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Herfsttheater GeitENBult brengt opnieuw de wijk in beeld
Op 22, 23 en 24 november vindt het Herfsttheater GeitENBult plaats. Het wijktheater-op- locatie project vindt voor de zevende keer plaats, de eerste drie jaar georganiseerd door 
Muziektheater de Plaats onder de naam Kamp&Geit, de jaren erop onder de naam GeitENBult door Kunst op de bult Daarmee streven ze de initiators voorbij.

Het wijkspektakel zal even-
als voorgaande jaren op 
verschillende plekken wor-
den gehouden.  Op 10 loca-
ties, verdeeld over de twee 
route’s Geit en Bult, worden 
verrassende scenes met mu-
ziek, theater en dans gepre-
senteerd.

Dit jaar doen er minder 
groepen zoals bijvoorbeeld 
een zangkoor mee, dus de 
scenes zijn kleiner van op-
zet. Toch is het enthousi-
asme, de originaliteit en 
de variatie onverminderd 
groot! Elk jaar is het weer 
net even anders., en elk jaar 
is het weer opvallend hoe-
veel talent er in de wijk te-
voorschijn komt! 

Bij de locaties valt op dat er 
weer echte wijklocaties zijn: 
de Vlindertuin, de Rom-
melkist, het steunpunt van 
de Gemeente, het pand van 
het voormalige Gildehuis en 
zorgboerderij Tokhok be-
horen tot de tijdelijke podia 
waar het toneel, zang, dans 
of muziek uitgevoerd gaat 
worden. 

De repetities zijn in inmid-
dels in volle gang. De vrij-
willige acteurs, actrices, 
muzikanten of dansers 
worden daarbij bijgestaan 
door 10 theatermakers. Een 
aantal daarvan zijn studen-
ten of pas afgestudeerden 
van de ArtEZ hogeschool 
voor kunsten. Voor hen is 
het herfsttheater een ideale 
gelegenheid om praktijker-
varing op te doen met het 
begeleiden en regiseren van 
een voorstelling. Dit geldt 
natuurlijk ook, maar wel-
licht in iets mindere mate, 
voor de theatermakers uit 
de wijk die het op zich geno-
men hebben een gezelschap 
naar een voorstelling toe te 
begeleiden.

Wijkgenoot Marieke Valk 
is één van de vier regisseurs 
uit de wijk. Ze is in 2016 af-
gestudeerd aan  ArtEZ als 
theaterdocent. ‘Ik heb een 
fascinatie voor menselijk 
gedrag en interactie. Thea-
ter geeft de mogelijkheid om 
een vergrootglas te zetten 
op situaties waar we anders 
aan voorbij lopen en dat 
vind ik heerlijk. Over het al-
gemeen werk ik dan ook met 
klein spel, vanuit wat spelers 
zelf meebrengen en waar de 
locatie om vraagt. Vaak is 
het resultaat meer beschou-
wend dan verhalend, met 
een mix van humor, rust en 
een tikkeltje ongemak.’

Serge Metselaar is geen 
nieuweling: ze neemt sinds 
2016 deel aan Herfsttheater 
GEITenBULT. Ze regis-
seerde, ze speelde en was 
twee jaar de artistiek leider 
en coachte de regisseurs. Dit 
jaar regisseert zij weer. Haar 
voorkeur ligt bij het maken 
van een scène in een kleine 
ruimte samen met een klei-
ne groep. En ze maakt de 
scène graag samen mét de 
spelers, waarbij belevenis-
sen van de deelnemers in 
het stuk verwerkt kunnen 
worden..Serge studeerde in 
2003 af aan de Hogeschool 
van de Kunsten Utrecht als 
theaterdocent en regisseerde 
een twintigtal voorstellin-
gen..

Achsa Timmers heeft in 
2017 en 2018 al een voor-
stelling voor het herfst-
theater gemaakt. Voor het 
Hoogte80 festival  gaf zij het 
terras bij het ‘taartbakhuus’ 
vorm met elementen die ge-
baseerd waren op de ‘Mad 
hatters teaparty’  uit Alice 
in Wonderland. De creatieve 
duizendpoot weet van elke 
situatie een creatief feestje 
te maken..

Channa Wijmans lijkt een 
vreemde eend in de bijt: 
ze is in het dagelijks leven 
bezig met het runnen van 
ontwerp- en drukwerk-
plaats Knalgoedprodukties. 
Hier drukt zij in opdrecht 
nog volgens oude methode 
allerlei drukwerk. Maar 
daarnaast is ze ook al jaren 
bevlogen bezig met dans, in 
al haar vele verschillende 
vormen. Het Herfsttheater is 
voor haar een kans hier mee 
mee te doen. ‘Ik droom er al 
langer van eens een choreo-
grafie te maken en dat mo-
ment is aangebroken! Ik kijk 
er enorm naar uit met ver-
schillende dansliefhebbers 
(met en zonder ervaring!) 
iets moois neer te gaan zet-
ten.’

Sarah Goorhuis (onlangs 
nog te horen op de Wijken-
dag) is al vanaf het eerste 
jaar als speler of vrijwil-
liger betrokken bij Herfst-
theater GEITenBULT en 
zijn voorganger. Ze kent het 
project dan ook van binnen 
en van buiten. In 2018 is ze 
afgestudeerd als theaterwe-
tenschapper en sindsdien 
werkzaam als dramaturg en 
programmeur.  Dit jaar is ze 
voor het tweede jaar op rij 
actief als artistiek leider en 
coach.

Een kaartje voor één route 
met 5 scenes kost € 8,00, 
Gelrepashouders betalen      
€ 3,- De kaartverkoop start 
1 november via www.kunst-
op-de-bult.nl/herfsttheater. 

Kunstcafé 55+
De tweede artistiek leider 
is Caro de Feijter, theater-
maker en docent. Theater 
is voor Caro een middel om 
diversiteit te laten zien door 
verschillende kanten van een 
verhaal te belichten. Daarin 
zoekt ze niet alleen naar de 
verschillende meningen van 
haar acteurs maar ook naar 
die van het publiek. Daarom 
maakt ze documentair thea-
ter waarin het publiek altijd 
mee mag doen.

Tijdens het Kunstcafé 55+ 
op woensdag 14 november 
van 10.30-12.00 uur in De 
Beijer komt Caro vertellen 
over  de maakprocessen die 
een rol spelen bij theater-
voorstellingen. 

Niet alleen zal zij bespreken 
hoe een maakproces over 
het algemeen in zijn werk 
gaat binnen het herfsttheater 
GeitENBult, maar ook zal 
Caro aan de hand van enkele 
simpele maakopdrachten 
toelichten hoe geen enkel 
maakproces precies het zelf-
de is aan de hand van sim-
pele maakopdrachten. 
Wil je meer weten over the-
atermaken en wat daarbij 
komt kijken? Kom dan luis-
teren, kijken en mee doen! 

De muziek wordt verzorgd 
door Sarah Goorhuis, zij 
zingt en begeleidt zichzelf 
op de piano en de entree is 
gratis. Voor koffie en thee 
wordt een kleine bijdrage 
gevraagd.

• Enkele van de locaties waar gespeeld gaat worden (met de klok mee, beginnend linksboven: het steunpunt van 
de gemeente, de Vlindertuin, zorgboerderij Tokhok en het voormalige Gildenhuis.          Foto’s: Riënne Wopereis



Agenda en informatieHET 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 :
tel: 06-2506 4910  buurtkerkgeitenkamp@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:
• dinsdag: 13.00-16.00 uur Post in de Beijer
• 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 :
06-19173659    info@vitaleverbindingen.nl

Vivare : 088-0541111   klant@vivare.nl

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

Donderdag 24 oktober
18.00-20.30 uur: Buurttafel Geitenkamp (Stadskok). MFC 
De Wetering. Eet gezond en gezellig mee met de Stadskok 
voor slechts € 4,00. Opgeven verplicht via info@stadskok.nl  
of via 06 18576189 

Zaterdag 26 oktober
10.00-12.00 uur: Speelgoedwinkel zonder kassa (Speel-
stoet). MFC De Wetering. Gratis tweedehands speelgoed 
uitzoeken voor gezinnen die weinig te besteden hebben. 
Gelrepas of doorverwijzing verplicht, bij een 1e keer ook le-
gitimatie van u en uw kinderen meenemen.

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

18.00 uur: Halloween in sprookjesthema (De Sperwer). 
Schrik niet als u door de wijk loopt: de wijk is deze avond 
het decor voor de jaarlijkse Halloweenviering. (Inschrijven 
voor deze activiteit is niet meer mogelijk)

Zondag 27 oktober
10.30-12.30 uur: Buurtkerk Geitenkamp. MFC De Wetering.  
Samen ontbijten en vieren. Iedereen is welkom, wat je ook 
gelooft. Respect voor elkaar is het uitgangspunt

Maandag 28 oktober
19.45-20.45 uur: Bult Talent (Rozet, Kunst op de Bult, 
Rijnstad).  De Beijer. Dansworkshop voor volwassenen van 
18 jaar en ouder. €5,00

Donderdag 31 oktober
19.30 uur: Filmavond (KoffieKaffee) De Beijer. Start film om 
19.45 uur: Meer info:  hetkoffiekaffee@gmail.com. 
Entree €2,00; maaltijd vooraf € 5,00; aanmelden uiterlijk 
woensdag via hetkoffiekaffee@gmail.com

Vrijdag 1 november
14.00-16.00 uur: Bingo (SWOA) MFC De Wetering. Zaal 
open 13.30. Kom gezellig meedoen. Prijs per plankje € 3,00

Zaterdag 2 november
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

Dinsdag 5 november
12.00 uur: Twaalfuurtje (Aktiveringsteam) MFC De Wete-
ring. Een lekker tussendoortje voor slechts €2,00. 

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

Zondag 10 november
10.30-12.30 uur: Buurtkerk Geitenkamp. MFC De Wetering.  
Samen ontbijten en vieren. Iedereen is welkom, wat je ook 
gelooft. Respect voor elkaar is het uitgangspunt

Maandag 11 november
19.45-20.45 uur: Bult Talent (Rozet, Kunst op de Bult, 
Rijnstad).  De Beijer. Dansworkshop voor volwassenen van 
18 jaar en ouder. €5,00

Donderdag 14 november
19.30 uur: Filmavond (KoffieKaffee) De Beijer. Start film om 
19.45 uur: Meer info:  hetkoffiekaffee@gmail.com. 
Entree €2,00; maaltijd vooraf € 5,00; aanmelden uiterlijk 
woensdag via hetkoffiekaffee@gmail.com

Vrijdag 15 november
14.00-16.00 uur: Bingo (SWOA) MFC De Wetering. Zaal 
open 13.30. Kom gezellig meedoen. Prijs per plankje € 3,00

Vrijdag 15 november
17.30-19.30 uur: Eet en/of kook mee in het MFC (Active-
ringsteam). MFC De Wetering. Maaltijd voor wijkbewoners. 
Kosten €4,00; kinderen t/m 12 jr (onder begeleiding)  €3,00. 
Opgeven vóór 13 november, 026-3772020 of aan de balie 
van MFC De Wetering.
Meld eventuele allergieën of andere zaken vooraf, dan 
wordt daar rekening mee gehouden.
Dinsdag 19 november
19.30 uur: Alzheimer Café. Brasserie de Burcht, Rosen-
daalseweg 485. 

Zaterdag 16 november
10.00-12.00 uur: Speelgoedwinkel zonder kassa. Sintuit-
gifte (voor ouders) (Speelstoet). MFC De Wetering. Gratis 
tweedehands speelgoed uitzoeken voor ouders die weinig 
te besteden hebben. Gelrepas of doorverwijzing verplicht, 
bij een 1e keer ook legitimatie van u en uw kinderen mee-
nemen.

Donderdag 21 november
17.00-19.30 uur: Buurttafel Geitenkamp (Stadskok). Eet 
gezond en gezellig mee met de Stadskok voor slechts € 4,00. 
De locatie wordt nog bekend gemaakt. Geef je op via info@
stadskok.nl of via 06 18576189 en je krijgt tijdig bericht van 
de locatie. Kijk ook op Facebook bij De Stadskok.

Vrijdag 22 november/Zaterdag 23 november
19.30-+/- 21.30 uur: Herfsttheater Geit en Bult. Drie dagen 
lang is de wijk het decor voor 10 toneelstukjes, verdeeld 
over 2 routes. Start vanaf MFC De Wetering. Kosten €8,00; 
met gelrepas € 3,00. Kaartverkoop en informatie via www.
kunst-op-de-bult of bij de Beijer.

Zaterdag 23 november
14.00 uur: Sinterklaasoptocht door de wijk (Winkeliers-
vereniging). Menig kinderhart zal sneller kloppen: De goed-
heiligman gaat samen met zijn pieten de wijk bezoeken.

Zondag 24 november
10.30-12.30 uur: Buurtkerk Geitenkamp. MFC De Wetering.  
Samen ontbijten en vieren. Iedereen is welkom, wat je ook 
gelooft. Respect voor elkaar is het uitgangspunt

14.30-+/- 16.30 uur: Herfsttheater Geit en Bult. Voor info: 
zie aankondiging vrijdag 22 november

Maandag 25 november
19.45-20.45 uur: Bult Talent (Rozet, Kunst op de Bult, 
Rijnstad).  De Beijer. Dansworkshop voor volwassenen van 
18 jaar en ouder. €5,00

Donderdag 28 november
19.30 uur: Filmavond (KoffieKaffee) De Beijer. Start film om 
19.45 uur: Meer info:  hetkoffiekaffee@gmail.com. 
Entree €2,00; maaltijd vooraf € 5,00; aanmelden uiterlijk 
woensdag via hetkoffiekaffee@gmail.com

Vrijdag 29 november
14.00-16.00 uur: Bingo (SWOA) MFC De Wetering. Zaal 
open 13.30. Kom gezellig meedoen. Prijs per plankje € 3,00

Zaterdag 30 november
14.00-16.30 uur: Bingo (Vrolijke Bingonootjes). De Beijer. 
Met live muziek. Prijs per boekje € 3,00



GRATIS PARKEREN OP HET MOOISTE MARKTPLEIN VAN ARNHEM

Natuurlijk
Lekkerder

Smakelijker
www.slagerijvanegmond.nl

E-Mail: info@slagerijvanegmond.nl

Hij is er weer:
Onze KampioensRookworst

Daarom nu 2e worst, halve prijs!
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Opleidingsinstituut CIOS Arnhem viert 60-jarig bestaan
CIOS Arnhem, het instituut aan de Beukenlaan waar sport- en bewegingsopleidingen te volgen zijn, bestaat dit jaar 
zestig jaar. Vrijdag 11 oktober is dat met ruim 800 eerstejaarsstudenten gevierd.

Het Centraal Instituut Op-
leiding Sportleiders (CIOS) 
is een opleidingsinstituut 
dat op mbo-niveau een aan-
tal opleidingen aanbiedt. De 
kern van alle opleidingen is 
sport en bewegen. In Neder-
land zijn er slechts 5 plaat-
sen waar een CIOS is geves-
tigd. CIOS is tegenwoordig 
een onderdeel van het Rijn 
Ijssel college, maar het start-
te in 1959 als zelfstandig 
rijksinstituut voor meisjes, 
destijds met 27 studenten. 
Het instituut groeide in 60 
jaar naar ruim 1000 jongens 
en meisjes. CIOS Arnhem 
verhuisde van de prachtige 
villa in Angerenstein via Pa-
pendal naar het voormalige 
gebouw van de Calo aan de 
Beukenlaan. Een gebouw 
dat geheel gerenoveerd werd 
tot wat het nu is. 

Hier verzamelden op 11 ok-
tober de studenten zich om 
de feestelijkheden rond het 
60-jarig bestaan bij te wo-
nen. De studenten konden 
kiezen uit workshops die 
gegeven werden door ver-
schillende internationale en 
Nederlandse toppers zoals 

BMX’er Joost Wichman, 
vechtsporter Germaine de 
Randamie, atleet Pieter 
Braun en oud CIOS student- 
en honkbal international 
Gilmer Lamp. Maar de stu-
denten konden ook kiezen 
uit minder bekende namen 
en sporten. Zo was er bijv. 
een workshop schermen, 
KMAR, Youfo of bossabal 
te volgen. Daarnaast was 
er ook nog ruimte voor ont-
spanning en creativiteit tij-
dens de workshops djembé, 
Afrikaanse dans en impro-

visatie theater.   
Jan Steegh, directeur CIOS 
Arnhem, vat de ontwik-
kelingen bij CIOS kort 
samen:’Na 60 jaar zijn wij 
nog steeds levenslustig en 
blijven we innoveren. On-
derwerpen als gezonde 
leefstijl, vitaliteit en maat-
schappelijke projecten zijn 
inmiddels vast onderdeel 
van het CIOS-curriculum. 
Ik ben trots op de omslag die 
wij, samen met onze part-
ners, maken om sport als 
middel in te zetten in plaats 

van sport als doel.’ 
De organisatie kan terug kij-
ken op een geslaagde dag en 
vooruit kijken naar het grote 
jubileumfeest op zaterdag 9 
november voor relaties, oud-
studenten, oud-medewer-
kers en medewerkers van 
CIOS Arnhem.

• Studenten van CIOS Arnhem luiden het jubileum in met een workshop djembé

Meer informatie: 

Karin Jansen: 
06 28 55 73 91

k.jansen@rijnijssel.nl. 

Slagerij van Egmond heeft de lekkerste rookworst
Op 28 september werd voor de 45e keer onder de naam Arnhem Rookworststad de 
verkiezing van de beste Gelderse Rookworst gehouden. De Gelderse Rookworst van      
Slager J. van Egmond werd daarbij verkozen tot de beste Gelderse Rookworst.

Voor trouwe klanten van de slager is het niet echt een verrassing dat de slager in de prijzen 
viel: de prijzenkast in de winkel puilt ondertussen uit van de prijzen die de slager aan het 
marktplein in eerdere edities in ontvangst mocht nemen. 

‘Het maken van een goede Gelderse rookworst topsport’, aldus slager Jan Van Egmond. 
‘Belangrijk bij de bereiding van rookworst is dat het vlees en het spek een vaste structuur 
hebben. Een luchtgaatje in het deeg, iets te veel vet, iets te weinig rooksmaak of een te 
stugge darm en je kunt als worstmaker fluiten naar de overwinning.’

Overigens heeft de naam Gelderse rookworst geen betrekking op de plaats of zelfs de provin-
cie waar de worst gemaakt 
wordt. De naam, zou zijn 
ontstaan omdat men vroeger 
van mening was dat de worst 
het beste met Gelderse var-
kens zou kunnen worden ge-
maakt. Bij het Gelders Erf-
goedcentrum is een andere 
uitleg te horen.  Zij zeggen 
dat de naam verzonnen is 
door Unox in het Brabantse 
Oss. Zij brachten rond 1937 
voor het eerst een rookworst 
op de markt, met daarbij het 
verhaal over een authentiek 
recept uit Gelderland.

Heeren van de Zee 2e van Gelderland bij Nationale Haringtest

Op 7 oktober werden in Spakenburg tijdens de Visbeurs de winnaars bekend gemaakt 
van de tweede Nationale Haringtest. De haring van de Heeren van de Zee, die elke 
donderdag met hun wagen op het marktplein staan, werd verkozen tot de op één na 
lekkerste van Gelderland.

Met een score van 9,6 kwamen de visspecialisten ruim boven het gemiddelde van de finalis-
ten uit. De score van vorig jaar, 9,5 werd zelfs iets verbeterd.

Na een eerste online verkiezingsronde waren er nog 50 visdetaillisten in de running voor 
de prestigieuze titel “Lekkerste haring van de provincie”. Onafhankelijk onderzoeksbureau 
Mobiel Centre bezocht de finalisten op locatie en nam 40 smaaktesten af bij klanten en toe-
vallige passanten. Uit het hoge gemiddelde blijkt eens temeer dat de Nederlandse consument 
het ambacht van de visspeci-
alist hoog waardeert.

‘Wij zijn blij met deze waar-
dering’, aldus Arjen Cats-
burg van Heeren van de Zee.
‘We hebben liefde voor het 
vak en het is fijn als de klant 
dat op prijs weet te stellen’.

De Nationale Haringtest is 
in 2018 door de visbranche 
in het leven geroepen uit 
onvrede met de Nationale 
Haringtest die het AD jaar-
lijks uitvoerde. De krant is 
inmiddels gestopt met haar 
haringtest.

Workshops bij Het Gulden Bloemetje
Met enige regelmaat organiseert Gesine Lange in haar win-
kel Het Gulden Bloemetje workshops. Onlangs heeft zij een 
herfstworkshop aangeboden. Er was zoveel belangstelling 
dat er zelfs twee avonden georganiseerd konden worden. 

De workshop begon met beelden en muziek, om zo inspi-
ratie op te doen voor het thema en in de juiste stemming 
te komen. Vervolgens kon iedereen creatief aan de slag. De 
sfeer was gezellig en het was verrassend en leuk om te zien, 
hoe deelnemers met dezelfde materialen tot een verschillend 
resultaat kwamen. 

Begin december gaat Gesine weer workshopavonden aan-
bieden. Blijf op de hoogte via facebook of kom langs in de 
winkel voor meer informatie. 



Activeringsteam al 10 jaar voor én door wijkbewoners
Op 8 oktober jongstleden was er een feestje in MFC De Wetering: Het Activeringsteam Geitenkamp vierde die dag 
zijn 10-jarig bestaan. Onder grote belangstelling werd stil gestaan bij 10 jaar activiteiten voor én door wijkbewoners.

In oktober 2009 startte er 
een nieuw initiatief: Het 
Activeringsteam. Een ac-
tiveringsteam bestaat uit 
wijkbewoners die zelf ac-
tiviteiten en diensten uit-
voeren, waaraan in de wijk 
behoefte is en waarvan wijk 
en wijkbewoners kunnen 
profiteren. Deelnemers krij-
gen op deze manier de kans 
om via een groepsgewijze 
aanpak te wennen aan een 
werksituatie. Ze worden 
daarbij ondersteund door 
Marjon Bussink, participa-
tiemedewerker van stichting 
Rijnstad. Het ontdekken van 
de eigen mogelijkheden en 
kwaliteiten staat hierbij cen-
traal. Iedere dinsdagochtend 
overlegt het team over uit te 
voeren activiteiten.

In heden en verleden is het 
Activeringsteam, dat mo-
menteel uit 14 mensen be-
staat, bij veel activiteiten 
betrokken (geweest). De 
maandelijkse maaltijd in 

het MFC is bij veel wijkbe-
woners bekend, maar dat is 
zeker niet het enige wat het 
team doet. Er worden wan-
delingen in de wijk gehou-
den, er is een koffie-inloop, 
er zijn dagen waarop moe-
ders en dochters in het zon-
netje worden gezet. Ook de 
afgelopen jaren gehouden 
Make-Over-dag komt uit de 
koker van het Activerings-
team. Daarnaast ondersteu-
nen ze bij tal van activitei-
ten zoals een kerstmarkt, 
een sinterklaasfeest of een 
Halloween-party. En het 
team staat uiteraard open 
voor andere wijkbewoners 

die willen participeren in de 
wijk door activiteiten te or-
ganiseren.

De vrijwilligers genieten er-
van en ze zien hun club als 
een grote familie. Het zijn 
mensen met een verschil-
lende achtergrond, maar al-
lemaal zijn ze even enthou-
siast. ‘Ik kom graag naar 
ons overleg op dinsdagoch-
tend’, zegt een vrijwilliger. 

‘Het is geweldig. Thuis zit-
ten is niks, ik doe liever iets 
leuks voor de wijk’, vult een 
andere vrijwilliger enthou-
siast aan.. Ze hebben een 
gezamenlijk doel: een plek 
waar ze het naar hun zin 
hebben en vanuit hun eigen 
mogelijkheden worden aan-
gesproken. Het Activerings-
team is in de voorbij 10 jaar 
dan ook een echte aanwinst 
gebleken!.

Zin om mee te doen? Neem dan contact op met:
Marjon Bussink (Rijnstad)
Mobiel: 06-52698190
Mail: m.bussink@rijnstad.nl

Workshops bij Vitale Inloop
Iedere maandag organiseert 
Vitale Verbindingen een 
Vitale Inloop in de Beijer, 
van 14.00 tot 16.00 uur. Het 
karakter van de inloop ver-
schilt per week: de ene keer 
is het ontspannend en onder-
houdend, dan weer informa-
tief en leerzaam.

In november staan er weer twee leuke activiteiten op het 
programma: op 11 november wordt de workshop ‘Commu-
nicatie en gesprekstechnieken’ gegeven. In deze workshop 
leer je hoe je op een goede manier met iemand in gesprek 
kunt gaan en worden technieken uitgelegd die kunnen hel-
pen bij het voeren van een gesprek. 

Op 25 november staat ‘Doe je ding’ op het programma, een 
idee van één van de deelnemers. De gedachte hierbij is dat 
je in een korte presentatie van 5 tot 10 minuten iets vertelt 
over jezelf of je passie. Op deze manier kun je laagdrempelig 
oefenen met presenteren en voor een groep staan. 

De thema’s voor de 2 overige maandagen zijn nog niet be-
kend. Deze worden bekendgemaakt via de informatieborden 
in de wijk en de facebookpagina van Vitale Verbindingen.
Meer info? Mail naar info@vitaleverbindingen.nl

(Ver)kopen via Marktplaats
Hoe kun je snel en handig een jasje of een fiets kopen? 
Waar vind je snel een goedkope burolamp? Hoe kom je 
van de overbodige kinderkleding af? 
Via Marktplaats natuurlijk!

Marktplaats is plek op de digitale snelweg waar tweedehands 
goederen te koop worden aangeboden, vaak voor goedkope 
prijzen. En het is ook de plek waar je zelf de spullen waar 
je van af wilt te koop kunt aanbieden. Steeds meer mensen 
maken er gebruik van: het is gemakkelijk, snel en betrouw-
baar. Maar toch is het nog niet voor iedereen duidelijk hoe 
Marktplaats precies werkt.

Voor diegenen die nog niet weten hoe Marktplaats precies 
werkt, is er nu de leuke en gratis cursus ‘(Ver)kopen via 
Marktplaats.’ De cursus wordt op dinsdagmiddag van 13.00 
tot 14.30 uur in De Beijer (Willem Beijerstraat 13) gegeven 
en bestaat uit vier lessen. De start is op 29 oktober, de ove-
rige data zijn 5, 19 en 26 november. Wees er wel snel bij, 
want er kunnen maximaal 10 deelnemers meedoen. 

Aanmelden kan door het aanmeldingsformulier in te leveren 
bij de Beijer (aldaar verkrijgbaar), via info@digislim.nl of 
telefonisch: 06-40278934.

De cursus is een initiatief van Digislim in samenwerking 
met Digikare, Rijnstad, De Beijer en Rozet.

Kort nieuws

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

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 Stadskok komt!
De Stadskok komt naar 
de Geitenkamp. Maar wie 
of wat is de Stadskok? De 
Stadskok is een activiteit 
van stichting Project. Na-
mens deze stichting organi-
seert Martijn van Butselaar 
Buurttafels in de diverse 
wijken van Arnhem, voor 
een bedrag van slechts €4,00 
per persoon. De maaltijden 
worden op diverse plekken 
in de wijk gehouden. De eerste keer, op 24 oktober gebeurt 
dat in MFC De Wetering, om 18.00 uur. De tweede keer is op 
21 november om 17.00. De locatie daarvan moet nog wor-
den vastgesteld. Het doel van de Buurttafel is om mensen 
met elkaar in gesprek te brengen. Maar er is ook aandacht 
voor gezond eten, waarbij ook zoveel mogelijk streekrpo-
ducten worden gebruikt. 

Wil je meedoen met de maaltijd van de Stadskok?. Meld je 
dan aan via info@stadskok.nl of bel naar 06-18576189. 
Je krijgt dan bericht van de exacte locatie waar de Buurttafel 
georganiseerd wordt (www.stadskok.nl).

Speelgoedwinkel zonder kassa
Op zaterdag 26 oktober en zaterdag 16 november van 10 tot 
12.00 uur organiseert de Speelstoet in MFC De Wetering 
een Speelgoedwinkel zonder kassa. De Speelstoet is er spe-
ciaal voor gezinnen die weinig te besteden hebben en daar-
door niet in staat zijn speelgoed voor hun kinderen te kopen. 
Bij de Speelstoet, een onderdeel van de stichting Speelgoed-
bank Arnhem, kunnen kinderen drie keer per jaar gratis 
(tweedehands) speelgoed uitzoeken. Heeft u een Gelrepas, 
dan kunt u met uw kind langskomen op één van de uitgif-
tes. Indien u geen Gelrepas heeft, dan is een doorverwijzing 
noodzakelijk. Gaat u voor de eerste keer naar de Speelstoet? 
Neem dan ook uw legitimatie en die van uw kinderen mee. 
De Speelgoedwinkel van 16 november is een speciale Sint-
uitgifte, alleen voor ouders. 

Post in De Beijer
Iedere dinsdag van 13.00 tot 16.00 uur is er in de Beijer 
een inloopmiddag waar u terecht kunt met al uw vragen over 
(digitale) post en formulieren. Medewerkers van Rijnstad en 
leerlingen van de Guido die handig zijn met internet staan 
voor u klaar om u te helpen. Eén keer per maand wordt er 
ook een themamiddag gehouden, waarin een bepaald onder-
werp, waar veel vragen over komen, nader wordt toegelicht. 
Op dinsdag 12 november zal het over de zorgkosten gaan. 
Hoe zit het nu met al die zorgkosten? Wat wordt wel en wat 
wordt niet vergoed? Hoe moet het allemaal betaald worden? 
Herkent u zich in deze vragen, schroom dan niet om langs te 
komen. De themamiddag begint om 13.00 uur.

Post in de Beijer is een activiteit van Rijnstad, Rozet, de 
sociale wijkteams, De Beijer en SGS Guido.



Astrid is in Schaarsbergen geboren, waar 
ze midden in het bos woonde. Ze was maar 
wat blij toen ze in 1989 in de Roekenstraat 
kwam te wonen: gezellig tussen de mensen 
en toch de natuur vlakbij!

Voor Astrid is het haar eerste bezoek aan 
De Blauwe Tomaat. Een kennis tipte haar 
deze groente en fruitwinkel op wielen. Ze 
haalde haar groente en fruit maandelijks bij 
een teler in Groessen. De Blauwe Tomaat 
bleek hiervan ook groente en fruit in de wa-
gen te hebben en dus ging ze het dichter bij 
huis zoeken. ‘Het is goed bevallen. Het doet 
mij denken aan vroeger. De onooglijke pa-
prika’s dat heeft toch iets, zo leuk.’ Met een 
grote bloemkool, liep ze op haar gekochte 
eieren en met preitjes op haar dijtjes naar 
buiten. Astrid wil sowieso vaker gaan, al-
leen al voor de leuke paprika’s.

Astrid komt ook graag bij Slager Jan van 
Egmond, de visboer en ze haalt af en toe 
kaas op de markt.

Bep is in Klarendal geboren. Op haar 37e 
verhuisde ze naar Presikhaaf, waar ze 1 
jaar gewoond heeft. Sinds 1997 woont ze 
op de Geitenkamp, eerst aan de Geiten-
kamp, daarna de Dr. Bosstraat en nu met 
veel plezier aan de Bonte Wetering.

Bep is de eerste klant van De Blauwe To-
maat en sindsdien wekelijks een vaste be-
zoeker. Vorig jaar las Bep in de Arnhemse 
koerier over de start van De Blauwe To-
maat. ‘Ik hoorde getoeter, ging naar buiten 
en zag bij het MFC de wagen van De Blauwe 
Tomaat. Het voelde gelijk goed. Een ver-
rassend aanbod. Het is leuk, goed, goed-
koop en - heel belangrijk - gezellig!’ Samen 
met vrijwilliger Robert drinkt ze een bakkie 
op het bankje en kletsen ze de week weer 
even bij. ‘Het zou leuk zijn wanneer meer 
mensen dit komen doen’, vertelt Bep.

Behalve bij de Blauwe Tomaat komt Bep 
ook op het marktplein. Verder is ze voor-
namelijk rondom huis te vinden.

Bep Scholten,
66 jaar

Kim is opgegroeid op het eiland Texel. Door 
haar studie aan de kunstacademie is ze in 
Arnhem terecht gekomen. Na de studie 
ging ze op de bult wonen. Ze geniet van 
het vele groen dat hier aanwezig is en het 
prachtige uitzicht van af de bult.

‘Ik zag De Blauwe Tomaat eens staan bij 
het MFC en begreep dat ze hier groente 
verkopen die anders weggegooid worden’, 
vertelt Kim over de kennismaking. ‘Ik ben 
sowieso tegen elke vorm van voedselver-
spilling en ondersteun dit initiatief graag 
door het kopen van het brood dat ze aan-
bieden. Verder is het ook nog eens goed 
voor je portemonnee.’

Kim is vaak in speeltuin de Rommelkist, 
waar ze samen met het Groente Gilde (vrij-
willigers en de kinderen in de speeltuin) 
een moestuin onderhoudt. Ook komt ze bij 
buurtmoestuin de Vlindertuin en is regel-
matig op Hoogte 80. En onlangs heeft ze 
erg lekker gegeten bij Enjoy & Learn. 

Kim Lagerweij,
32 jaar

Nel is een geboren Klarendaller, maar op 
6-jarige leeftijd verhuisde ze naar Presik-
haaf. Ze heeft daar 12 jaar gewoond en 
op haar 18e verhuisde ze naar de Geiten-
kamp. Ze woont inmiddels met veel plezier 
in de Willem Beijerstraat.

Vanaf het eerste moment dat De Blauwe 
Tomaat ook in de Willem Beijerstraat ging 
staan, komt Nel bij de wagen. ‘Je wordt er 
altijd vriendelijk ontvangen en het is heel 
gezellig om er naar toe te gaan. Naast de 
verse groente en fruit, en andere produc-
ten die je er voor weinig geld haalt, drink 
ik er, als de tijd het toelaat, ook een lekker 
bakkie koffie’

Nel komt naturlijk in De Beijer, waar ze 
als vaste vrijwilligster één van de beken-
de gezichten is geworden. Ook bij andere 
activiteiten van het Koffie Kaffee helpt ze 
mee. Daarnaast maakt ze met haar hond 
regelmatig lange wandelingen, waarbij ze 
meestal ook Hoogte 80 even aandoet.

Nel Meerbeek,
61 jaar

Astrid Heukeshoven,
73 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. 
Zij zijn namelijk alle bezoekers van de Blauwe Tomaat, de groente- en fruitwagen die sinds een jaar iedere woensdag in de wijk staat.

Een kwartet aan wijkgenoten

Één jaar Blauwe Tomaat
De Blauwe Tomaat rijdt alweer een jaar in de wijk. Iedere 
woensdag is de groente-en fruitwagen in de late ochtend en 
vroege middag bij De Beijer te vinden, ‘s-middags staan ze 
bij MFC De Wetering. De wagen is inmiddels wel van uiter-
lijk veranderd: leerlingen van het RijnIjssel college namen 
de bus onder handen en gaven de wagen herkenbare vrolijke 
kleuren mee. 
De Blauwe Tomaat biedt groenten aan die de winkelschap-
pen niet halen, omdat ze soms net niet de juiste vorm of juis-
te grootte hebben. En dit alles voor hele redelijke prijzen. 
Daarnaast ben je ook altijd welkom om ‘effe een bakkie leut’ 
te drinken en een gezellig praatje te maken. En er staat zelfs 
een brievenbus, waar je een kaartje in kan stoppen dat je 
schrijft voor een willekeurig andere bezoeker!

Sinterklaas weer in de wijk

Sinterklaas en zijn vrolijke 
pieten zijn ook dit jaar de 
Geitenkamp niet vergeten. 
Traditiegetrouw brengt de 
goedheiligman met zijn pie-
ten op zaterdag 23 novem-
ber een bezoek aan de wijk.
Hij komt om 13.00 uur aan 
op het Marktplein tegenover 
de Coop.

Vervolgens gaat de Sint de 
wijk in, met muziek en in 
gezelschap van zijn pieter-
bazen. 

De optocht gaat vanaf het 
Marktplein door naar de 
Bonte Wetering, de Dennen-
weg, de Hertenlaan en de 
Schuttersbergweg, daarna 

verder via de Fokke Noord-
hofstraat, de Reigerstraat, de 
Dr. Schaepmanlaan en de A. 
Kuijperstraat om tenslotte 
via de Middenweg weer te-
rug te komen op het markt-
plein. Tijdens de optocht 
delen de pieten als vanouds 
snoep uit aan belangstellen-
de kinderen.

De komst van de Sint is 
mogelijk gemaakt door de 
Winkeliersvereniging Gei-
tenkamp, die de goedheilig-
man uitgenodigd hebben om 
ook dit jaar langs te komen. 
Tevens hebben zij ervoor ge-
zorgd dat de onkosten voor 
de Sint en zijn pieten zijn 
betaald.



Huiskamerfestival Muziek bij de Buren Arnhem gaat van start! 
Zondagmiddag 2 februari 2020 presenteert Arnhem voor de zevende maal wat het te bieden heeft aan opkomend en gearriveerd muzikaal talent. Uniek aan Muziek bij de Buren 
Arnhem is dat de optredens plaatsvinden in 100 huiskamers verspreid door de hele stad. Hier kun je luisteren naar optredens van lokale muzikanten; van jazz tot klassiek en 
van singer-songwriter tot elektronische beats. Laat je verrassen door de muzikaliteit en gastvrijheid van Arnhem!

Tijdens Muziek bij de Bu-
ren ontmoet je de inwoners 
van Arnhem en maak je, 
binnen de intieme sfeer van 
de huiskamers, kennis met 
al het moois wat Arnhem 
op muzikaal vlak te bieden 
heeft. De optredens zijn vrij 
toegankelijk zodat iedereen 
onbeperkt kan genieten van 
de Arnhemse muzikaliteit 
en gastvrijheid. 

Muziek bij de Buren is ge-
start zodat muzikanten 
nieuw publiek ontmoeten en 
inwoners elkaar beter leren 
kennen. Dankzij social me-
dia staan wij in contact met 
de hele wereld, maar vaak 
kennen wij onze eigen buren 
niet eens. Daar wil Muziek 
bij de Buren verandering in 
brengen. Door de intieme 

setting van de huiskamers 
ontstaat persoonlijk contact 
tussen de muzikant, de huis-
eigenaar en de bezoekers. 
Bezoek aan één van de op-
tredens geeft gegarandeerd 
een blijvende herinnering 
aan een warm onthaal van 
gastvrije en muzikale stads-
genoten. 

December - de maand van 
feestdrukte en voor velen 
inmiddels ook de maand van 
Muziek bij de Buren. Maar 
december is ook een maand 
waarin veel te doen is. Om 
de decemberdrukte te om-
zeilen heeft de organisatie 
het evenement daarom ver-
plaatst naar het begin van 
het jaar. Deze eerstkomende 
editie zal daarom plaatsvin-
den op 2 februari 2020.

Wil je meedoen met Muziek 
bij de Buren? Enthousiaste 
inwoners van Geitenkamp, 
(Nieuw-) Monnikenhuizen, 
Saksen Weimar en Arn-
hemse Allee kunnen zich 
vanaf 18 oktober opgeven 
als huiskamer, muzikant, of 
als beiden! Inschrijven kan 
tot en met 1 december via 
de website van Muziek bij 
de Buren: www.muziekbij-
deburen.nl 

Muziek bij de Buren is een 
initiatief van Stichting Mu-
ziek bij de Buren. De orga-
nisatie van Muziek bij de 
Buren Arnhem is in handen 
van enkele betrokken bewo-
ners. Samen maken zij op  2 
februari van 12.00 tot 18.00 
uur van Arnhem één grote 
huiskamer! 

Meer informatie en aanmelden: www.muziekbijdeburen.nl

Wijkendag 2019
Op 28 september werd Op Hoogte 80 de Wijkendag. 
Door het slechte weer was de opkomst minder dan ge-
hoopt, al maakte dat de sfeer er niet minder om. Voor 
de thuisblijvers een foto-impressie van deze dag.

de Buurtmoestuin had een goede oogst

Het Luisterend Oor had wel zonder regen gekund ‘Waar zijn dan die Blauwe Tomaten?’

De winkeliersvereniging Geitenkamp dankt alle be-
zoekers die hebben deelgenomen aan de Quiz. Uit de 
goede antwoorden zijn drie winnaars getrokken. 
Zij hebben een cadeaubon gewonnen, die bij een van 
de deelnemende winkels is te verzilveren. 

hamburgers in de maak de foto-expositie ‘Onze Wijk’, ook op de bult

tips voor beter wonen? hier kon je het laten weten

Bij Juul’s Atelier kon je een flipboekje maken.
Dat was voor jonge en oude kinderen interessant



Proeven van  het Circus
Op vrijdag 25 oktober is er een gratis proefles van Circus op 
de bult in MFC De Wetering, om 15.45 uur (tot ongeveer 8 
jaar) of om 16.45 uur (vanaf 9 jaar).

Circus op de bult verzorg al bijna 10 jaar circuslessen in 
Arnhem. De kinderen leren onder professionele leiding  
jongleren, acrobatiek, kunsten hoog in de lucht, stelten lo-
pen, bal lopen en nog veel meer, zowel individueel als in 
groepsverband. De ervaren docenten begeleiden de kinde-
ren, elk naar hun eigen vermogen, naar het beheersen van 
de de diverse onderdelen. Hierbij staan motorieke, mentale 
en sociale ontwikkeling centraal. Ieder jaar wordt er geza-
menlijk een voorstelling gemaakt en er vinden regelmatig 
optredens plaats.

De lessen zijn iedere vrijdagmiddag in MFC de Wetering, 
voor kinderen tot 9 jaar van 15.45 tot 16.45 uur; kinderen 
van 9 jaar en ouder beginnen om 16.45 uur en stoppen om 
18.00. Deelname kost €7,50 per les. Met GelrePas is deel-
name gratis (1 cursus cultuur per jaar).

Aanmelden, informatie en vragen bij
circusopdebult@gmail.com

Gratis zwemmen met Swim For Fun!
Swim For Fun is een nieuwe reeks activiteiten speciaal 
voor de jeugd uit de Geitenkamp en georganiseerd door 
Sportbedrijf Arnhem en Rijnstad. 

Vanaf donderdag 24 oktober kunnen kinderen in de leef-
tijd van 7 tot 12 jaar iedere donderdag (met uitzondering 
van vakanties) van 16.00 tot 17.00 meedoen aan deze ac-
tieve en uitdagende reeks  van zwemactiviteiten in zwem-
bad Valkenhuizen. Door deelname vergroot je je zwem-
vaardigheden en verbeter je je conditie op een plezierige 
manier. Meedoen kan gratis, maar je moet wel in bezit 
zijn van zwemdiploma A. Oek moet je een zwemtest af-
leggen om te zien of je echt voldoende zwemvaardig bent 
om mee te kunnen doen.
 
Lijkt het je leuk om mee te doen? Neem dan contact op 
met Annemarie Sluijter (ook als u nog informatie wil):
annemarie.sluijter@sportbedrijfarnhem.nl
Tel: 06 20148120

Zwemad Valkenhuizen bevindt aan aan de rand van de 
wijk aan de Beukenlaan 23.

De sportaccomodaties 
van Sportbedrijf Arn-
hem zijn rookvrij. 
Buiten het terrein mag 
nog wel gerookt wor-
den, maar graag uit het 
zicht van kinderen.

Wekelijkse wijkactiviteiten

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 

22 november 2019 

verschijningsdatum 
4 december 2019

Contact:   redactie@
geitenkampnet.nl; 
tel. 06-24734823

Ingezonden brieven en artikelen 
zijn welkom en vallen onder 
verantwoordelijkheid van de 
schrijver. De redactie behoudt 
zich het recht voor stukken te 
redigeren, in te korten of te 
weigeren zonder opgaaf van 
redenen. Door toezending aan het 
redactieadres verklaart u zich 
akkoord met plaatsing van tekst 
en foto’s. In geval van twijfel kan 
een aanvullende verklaring wor-
den gevraagd.

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

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.
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

16.00-17.00   Swim For Fun (Sportbedrijf Arnhem) Voor 
kinderen van 7 t/m 12 jaar. Info: 06-20148120
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. Kosten: 
€1,00 en een stuk fruit 
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 



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

De twee eerste stenen van de Geitenkamp
Volgend jaar, in 2020, bestaat de wijk Geitenkamp 100 jaar. In de aanloop naar dat eeuwfeest zal 
er in de wijkkrant een reeks artikelen komen die betrekking hebben op de 100-jarige geschiedenis 
van de Geitenkamp. En wat is er dan logischer om te beginnen met het verhaal van de eerste steen? 
Of, beter gezegd, de twee eerste stenen...

Wie door de dr. A Kuy-
perstraat loopt en goed 
rondkijkt zal iets opmerke-
lijks ontdekken. Op twee 
plekken in de straat is een 
steen gemetseld, waarop 
staat te lezen dat het de eer-
ste steen is. Om dit beter te 
begrijpen moeten we terug 
naar het maatschappelijke 
leven van eind 19e, begin 
20e eeuw. Terug naar de tijd 
van de verzuiling. 

Wat is verzuiling?
Verzuiling is de verde-
ling van een samenleving 
in groepen op levensbe-
schouwelijke of sociaal-
economische basis, waar-
bij de groepen in bepaalde 
mate van elkaar zijn afge-
schermd. Dit kan worden 
bereikt door het oprichten 
van op de levensbeschou-
wing gebaseerde instituties 
als scholen, verenigingen, 
partijen, vakbonden, om-
roeporganisaties, kranten en 
ziekenhuizen. De verzuiling 
kwam in Nederland aan het 
einde van de negentiende 

eeuw op gang. De verzuiling 
leidde tot een naast elkaar 
leven van verschillende be-
volkingsgroepen. Dit werd 
zichtbaar doordat iedere 
zuil zijn eigen kerk, omroep, 
krant, vakbond, politieke 
partij, woningbouwvereni-
ging, padvindersorganisatie, 
scholen, ziekenhuis, sport-
verenigingen en zelfs win-
kels en bedrijven had.

Het is niet altijd mogelijk 
zuilen strikt te definiëren. 
In elk geval kunnen de 
protestants-christelijke, de 
rooms-katholieke en de so-
cialistische zuil duidelijk 
onderscheiden worden. 

De liberalen van die tijd wa-
ren fel gekant tegen de ver-
zuiling en richten instanties 
op die juist voor iedereen 
openstonden. Maar omdat 
de protestants-christenen, 
de rooms-katholieken en de 
socialisten bij hun eigen zuil 
bleven, is hieruit in de loop 
der tijd een liberale zuil uit 
voortgekomen. 

Einde van de verzuiling
De ontzuiling begon vooral 
in de tweede helft van de 
jaren zestig in te zetten. In 
1967 behaalden de confes-
sionele partijen (partijen ge-
baseerd op een geloofsover-
tuiging) voor het eerst in een 
halve eeuw geen absolute 
meerderheid in het parle-
ment. Met de toenemende 
welvaart werd individuele 
ontplooiing geleidelijk be-
langrijker dan het voldoen 
aan de verwachtingen van 
de zuil. Er ontstond een 
jeugdcultuur die zich juist 
afzette tegen de oudere ge-
neratie. De ontkerkelijking 
zette in en hiermee groeide 
het deel van de bevolking 
dat zich niet rekende tot een 
van de zuilen waardoor de 
confessionele partijen hun 
aanhang zagen kelderen. 

Tegenwoordig speelt de ver-
zuiling geen rol meer in het 
maatschappelijk leven, al 
zijn de restanten ervan nog 
wel te zien in de verschei-
denheid van politieke par-
tijen, scholen, kranten en 
publieke omroepen.

De twee stenen
Terug naar de Geitenkamp. 
In 1915 werd de grond voor 
de wijk Geitenkamp aan-
gekocht door de Gemeente 
Arnhem. Zij gaven de pro-
testantse woningstichting 
Patrimonium en de katholie-
ke woningstichting st. Euse-
bius de opdracht om wonin-
gen in de aanstaande nieuwe 
wijk te bouwen. Voor een 
dergelijk prestigeproject 
wilde geen van beide stich-
tingen de ander de eer gun-
nen om de historie in te gaan 
als de eerste steen-legger.
Daarom kon het gebeuren 
dat op 29 november 1920 
aan in de dr. A Kuyperstraat 
op twee plekken een eerste 
steen werd ingemetseld, de 
één gelegd door de katholiek 
J. Ijsselmuiden, wethouder 
voor sociale aangelegend-
heden en de ander door de 
protestant Fokke Noordhof, 
voorzitter van woningstich-
ting Patrimonium. 
De verzuiling mag dan geen 
rol meer spelen in de huidige 
tijd,  de twee stenen in de dr. 
A. Kuyperstraat blijven stil-
le getuigen.

Ja, ik wil wél de wijkkrant
Bij de meeste mensen in de wijk valt 8 keer per jaar de wijk-
krant in de bus. Toch zijn er nog altijd mensen bij wie dit niet 
gebeurt. Vaak heeft dit te maken met het feit dat deze men-
sen een nee/nee-sticker op hun brievenbus hebben zitten, 
waarmee zij aangeven geen reclame of huis-aan-huis bladen 
te willen ontvangen. En daar valt de wijkkrant ook onder.

Heeft u nu ook zo’n nee/nee-sticker, maar wilt u toch de 
wijkkrant ontvangen? Dan kunt u een ‘Ja, wél wijkkrant 
Op De Hoogte-sticker’ op uw brievenbus plakken. Hierdoor 
weet de bezorger dat u wel de wijkkrant wilt ontvangen, 
maar heeft u geen last van andere (overbodige) reclame.
De stickers zijn verkrijgbaar bij:
• MFC De Wetering, Bonte Wetering 89
• De Beijer, Willem Beijerstraat 13.

U kunt ook mailen naar redactie@geitenkampnet.nl

Eten met Petra & Margreet 
De staafmixer, onmisbaar in de keuken 
volgens Petra & Margreet

Wat kun je allemaal met een staafmixer?
Met een een staafmixer wordt koken een stuk 
makkelijker: een soep, spread, saus of smoo-
thie maak je in een handomdraai. Voordeel is 
dat je zelf kunt bepalen wat er ingaat en zo re-
cepten helemaal aan jouw smaak of dieet kunt 
aanpassen. Een staafmixer is ook heel handig 
om restjes te verwerken, bijvoorbeeld in een 
soep of saus. Hierdoor hoef je minder vaak eten 
weg te gooien. Goed voor het milieu en je por-
temonnee. 

Gebruik zachte ingrediënten
Staafmixers geven het beste resultaat als de ingredi-
enten zacht zijn. Kook harde groentes zoals broccoli, 
bloemkool, pompoen en wortels daarom eerst en pureer 
ze samen met wat kookvocht. Groentes als paprika, uien, 
courgettes en tomaten kun je beter zacht laten worden 
door ze grof te snijden en dan kort te (roer)bakken. Daar 
wordt de soep of saus ook nog eens lekkerder van. 

Restjes fruit
Restjes fruit zijn ideaal voor een smoothies. Het geeft 
dan ook niet dat het fruit al wat zachter is. Zo kun je 
bananen met bruine plekken, gedeukte aardbeien of een 
overrijpe avocado heel goed in een smoothie verwerken.

Bloemkoolrijst 

Bloemkoolrijst is een lekker en gezond alternatief voor 
gewone rijst. En zelfgemaakt is een stuk goedkoper dan 
in de winkel. Met de staafmixer maak je het in een hand-
omdraai. Alles wat je nodig hebt is bloemkool.
Verwijder de bladeren van de bloemkool en snij deze in 
stukken. Je kunt de stronk ook meemalen, maar verwij-
der eventuele ingedroogde/harde stukken eerst. Was en 
droog de bloemkoolstukjes. Je kunt de bloemkoolstukjes 
met de staafmixer fijnmalen. Maar kijk uit dat je niet een 
te hoge stand gebruikt of te lang doormaalt, dan krijg je 
puree in plaats van rijst. Smakelijk! 


