-17.00 Open inloop o.b.v. vrijwilligers, 10 +.
(Rijnstad) Jongerencentrum De Sperwer.
19.00-20.00 Pilates (Budo Sport) Sportcentrum Valkenhui-
zen, Beukenlaan 15
19.00-20.30 Buurtmoestuin in de Rommelkist (Het 
Groente Gilde) Playground de Rommelkist
19.30-21.30 Crea Bea Club. (De Beijer). Kosten € 5,00 per 
keer of € 12,00 per maand. Exclusief materiaalkosten

20.00-22.30 Schaakavond. (SV De Sleutelzet). Café de 
Tapperij, Sperwerstraat 6. Info: 026 4462530
Woensdag
  9.30-11.30 Praat mee (Activeringsteam). MFC De Wete-
ring. In een gezellige sfeer oefenen met de Nederlandse taal
10.00-12.30 Koffie-inloop (Daadkracht) De Beijer, Willem 
Beijerplein 13.
11.30-13.00 De Blauwe Tomaat bij De Beijer
12.15-13.45 De Bakfiets, 4-12 jr. (Rijnstad). Grasveld aan
de Olmstraat
14.00-16.00 Sportinstuif/Kinderclub, 4-12 jaar (Sportbe-
drijf Arnhem; Rijnstad) De Wetering/Playground de Rom-
melkist. € 1,00. 
14.00-16.30 De Blauwe Tomaat bij MFC De Wetering
14.00-17.00 Open Inloop, 10-24 jaar (Rijnstad) Jongeren-
centrum De Sperwer
15.00-17.00 Buurtmoestuin Vlindertuin Sperwerstraat 97
16.00-18.30 Kookclub (Rijnstad) JC De Sperwer. 11-24 
jaar. Opgeven vóór 14.30 uur. Kosten €2,50
18.00-19.00 Yoga 50+  (Budo Sport) Sportcentrum Valken-
huizen, Beukenlaan 15
18.30-21.30 Soosavond, 12-24 jaar (Rijnstad) De Sperwer
19.00-20.00 Yoga 18+ (Budo Sport) Sportcentrum Valken-
huizen, Beukenlaan 15
19:00-20.00 Fitness 55+ (CIOS Arnhem Fitness & Health, 
Beukenlaan 3). Kosten: € 3,00 per training (10 rittenkaart 
€30,-). Aanmelden  fitbeuk@gmail.com tel 026 3129500
19.30-22.00 Volleybal, 16 jr e.o. (SportInArnhem) Sport-
centrum Valkenhuizen

Donderdag
 9.00-12.00 Vrije inloop Met koffie, thee en...? (SWOA)
 9.15-10.15 Yoga (Irene Antoniessen) MFC De Wetering
Info: 06 4045 5995  
10.30-11.30 Wandelgroep De Geitenstampertjes (Sport-
bedrijf Arnhem). Vertrek vanaf MFC De Wetering.
12.45-16.15 Bridge De Burcht, Drie Gasthuizen, 
Rosendaalseweg 485, tel. 026-7024664;  theocootje@
gmail.com; www.bridgeclub-arnhem-monnikenhuizen.nl
13.30-16.00 Sjoelen (SWOA) Info: 06 1178 1072
14.00-17.00 Inloop De Sperwer, 11-24 jaar (Rijnstad) 
Jongerencentrum De Sperwer
15.00-17.30 Voorleesmiddag (Rijnstad/Rozet) De Beijer
15.15-16.45 Meidenclub, 7-12 jr. (Rijnstad) MFC De Wete-
ring.  Kosten € 1,00

16.00-17.00 Kids Bootcamp/ Run for Fun, 7-12 jaar 
(Rijnstad; Sportbedrijf Arnhem). De Rommelkist
16.00-18.30 Kookclub (Rijnstad) JC De Sperwer. 10-24 
jaar. Opgeven vóór 14.30 uur. Kosten €2,50
18.30-21.30 Inloop 12-24 jaar (Rijnstad) De Sperwer, met
18.30-19.30 Moeder koffie-uurtje & kids knutsel, €1,00

Vrijdag
 9.15-11.15 Speelmorgen (Rijnstad) De Witte Vlinder, 
ruimte kinderopvang. Voor kleuters van 1 tot 2,jaar. Kos-
ten: €1,00 en een stuk fruit NIEUW (zie artikel hieronder)
10.00-11.00 Inloopspreekuur AFCC (Rozet) De Beijer
10.00-12.00 Buurtmoestuin Vlindertuin Sperwerstraat 97
10.00-14.00 Het Koffie Kaffee (De Beijer)
13.30-15.00 Breicafé (‘t Hobbyhuis, Geitenkamp 40) 
Samen breien onder het genot van een kop koffie met wat 
lekkers. Kosten €2,50 
14.00-16.00 Inloop (RIBW) De Beijer.
14.00-17.00 Inloop, 11-24 jaar (Rijnstad), De Sperwer
15.45-16.45 Circus op de bult, Beginners en kinderen t/m 8 
jaar.. MFC De Wetering. Kosten €7,50, met Gelrepas 
16.45-18.00 Circus op de bult, Gevorderden en kinderen 
vanaf 9 jaar.. MFC De Wetering. Kosten €7,50, met Gelrepas 

Zaterdag
9.30-10.15 Dreumesgym (Aapjeskooi). Gymzaal De Wete-
ring. Voor kinderen van 1,5 tot 2,5 jaar
10.00-14.00 Het Koffie Kaffee (De Beijer).
ook met Broodvoorziening EcoVrede
10.15-11.00 Peutergym (Aapjeskooi). Gymzaal De Wete-
ring. Voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar
14.00-16.00 Sport- en speluitleen, 4-12 jaar (Sportbedrijf-
Arnhem). Playground de Rommelkist.
15.30-17.00 Buurtmoestuin in de Rommelkist (Het 
Groente Gilde) Playground de Rommelkist

Wijzigingen of aanvullingen melden?
mail naar:   redactie@geitenkampnet.nl

Wijzigingen en fouten voorbehouden. 
De redactie is niet aansprakelijk voor fouten in dit overzicht.

Kinderwerk Stichting Rijnstad
MFC de Wetering, Bonte Wetering 89

Carolien Nijhuis, 026-3772011, c.nijhuis@rijnstad.nl
Michiel de Boer, 06-53524949, m.dboer@rijnstad.nl 

Colofon
Op De Hoogte is een on-
afhankelijk wijkblad voor 
de    wijken Geitenkamp, 
(Nieuw) Monnikenhuizen, 
Arnhemse Allee en Saksen 
Weimar en verschijnt dit 
jaar 8 keer.

Redactie: Mark Ormel 

(Riënne Wopereis: kwar-
tet wijkgenoten)

Eindredactie en vormge-
ving: Mark Ormel
Tekstbijdragen: Mark Or-
mel, Petra & Margreet, 
ingezonden

Fotografie: Riënne Wope-
reis (kwartet), Mark Or-
mel en ingezonden

Informatie en vragen 
over de bezorging: 
tel: 026-3772020 

Adverteren: adverten-
ties@geitenkampnet.nl

Financiëel beheer: Stich-
ting Playground De Rom-
melkist

Druk: DKZET Offsetrota-
tie Hapert; oplage: 4.300

Inzendingen voor 
Op De Hoogte 

uiterlijk 
11 oktober 2019 

verschijningsdatum 
23 oktober 2019

Contact:   redactie@
geitenkampnet.nl; 
tel. 06-24734823 (ma 
t/m vr: 10.00 tot 18.00 
uur)

Ingezonden brieven en artikelen 

zijn welkom en vallen onder ver-

antwoordelijkheid van de schrij-

ver. De redactie behoudt zich het 

recht voor stukken te redigeren, 

in te korten of te weigeren zonder 

opgaaf van redenen. Door toezen-

ding aan het redactieadres ver-

klaart u zich akkoord met plaat-

sing van tekst en foto’s. In geval 

van twijfel kan een aanvullende 

verklaring worden gevraagd.

Op De Hoogte wordt mogelijk 
gemaakt dankzij financiële 
steun van het Bewonersover-
leg Geitenkamp, (Nieuw)-
Monnikenhuizen, Arnhemse 
Allee & Saksen Weimar

Bezoekadres:
MFC De Wetering
Bonte Wetering 89

Contact:
Tel: (ma t/m vr; 9.00-17.00 uur):

Eibert: 026 791 2147     06 1944 6950
 eibert.leusink@sportbedrijfarnhem.nl

Bram: 026 791 2193
 bram.moorman@sportbedrijfarnhem.nl

De sportaccomodaties 
van Sportbedrijf Arnhem 
zijn rookvrij. 
Buiten het terrein mag 
nog gerookt worden, 
maar wel graag uit het 
zicht van kinderen. 

De Speelmorgen gaat weer van start!
De zomervakantie is weer voorbij en de scholen zijn weer begonnen. En dat betekent voor de vrijdagochtend in          
De Witte Vlinder dat De Speelmorgen er weer is.

Wat is de Speelmorgen?
De Speelmorgen is in de eerste plaats leuk maar ook leer-
zaam. Uw kind komt in contact met andere kinderen, u 
speelt samen met uw kind en u ontmoet andere ouders waar-
mee u kunt praten over de opvoeding.. Ook worden er door 
het jaar heen allerlei activiteiten aangeboden zoals muziek 
op schoot, voorlezen door voorleesopa’s en -oma’s, voorlich-
ting over voeding enz. 

Doordat uw kind spelenderwijs de wereld leert ontdekken,  
krijgt het zelfvertrouwen en een positief beeld van zichzelf.
De Speelmorgen is de stap die u met uw kind maakt als 
voorbereiding op de peuterspeelzaal.

Als uw kind 2 jaar is gaat het vanuit De Speelmorgen door 
naar de peuterspeelzaal. De Speelmorgen heeft een vast 
ritme wat afgestemd is op het ritme van de peuterspeelzaal
.
Kosten: €1,00 en een stuk fruit

De Speelmorgen vindt, met uitzondering van schoolvakan-
tie’s, iedere vrijdagmorgen van 9.15u tot 11.15 uur plaats 
in basisschool De Witte Vlinder, in de ruimte van Peuter-
speelzaal de Grenspost, kinderopvang Skar. Kom gerust een 
keer binnenlopen om vrijblijvend mee te doen. Aanmelden 
kan bij een van de begeleidsters.

Voor meer informatie: Nevien Gaafar, 
tel: 06 4505 5060 of mail
speelmorgen@rijnstad.nl 
www.rijnstad.nl/speelmorgen



FIETSSUCCES
Rijwielhandel

dinsdag t/m vrijdag 13.00 - 18.00 uur
zaterdag 9.00 - 17.00 uur

Openingstijden:

Schuttersbergweg 22A, 6823 KJ Arnhem
T. 026 - 4433415   M. 06 - 25470824

Word jij ook bezorger van 
Op De Hoogte?

De verspreiding van Op De Hoogte 
is in handen van een grote groep vrijwilligers. 

Zij bezorgen 8 maal per jaar de wijkkrant bij u aan huis. 
Maar we kunnen altijd nieuwe bezorgers gebruiken. 

Want soms verhuist er iemand, of kan iemand even niet...

Daarom de vraag:

Als je deze vraag met ‘JA’ wil beantwoorden, bel dan even met:
Paul Nuiver, tel: 06-50233894,

of stuur een mail naar
p.nuiver@rijnstad.nl

Openingstijden
di: 14.00-17.00 uur
     18.30-21.00 uur

wo: 14.00-21.30 uur
do: 14.00-21.30 uur
vr: 14.00-17.00 uur
tel: 026 4456 603

Sperwerstraat

149
Wil je ook

adverteren in
Op De Hoogte?

Mail naar:
redactie@

geitenkampnet 

of bel:

06-24734823

Cursus ‘Koken binnen je budget’ in de Beijer
Houd je van eten koken, maar kom je niet goed met je geld uit? En vind je het lastig om etiketten te lezen? 
Dan is de cursus ‘Koken binnen je budget’ wellicht iets voor jou!

Gezond eten. Het lijkt vanzelfsprekend, maar dat is het niet altijd. Want wanneer is iets gezond? Je zou het op een etiket 
kunnen lezen, maar daar begint vaak het probleem al. Want wat vertelt zo’n etiket nou precies? En daarbij, gezond is vaak 
ook wel duurder, is de gedachte. En je moet wel met je geld uitkomen!

Voor degenen die zich in bovenstaande beschrijving herkennen is er nu de cursus Koken binnen je budget. Het is een 
laagdrempelige cursus waarbij gezond en betaalbaar koken centraal staat. Tegelijkertijd wordt onder begeleiding van twee 
docenten gewerkt  aan het verhogen van basisvaardigheden als taal, rekenen en digitale kennis. De gerechten passen in een 
gezonde leefstijl.

Koken Binnen Je Budget in Arnhem is een initiatief van 
Rozet, in samenwerking met Vitanos en ROC Rijn IJssel. 
De cursus duurt 8 opeenvolgende weken (met uitzondering 
van de herfstvakantie) en begint op maandagochtend 30 
september om 10.00 uur in De Beijer. Iedere les duurt drie 
uur. Na afloop van de cursus heb je geleerd een menu uit te 
schrijven, ingrediënten te berekenen, etiketten te lezen en 
hoe verstandig met geld om te gaan. Deelname aan de cur-
sus is gratis.

Wil je graag meedoen aan de cursus? Of ken je iemand die 
dat wil? 
Meld je dan aan via 06-45878600 (voicemail inspreken) of 
mail naar info@vitanos.nlDe afbeelding is ter illustratie en is niet representatief voor de cursus

Gezellig met elkaar koken in het MFC
Veel (oudere) mensen vinden het nog vanzelfsprekend om zelf eten te koken. Dit doen ze ook met veel plezier. Maar 
niet altijd is er iemand met wie samen van de maaltijd genoten kan worden. Om hier nu verandering in te brengen, 
hebben Het Activeringsteam en Stichting Stevig de handen in elkaar geslagen en introduceren zij ‘Wij(k)koken’.

Ja, u leest het goed: Ste-
vig Arnhem en het Acti-
veringsteam gaan met 2 
groepjes mensen samen de 
boodschappen doen, het 
eten voorbereiden, koken en 
samen opeten. Tussendoor 
mag er natuurlijk lekker ge-
kletst worden en tijdens het 
napraten wordt er gezamen-
lijk afgeruimd. 

De bedoeling is om dit in  2 
kleine teams te doen van 8 
personen, gedurende 5 op-
eenvolgende weken. De eer-
ste groep start op donder-
dagmiddag 3 oktober om 
14.30 uur in MFC De We-
tering (vervolgdata: 10, 17, 
24 en 31 oktober), de twee-
de groep op 7 november, 
op dezelfde dag en tijd (ver-
volgdata 14, 21 en 28 no-
vember en 5 december). 

Het ‘Wij(k)koken’ is bedoeld 
voor alleenstaande mannen 
of vrouwen boven de 55 jaar. 
Maar let wel: het is geen 
kookcursus. ‘We gaan er 
vanuit dat de mensen al 
enige vaardigheden hebben 
in de keuken’, aldus Lida 
van Schaik, samen met Jan    
Lareman initiatiefnemer 
van het Wij(k)koken. 
‘Natuurlijk geven we ook 
wel uitleg, maar we zijn juist 

benieuwd naar datgene wat 
mensen zelf al kunnen ma-
ken. De opzet is dan ook 
niet om mensen te leren hoe 
het moet, maar om mensen 
bij elkaar te brengen die nu 
thuis in hun eentje een maal-
tijd zitten te nuttigen. Ook 
omdat het jammer is dat de 
kennis die zij hebben verlo-
ren gaat.’

Zit jij nu alleen thuis te eten, 
maar zou je het gezellig 
vinden om dit samen met 
anderen te doen? Geef je 
dan op voor deelname aan 
het wij(k)koken. (zie kader 
hiernaast)

Deelname is gratis!

Opgeven kan tot en met 21 september, 
daarna volgt overleg over de samenstelling van de teams.

Aanmelden via
Het Activeringsteam: 

Lida van Schaik, tel.: 06-40868217 of

Stichting Stevig: 
Jan Lareman, tel: 06-53897497

Deelnemers die zich moeilijk kunnen verplaatsen, 
worden opgehaald en naar huis gebracht. 

Neem hiervoor contact op met Jan Lareman

Eten met Petra en Margreet
Nou, nou, dat was me een warme vakantie. De 
twee vijftigers zagen de mussen vastplakken 
aan de dakgoot, zo heet was het. Nadenken 
over eten, laat staan in de keuken staan ko-
ken, was nou niet echt de favoriete bezigheid 
van de meiden deze zomer. 
Maarre, ze vonden toch een recept voor een 
smakelijke snack.

Koolhydraatarme Courgettechips

Ingrediënten:

• 1 middelgrote courgette

• ·2 eetlepels (extra vierge) olijfolie

• 2 eetlepels Parmezaanse kaas

• zout en peper naar smaak

Bereidingswijze: 

Verwarm de oven voor op 120°C. Snij de courgette 
in dunne plakjes. Bestrijk ze met wat olijfolie en 
breng ze op smaak met wat zout, peper en Par-
mezaanse kaas. (Ben je dol op andere kruiden? 
Bijvoorbeeld knoflookpoeder, Italiaanse kruiden, 
rozemarijn of dille, dan kun je die er ook nog over-
heen doen).
Leg bakpapier op een bakplaat en leg de courget-
teplakjes er op.
Bak deze in 50 minuten knapperig. Halverwege de 
baktijd ze even omdraaien.
Laat de courgette chips even afkoelen voordat je 
ze gaat verorberen.

Smaakvol!


