
€ 13,50
10.30 - 17.30 u

met 1 gratis saus

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
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Stichting RecaP wint Dirk Zeldenrust Duurzaamheidsprijs 2019 
Stichting RecaP heeft de Dirk Zeldenrust Duurzaamheidsprijs 2019 gewonnen. De prijs, bestaande uit een bedrag van 
5000 euro, zal onder andere worden gebruikt voor de aanschaf van een (stof-)afzuiginstallatie.

Dirk Zeldenrust was een 
Arnhemmer én wereldver-
beteraar. Hij overleed in 
2017 onverwacht op 62-ja-
rige leeftijd. Om zijn inzet 
voor een duurzame samen-
leving in gedachten te hou-
den, wordt sinds 2018 de 
Dirk Zeldenrust Duurzaam-
heidsprijs uitgereikt. Dit jaar 
ging de prijs naar Stichting 
RecaP, één van de sociale 
ondernemingen die gehuis-
vest is in de voormalige ba-
sisschool de Vlindertuin. 

Stichting ReCaP won de 
prijs omdat ze van gebruikt 
hout en gereedschap nieuwe 
duurzame producten maken.
Zij maken van bijvoorbeeld 
oude tafels en kasten nieu-
we gebruiksartikelen. Een 
oubollige eiken tafel wordt 
omgevormd tot een hippe 
vinylstandaard, leuke en 
handige krukjes of een kop-
telefoonhouder. en van ge-
bruikt massief hout worden 

meubels voor privégebruik 
of horeca gemaakt.

Ramon Kaspers en Frank 
Tomassen zijn de drijvende 
krachten achter deze onder-

neming. In het juryrapport 
werd ook het sociale aspect 
van hun stichting benoemd. 
‘Wij werken als stichting 
in de vorm van een sociaal 
maatschappelijke onderne-
ming. Onze werknemers zijn 
mensen die vanuit een uit-
kering, ziekte of andere om-
standigheden weer aan het 
werk willen gaan. Ons doel 
is om samen mooie dingen te 
realiseren’ 
Ramon en Frank zijn uiter-
aard blij met de de prijs en 
zien het als een aanmoedi-
ging. Ze gaan het geld ge-
bruiken om een (stof-)afzui-
ginstallatie en gereedschap 
aan te schaffen en voor uit-
breiding van de ruimte. 

Overigens was ReCap niet 
de enige genomineerde die 
aan de Geitenkamp verbon-
den is: ook De Blauwe To-
maat, die met een wagen vol 
afgekeurd en overgebleven 
voedsel iedere woensdag in 
de wijk staat, behoorde tot 
de drie genomineerden.  (ter 
verduidelijking: afgekeurd 
omdat het er qua vorm net 
niet mooi genoeg uitziet 
voor de supermarkt).
Hoewel ook zij het bedrag 
wel konden gebruiken, wa-
ren ze blij dat de prijs in ie-
der geval in de wijk terecht 
is gekomen. ‘Een mooie 
opsteker voor de wijk; al-
dus Robert Lassche van De 
Blauwe Tomaat.

Onderzoek Beijer en Stevig

Op 16, 17 en 18 december kunt u bij de Coop (beide super-
markten) of de Jumbo zomaar gevraagd worden om mee te 
werken aan een klein onderzoekje. Een tweetal studenten 
zal u bevragen over de bekendheid van buurtcentrum de 
Beijer en Stichting Stevig. Ook tips en tops met betrekking 
tot deze (of andere) wijkinitiatieven kunnen meegedeeld 
worden. Dit doen zij in het kader van Zin in de wijk, een 
onderzoek van de gemeente naar de bekendheid en de bete-
kenis van buurtinitiatieven. Dus, als u uw mening kwijt wilt 
over De Beijer, stichting Stevig of aanbevelingen heeft voor 
de wijk, neem dan even de tijd voor de twee studenten. 
Uw inbreng wordt op prijs gesteld!

Groen licht voor Vlindertuin
De kogel is door de kerk: de gemeenteraad Arnhem heeft 
ingestemd met een plan om de vroegere basischool de Vlin-
dertuin te behouden voor de wijk. Volgens dit plan moeten 
zich een mix van sociale ondernemingen en kunstenaars in 
de Vlindertuin vestigen. Een belangrijk aspect  hierbij is dat 
de voormalige school een plek voor de wijk blijft, waar men-
sen zich richting een betaalde baan kunnen ontwikkelen.
De steun is toegezegd voor een periode van minimaal 10 
jaar. 

Het creëren van een doel voor de wijk (in plaats van de 
school om te vormen tot bv woningen) is een nadrukkelijke 
wens van het Bewonersoverleg Geitenkamp-Monnikenhui-
zen. Jan Lareman en Dirk-Jan Riphagen, initiatiefnemers 
namens deze zijn verheugd dat de gemeente deze steun heeft 
toegezegd. ‘Het is een plek die voor veel wijkbewoners ver-
trouwd is, het is fijn dat het dat kan blijven’.• Robert (Blauwe Tomaat) was blij met de winst van RecaP

Foto: Ron Steemers Fotografie

• Frank Tomassen en Ramon Kaspers in hun werkplaats in de Vlindertuin



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: 06-26480022  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
• 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 12 december 2019
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 
dinsdag via hetkoffiekaffee@gmail.com

Vrijdag 13 december 2019
14.00-16.00 uur: Bingo (SWOA) MFC De Wetering. Zaal 
open 13.30. Kom gezellig meedoen. Prijs per plankje € 3,00

Woensdag 18 december 2019
10.00-14.00 uur: Kerstmaaltijd in MFC De Wetering (Stevig 
Arnhem). Jaarlijkse kerstmaaltijd voor de ouderen uit de 
wijk. Opgeven via 06-12223122 of 06-5389 7497

Donderdag 19 december 2019
17.00-19.30 uur: Buurttafel Geitenkamp (Stadskok). 
Locatie wordt nog bekend gemaakt. Eet ge-
zond en gezellig mee met de Stadskok voor slechts 
€ 4,00. Opgeven verplicht via info@stadskok.nl  
of via 06 18576189 

Vrijdag 20 december  2019
18.00-21.00 uur: Kerstmaaltijd op 3 locaties (4 Seizoenen)
Maaltijd voor wijkbewoners, op drie verschillende plekken 
in de wijk. Kosten €4,00; kinderen t/m 12 jr (onder begelei-
ding)  €3,00. Opgeven vóór 17 december.
Meld eventuele allergieën of andere zaken vooraf, dan 
wordt daar rekening mee gehouden.
Opgeven voor locatie MFC De Wetering: 026-3772020
Opgeven voor locatie De Sperwer: 026-4456603
De Beijer is helaas al volgeboekt; hier kan niet meer voor 
opgegeven worden.

Zaterdag 21 december 2019
13.30 -16.30 uur: Kerstspecial (Koffie Kaffee). De Beijer. 
Gezellige middag in een vriendelijke kerstsfeer in De Beijer,
met om 14.00 uur het traditionele kerstoptreden van het 
Geitenkampse zangkoor Toonhoogte 80

Woensdag 25 december 2019
10.30-12.30 uur Kerstbrunch. MFC De Wetering (Buurt-
kerk). Kerstmaaltijd waarbij iedereen welkom is, ongeacht 
wat en of je gelooft.

Vrijdag 27 december 2019
14.00-16.00 uur: Bingo (SWOA) MFC De Wetering. Zaal 
open 13.30. Kom gezellig meedoen. Prijs per plankje € 3,00

Zaterdag 28 december 2019
14.00-16.30 uur: Bingo (Vrolijke Bingonootjes). De Beijer. 
Met live muziek. Prijs per boekje € 3,00

Dinsdag 31 december 2019: Gelukkig Nieuwjaar!!

Zondag 5 januari 2020
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

Dinsdag 7 januari 2020
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.

Donderdag 9 januari 2020
17.00-19.30 uur: Buurttafel Geitenkamp (Stadskok). 
Locatie wordt nog bekend gemaakt. Eet ge-
zond en gezellig mee met de Stadskok voor slechts 
€ 4,00. Opgeven verplicht via info@stadskok.nl  
of via 06 18576189 

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 
dinsdag via hetkoffiekaffee@gmail.com

Zondag 19 januari 2020
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



GRATIS PARKEREN OP HET MOOISTE MARKTPLEIN VAN ARNHEM

Natuurlijk
Lekkerder

Smakelijker
www.slagerijvanegmond.nl

E-Mail: info@slagerijvanegmond.nl

Bestel tijdig 
uw salade!

17

Kerst workshops

Op 10, 12 en 17 december geeft Gesine Lange kerstwork-
shops in Het Gulden Bloemetje. In de winkel zijn voorbeel-
den te zien van wat u die avond kunt maken. U wordt om 
19.30 uur verwelkomt met koffie en iets lekkers. Met film-
beelden en muziek wordt de juiste stemming geschapen om 
creatief aan de slag te gaan. Na afloop wordt er afgesloten 
met een drankje en hapje. Het spreekt voor zich dat u uw ei-
gen creatie mee naar huis neemt. De kosten bedragen € 35 - 
p.p. (inclusief materiaalkosten). Opgeven voor de workshop 
bij Gesine Lange, Het Gulden Bloemetje, Geitenkamp 24.
De kosten bedragen € 35 - p.p. (inclusief materiaalkosten)

Overigens kunt u bij Het Gulden Bloemetje ook terecht voor 
uw kerstkaarten, decoratie’s of een kerstboom. En wilt u 
met kerst iemand verassen met een leuke attentie? Geen pro-
bleem, ook dat kan geregeld worden. Door de samenwerking 
met slijterij van Baal bestaat er zelfs de mogelijkheid  een 
fles wijn te bestellen bij de bloemist. 
Voor een sfeervolle kerst is een bezoek aan de bloemiste op 
het marktplein zeker geen overbodige luxe!

‘En wat als je niet zo goed kunt lezen?’
In Nederland wonen 2,5 miljoen volwassenen die Nederlands als eerste taal hebben. maar toch niet zo goed kunnen 
lezen of schrijven of rekenen. Dat wordt laaggeletterdheid genoemd. Dit is lastig, want in de huidige samenleving 
moet je steeds meer jezelf kunnen redden. Een goede beheersing van de taal is dan wel handig, bijvoorbeeld om goed 
gebruik te maken van de digitale mogelijkheden.

Laaggeletterden zijn geen 
analfabeten. Ze kunnen wel 
lezen en schrijven, maar 
hebben er meer moeite mee 
dan anderen.  Met de komst 
van de Wet Maatschappe-
lijke Ondersteuning en de 
daarmee samenhangende 
par ticipatiemaatschappij 
(waarbij iedereen geacht 
wordt naar zijn of haar kun-
nen mee te doen) is het van 
groter belang geworden om 
jezelf te kunnen redden. 
Daarom moeten veel dingen 
tegenwoordig schriftelijk of 
digitaal gedaan worden. En 
dat is voor laaggeletterde 
burgers niet altijd even mak-
kelijk. Vrijwilligerscentrale 
Arnhem biedt met Taal-
Centraal hulp aan mensen 
die niet goed kunnen lezen, 
schrijven of rekenen. 

Wat doet TaalCentraal?
Bij ‘TaalCentraal’ van Vrij-
willigerscentrale Arnhem 
worden bewoners door een 
vrijwilliger ondersteund in 
het beter leren omgaan met 
de basisvaardigheden van 
taal, specifiek toegepast op 
de digitale wereld. Omdat 
veel mensen zich nog scha-
men dat ze niet goed kunnen 

lezen of schrijven, of bang 
zijn uitgelachen te worden, 
gaat niet iedereen al meteen 
naar een cursus. De vrijwil-
ligers kijken waar bewoners 
in het dagelijkse  leven te-
genaan lopen en helpen ze 
daarbij. Door het verbeteren 
van lezen, schrijven, reke-
nen en digitale vaardighe-
den geven ze mensen meer 
handvatten in het leven. 
Ze leren bijvoorbeeld hoe 
ze makkelijker een markt-

plaatsadvertentie plaatsen, 
een reisplanning maken, 
formulieren invullen of de 
navigatie bedienen. Zo er-
varen ze de meerwaarde van 
beter geletterd zijn.  

Arnhem 100% geletterd
Arnhem heeft ingezet op 
100% geletterdheid. Maar 
makkelijk wordt dat niet, 
want het bereiken van de 
mensen om wie het gaat is 
niet vanzelfsprekend. 

De eerder genoemde angst 
en schaamte speelt daarbij 
een rol, maar het kan ook 
zijn dat ze simpelweg niet 
weten dat er hulp bij gebo-
den kan worden. Wellicht 
lezen ze dit artikel niet eens! 
Er wordt daarom ook een 
beroep gedaan op de men-
sen eromheen: ken je ie-
mand die moeite heeft met 
de Nederlandse taal en wel 
een beetje hulp kan (en wil) 
gebruiken?. Maak het dan 
bespreekbaar! Er is geen en-
kele reden om je te schamen 
voor een moeite die meer-
dere mensen hebben.

Wil je een bewoner aanmel-
den of wil je meer informa-
tie? Neem dan contact op 
met Alex Smits van Vrijwil-
ligerscentrale Arnhem. Dat 
kan via telefoon:
026-4422833 of via mail: 
a.smits@rijnstad.nl 
Met de bewoner wordt een 
afspraak gemaakt, eventueel 
(indien gewenst) gezamen-
lijk met de verwijzer.

Komt u gerust voor al uw 
kerstdecoratie, kaarten en 
kerstbomen naar   

Het Gulden 
Bloemetje 
Geitenkamp 24, ARNHEM,  
Tel.: 026-3511218 

Werkzaamheden in de wijk
Op verschillende plekken in de wijk wordt stevig aan de weg getimmerd. Letterlijk, want er wordt iets nieuws gecreëerd (of iets ouds vervangen).

We geven een klein overzicht van de werkzaamheden in en aan de wijk.

Waar vroeger een tankstation te vinden was, aan de rand 
van Nieuw Monnikenhuizen aan de Roosendaalseweg, 
worden nu een aantal woningen neergezet.

Het project wordt uitgevoerd door bouwbedrijf van Swaay 
uit Wageningen.

Het Achterhoekse Dusseldorp is al enkele jaren bezig met 
het rioleringsproject op de Geitenkamp. Bij het vervangen 
van de riolering en het opnieuw bestraten wordt tevens ge-
keken naar nieuwe manier om het regenwater af te voeren, 
zodat in de toekomst andere wijken minder last gaan heb-
ben van wateroverlast na een stevige regenbui.

Op de hoek van de Burgemeester Bloemersweg en de Ds. 
Bechtlaan worden door het Apeldoornse Ter Steege Bouw 
en Vastgoed 11 stadsvilla’s gerealiseerd. De basisschool 
die er voorheen stond, heeft afgelopen zomer al het veld 
moeten ruimen. Naar verwachting zullen de stadsvilla’s in 
de loop van 2020 bewoond kunnen worden.



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 gaat door
Martijn van Butselaar, alias 
de Stadskok, heeft inmid-
dels op drie verschillende 
locaties in de Geitenkamp 
een maaltijd gekookt. Maar 
daarmee is het nog niet af-
gelopen: Op 19 december 
2019 en op 9 januari 2020 
wordt er weer een heerlijke 
maaltijd bereid. Voor slechts  
slechts €4,00 per persoon 
kun je aanschuiven aan deze 
gezellige buurttafel. Het doel van de Buurttafel is om men-
sen met elkaar in gesprek te brengen. Maar er is ook aan-
dacht voor gezond eten, waarbij ook zoveel mogelijk streek-
producten worden gebruikt. De maaltijden worden telkens 
op een andere plek gehouden, om zo zoveel mogelijk ver-
schillende mensen te ontmoeten.

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).

Inloop met een thema
Iedere maandag van 14.00 
tot 16.00 uur wordt in de 
Beijer (Willem Beijerstraat 
13) de Vitale Inloop gehou-
den. 
De Vitale Inloop laat zich 
het best beschrijven als een 
inloop met een thema: er 
wordt niet alleen maar koffie of thee gedronken, maar er 
wordt ook een activiteit georganiseerd.  Dit jaar staan er nog 
twee themamiddagen op het programma. Op 16 december is 
dat creatief met kerst, waarbij je de gelegenheid krijgt om 
(al dan niet met begeleiding) een leuk, eenvoudig kerststukje 
te maken. 
De week erop, op 23 december, is er een Stamtafel. Bij de 
Stamtafel gaan deelnemers met elkaar in gesprek over een 
thema. Het thema dit keer is Rituelen, in de meest brede zin 
van het woord: het kan gaan over het kerstritueel, maar ook 
bijvoorbeeld over je eigen ochtendritueel. De Vitale Inloop 
is bedoeld voor iedereen die op maandagmiddag niets te 
doen heeft, maar graag in contact wil komen met wijkgeno-
ten. De entree, de koffie en de thee zijn gratis.
Let op: op 30 december is er geen Vitale Inloop!.

Wisselen van zorgverzekeraar: niet moeilijk, wel lastig
Aan het einde van het jaar mag iedereen die een zorgverzekering heeft overstappen van verzekeraar. Als je weet 
waar je op moet letten, kan je dat veel geld besparen. Maar hoe kies je dan die juiste zorgverzekeraar?

Verzekererd zijn is behalve 
duurder, de laatste jaren ook 
complexer geworden. Wat 
heb je nodig? En wat juist 
niet? Is een collectieve ver-
zekering nog wel goedko-
per, nu de korting is aange-
past? En is het wel nodig van 
zorgverzekaar te wisselen, 
of volstaat het om je polis 
aan te passen? Lastige vra-
gen, waarvoor het antwoord 
per persoon verschillend is. 
Maar er zijn wel algemene 
tips te geven.

Ben je nog nooit overgestapt 
van zorgverzekering? Dan 
ben je niet de enige: slechts 
7% van de Nederlandse be-
volking stapt jaarlijks over 
naar een andere verzekeraar. 
Vaak is dat omdat mensen 
het te lastig vinden om te 
veranderen. En dat is jam-
mer, want door bij dezelfde 
verzekeraar te blijven loop 
je de kans onnodig veel te 
betalen.

Het is raadzaam ieder jaar je 
zorgverzekering on de loep 

te nemen. De verschillen bij 
zorgverzekers lopen soms 
wel tot 500 euro per jaar op, 
soms zelfs nog meer, indien 
je aanvullende verzekering 
meeberekent. Vergelijken 
is daarom geen overbodige 
luxe. 

Maar je moet natuurlijk niet 
alleen letten op wat je be-
taalt. Hoewel een lage pre-
mie fijn is, doe je er goed 
aan om ook verder te kijken. 
Het kan best zijn dat er voor 
jouw wensen een iets duur-
dere verzekering is die be-
ter aansluit op wat je nodig 

hebt. Je betaalt uiteindelijk 
voor wat je krijgt. Daarnaast 
is het handig om te kijken 
met welke zorgaanbieders in 
je regio de zorgverzekeraar 
een contract heeft gesloten. 
Bij een naturapolis kun je 
vaak terecht bij alle zieken-
huizen. Bij een restitutiepo-
lis heb je vrije zorgkeuze.

Als je besluit om over te 
stappen van zorgverzeke-
ring, doe dit dan vóór 31 
december 2019. Je kunt dan 
gebruik maken van de over-
stapservice. Dit houdt in 
dat je huidige zorgpolis au-

tomatisch voor je opgezegd  
wordt door de nieuwe verze-
keraar. Hiervoor hoef je zelf 
niets meer te doen. 

Als je voor 1 januari 2020 
je verzekering opzegt, heb 
je nog tot en met 31 januari 
om een nieuwe polis uit te 
zoeken. En daarbij geldt nog 
een wettelijke bedenktijd 
van 14 dagen.

Wil je meer weten over het 
veranderen van zorgverze-
keraar? Kom dan naar het 
inloopspreekuur Post in de 
Beijer, iedere dinsdag van 
13.00 uur tot 16.00 uur in de 
Beijer. Daar zitten sociale 
raadslieden voor je klaar om 
je vragen te beantwoorden 
of om je te helpen uitzoeken 
welke zorgverzekeraar het 
best bij je past.

Je kunt natuurlijk ook een 
afspraak met ze maken.
(zie voor telefoonnummers 
en spreekuurtijden in MFC 
De Wetering Het Wijk-ABC 
op de tweede pagina).

Hoe onthoud je belangrijke gebeurtenissen?
Wat is nu hetgeen wat bepaalt dat je (voor jou) belangrijke gebeurtenissen weet te onthouden? Dat is de vraag die Sezer 
Bagdadi samen met 8 bachelor studenten probeert te beantwoorden. Van 6 tot en met 23 januari 2020 zullen zij vanuit 
de Beijer een project uitvoeren rondom het thema ‘critical rememberance’. En daar is uw hulp bij nodig.

Sezer Bagdadi volgt de mas-
ter Artist Educator aan de 
ArtEZ. Naar aanleiding van 
de 75-jarige herdenking van 
de Slag om Arnhem in de 
Tweede Wereldoorlog, kreeg 
hij met 8 bachelor studenten 
van ArtEZ (dans, theater, 
beeldende vorming) de op-
dracht om een project te 
doen rond het thema ‘criti-
cal rememberance’. Simpel 
gezegd betekent dit dat ze op 
zoek gaan naar manieren die 
mensen hebben om belang-
rijke dingen te onthouden. 
Dat het idee gebaseerd is op 
de Slag om Arnhem, wil niet 
zeggen dat het alleen maar 
over de Tweede Wereldoor-
log mag gaan.

‘We weten ook nog niet hoe 
we het project precies gaan 
uitvoeren’, licht Sezer toe, 
‘een vastomlijnd plan heb-
ben we nog niet. Maar het 
is van groot belang voor 
ons dat we dit samen met de 
mensen uit de wijk doen. Wij 
hebben de mensen nodig, 

wij willen hen niet iets le-
ren, maar hopen dat zij ons 
iets kunnen leren. En samen 
kunnen we dan hopelijk tot 
een mooi project komen.’

Het project gaat worden 
uitgevoerd vanaf De Beijer. 

Van 6 tot 23 januari 2020 is 
Sezer, of één van de andere 
studenten, iedere werkdag 
aanwezig in De Beijer, (on-
der voorbehoud) van 12.00 
tot 15.00 uur. Wil je iets 
kwijt over hoe jij belangrijke 
gebeurtenissen onthoudt, 

loop dan rustig eens binnen. 

Bellen of mailen kan ook:

Sezer Bagdadi, 
tel 06-81894184, 
of mail naar:
sbagdadi18@gmail.com



Jubileum
Op 1 december 2019 was Marjon Bussink 40 jaar in 
dienst bij Rijnstad (en haar voorlopers).

Marjon Bussink begon in 1979 in Klarendal als jongeren-
werker. In de loop der jaren heeft ze verschillende functies 
in diverse wijken gehad. Sinds ongeveer 10 jaar is ze werk-
zaam als participatiemedewerker op de Geitenkamp. 

Een dergelijk lang dienstverband verdient natuurlijk meer 
dan dit korte artikeltje. In de volgende editie gaan we dan 
ook met Marjon in gesprek over haar lange staat van dienst 
en over haar werkzaamheden op de Geitenkamp.

‘Wat zou er aan de andere kant van het hek zijn?’
Ondanks het barre weer kan het herfsttheater Geit en Bult ook dit jaar weer terugkijken op een geslaagde editie van het jaarlijkse theaterspektakel. 
De tien theaterstukken, die verdeeld in twee routes en verspreid over de wijk werden uitgevoerd, hebben de bezoekers een paar geweldige dagen opgeleverd. 
Maar niet alleen de bezoekers kijken tevreden terug, ook de deelnemende wijkgenoten hebben een fijne herinnering aan het herfsttheater overgehouden.

Ook dit jaar voerde het 
herfsttheater de bezoekers 
naar de bekende en minder 
bekende plekken in de wijk: 
zorgboerderij Tokhok, de 
Vlindertuin, het gemeente-
lijk Steunpunt aan de Schut-
tersbergweg, de korbal-
vereniging Arnhem Oost, 
playground de Rommelkist, 
een garage aan de Wiele-
waalstraat, de atelierwoning 
aan het Schuttersbergplein 
en nog enkele andere loca-
ties gaven de bezoekers een 
fraai beeld van de bijna jubi-
lerende wijk. 

Op playground de Rommel-
kist werd het stuk Vrij Spel 
uitgevoerd. ‘Drie volwas-
senen staan in een speel-
tuin. Ze zijn de jongste van 
iedereen die er is en ze zijn 
op zoek naar iets. Hun zoek-
tocht brengt ze naar een spel 
waarvan alleen zij de regels 
kennen’, zo stond in de aan-
kondiging te lezen. Onder 
regie van Tijmen Teunissen 
voerden Willy van Baarsel, 
Barbara Tamboer en Anita 
Visser de act op.

Willy kijkt met veel plezier 
terug aan zijn tweede deel-
name aan het herfsttheater. 
‘Twee  jaar geleden heb ik  
een hele  fijne tijd gehad 
en met leuke mensen  sa-
men  gespeeld. Vorig jaar 
had ik alle tijd om zelf een 
route te aanschouwen, wat 
ik ook echt gaaf vond. De 
startbijeenkomst van Herfst-
theater 2019 was weer een 
ontmoeting van bekende en 
onbekende buurtgenoten,  
acteurs, regisseurs en ande-
re deelnemers’, vertelt Willy 
enthousiast.

‘Ik werd gekoppeld aan re-
gisseur Tijmen Teunissen, 
een frisse jonge danser en 
theatermaker.  Tijdens het 
voorstellen hoopte ik al dat 
ik bij hem in het stuk zou 
komen. Samen met Barbara 
Tamboer en Anita Visser 
vormden we een fijne club 
van vier mensen. Ik schrok 
nog wel wel een beetje van 
de 15 keren dat we moesten 
repeteren, maar het bleek 
uiteindelijk leuk en gezellig 
om te doen.’

De spelers mochten ook 
actief meedenken: ‘Tijmen 
begon elke repetitie met een 
aantal oefeningen om los 
te komen. Vervolgens gin-
gen we brainstormen over 
de invulling van het thea-
terstuk. Veel onderwerpen 
passeerden de revue: spel, 
kostuums, muziek, dans, 
decor, inhoud enzovoort. Ik 
opperde dat het iets moets 
zijn vanuit onze innerlijke 
kindbeleving, omdat we het 
spel daarmee konden laten 
aansluiten op de toegewe-
zen locatie playground de 
Rommelkist. Omdat voor 
ons spel een speelveld met 
lijnen wel handig was, ko-
zen we voor het basketbal-
veld met hekwerk eromheen 
als decor voor ons spel. Het 
leek ons de meest geschikte 
plek voor ons én voor het 
publiek.’ 
Voor het stuk had Tijmen 
een samenspel van bewe-
gingen gecreërd, stilstaand, 
snel maar ook langzaam. 
‘Natuurlijk moesten er een 
aantal sporten erin verwerkt 
worden: touwtje springen, 

tennis, hockey, bowlen, 
honkbal, voetbal en golf. 
Het lijnenspel aan het begin 
van de voorstelling stond 
al vrij snel vast en hadden 
wij alle drie in een mooie 
vorm gegoten. Ik was erg 
in mijn nopjes met onze re-
petities en uitvoering, zoals 
wij op elkaar reageerden,  
dat werkte aanstekelijk en 
grappig. Al waren wij ook 
wel eens aan het mopperen, 
vooral over het hondenweer 
soms. De generale  repetitie  
ging naar mijn gevoel best 
aardig, al moest er nog wel 
gesleuteld worden. Maar 
wij waren zo goed als klaar 
voor de uitvoeringen. Span-
nend, maar ook een leuk 
vooruitzicht. Ik bleef maar 
stoeien met mijn tekstregel: 
‘wat zou er aan de andere 
kant van het hek zijn?’ 
Het vrije spel ging heel 
goed, al had Tijmen hier en 
daar nog wat aanvullingen 
en aanpassingen. Het was 
een toffe tijd met hem waar-
voor ik hem hartelijk wil be-
danken.!’

Ik hoop wel dat de toeschou-
wers  de spelregels  hebben 
begrepen. Aan het eind had-
den we met zijn drieën een 
soort volksdans, met een 
slinger van lampjes om (idee 
van Anita), dat was  een 
warme en mooie ervaring  
en een fijne aanvulling  op 
de voorstelling. Het basket-
spel  zou misschien chao-
tisch kunnen overkomen, 
Maar de muziek van Queens 
of the Stone Age was gaaf.’

Elders, in een garage aan 
de Wielewaalstraat voerden 
Dieneke Heinen, Marijke 
Maan en Naveline Baromeo 
het stuk Indischie Waterle-
lies op, losjes gebaseerd op 
de attractie van de Efteling. 
Navaline kwam er eigen-
lijk bij toeval bij: ‘Ik werd 
gevraagd om mee te doen 
door mijn buurvrouw Die-
neke, omdat er iemand was 
uitgevallen. Ik was meteen 
enthousiast en zei ja. Er was  
direct een klik tussen ons’, 
vertelt Naveline over haar 
debuut bij het herfsttheater.

‘We hebben allemaal ons 
best gedaan om alles voor 
elkaar te krijgen. Het mooi-
ste  was dat we ook onze 
karaktereigenschappen in 
het spel konden laten zien’. 
In een snel tempo werden de 
nodige afspraken gemaakt  
met  regisseuse Christianne 
van Leest. 
’Christianne is een goede 
regisseuse, die ons ook zeer 
goed kon aansturen, dat was 
echt top! Buurtbewoners 
hielpen met kostuums en om 
de kou te bestrijden werd 
zelfs een portable kachel 
ter beschikking gesteld. We 
hadden veel lol en gingen 
respectvol met elkaar om, 
dat was echt fantastisch. 
Tijdens het optreden kregen 
we meer zelfvertrouwen, 
waardoor het stuk ook beter 
overkwam.  

Ik vond het super mooi en 
ik ben heel blij en dankbaar 
dat ik mee mocht doen aan 
dit prachtige stuk’, besluit 
inval-ster Navaline haar 
verhaal. 

Alleen zijn met kerstmis is niet nodig
Kerstmis is niet de meest prettige tijd van het jaar om alleen door te brengen. Op de Geitenkamp worden er daarom 
tal van bijeenkomsten georganiseerd, zodat u niet alleen hoeft te zijn. Een klein overzicht van de diverse activiteiten.

Op maandag 16 december 
in de Beijer wordt er van 
14.00 tot 16.00 uur een 
creatieve middag gehouden 
tijdens de inloop van Vitale 
Verbindingen. Je wordt on-
dersteund in het maken van 
een kersstukje. Het meene-
men van eigen materiaal is 
welkom, maar er is op be-
perkte schaal materiaal aan-
wezig. 

De avond erop, op dinsdag 
17 december, is in Het Gul-
den Bloemetje een creatieve 
workshop. Onder vakkundi-
ge leiding van Gesine Lange 
kan er vanaf 19.30 uur in 
haar winkel op het markt-
plein gewerkt worden aan 
een fraai, decoratief kers-
stuk. (voor meer informatie: 
zie het artikel elders in deze 
krant).

Op woensdag 18 december 
organiseert Stichting Stevig 
een kerstfeest in MFC De 
Wetering. Vanaf 9.45 uur 
gaan de deuren open, om 
10.00 uur begint het. Kin-
deren van basisschool De 
Witte Vlinder zorgen ervoor 
dat de ouderen (55+) een ge-
zellig feest gaan meemaken, 
dat afgesloten wordt met 
een gezamenlijke lunch. Na 
afloop krijgen de ouderen 
een kleine kerstattentie mee 
naar huis. Er zijn nog enkele 
plekken bij, dus wees er snel 
bij! Opgeven via Stichting 
Stevig (zie Wijk-ABC)

Vrijdag 20 december is het 
de beurt aan de 4 Seizoenen 
(de naam voor het samen-
werkingsverband van de 
Sperwer, Rijnstad en Kunst 
op de Bult). Net als in voor-

gaande jaren houden zij op 
drie verschillende locaties 
een kerstdiner. Zo vind je al-
tijd wel een maaltijd in jouw 
beurt! Het diner begint om 
18.00 uur. Een kwartier eer-
der openen de deuren. Voor 
deze maaltijd moet €4,00 
betaald worden, kinderen 
tot 12 jaar betalen €3,00, Het 
Activeringsteam verzorgt de 
maaltijd op MFC De Wete-
ring, jongerencentrum De 
Sperwer en De Beijer heb-
ben eigen koks die met de 
maaltijd aan de slag gaan. 
Let op: inschrijven vóór 17 
december; voor de Beijer 
kan niet meer worden inge-
schreven.

Op zaterdagmiddag 21 
december staat de Beijer 
vanaf 13.30 uur in het te-
ken van de kerst: er is een 

sfeervolle kerstspecial ge-
pland met hapjes, drankjes 
en natuurlijk het traditio-
nele jaarlijkse optreden van 
zangkoor Toonhoogte 80.

Na deze volle kerstweek 
is het even een paar dagen 
rustig, maar op de dag van 
kerstmis, 25 december, 
heeft de Buurtkerk om 
10.30 uur in MFC De We-
tering een kerstbrunch. Er 
wordt lekker gegeten van 
wat mensen voor elkaar 
meeneemen en natuurlijk 
krijgt op deze dag ook het 
kerstverhaal aandacht. Je 
hoeft niet gelovig te zijn om 
hieraan mee te doen. 

Er is genoeg te beleven dus 
met de kerstdagen. Dat kan 
alleen maar een mooie kerst 
worden! 

• Foto: Joost Meijer

• Foto: Joost Meijer



Gerard van Bergen gaat de Rommelkist verlaten
Na meer dan 40 jaar werkzaam te zijn geweest, waarvan 20 jaar op playground de Rommelkist, heeft Gerard van 
Bergen op 20 december 2019 zijn laatste werkdag op de speeltuin. Daarna gaat hij actief genieten van zijn pensioen. 
Actief, want stilzitten zit niet in zijn aard. 

Een paar maanden geleden 
kwam er bij de redactie het 
verzoek binnen om een op-
roep te plaatsen over een 
verloren strip. Op te halen 
bij playground de Rommel-
kist. Het bleek een verzoek 
van Gerard van Bergen, be-
heerder en gastheer van de 
speeltuin. Hij had gezien 
hoe een automobiliste deze 
strip had verloren en wilde 
door een berichtje in de 
krant de automobiliste laten 
weten waar deze strip geble-
ven was.

Deze actie typeert Gerard 
van Bergen, die zich al-
tijd op zijn werk, maar ook 
daarbuiten, behulpzaam 
heeft opgesteld. 66 jaar is 
hij inmiddels, en dat bete-
kent dat hij vanaf 1 januari 
2020 met pensioen mag, na 
een dienstverband van bijna 
44 jaar. Op 1 februari 1976 
trad Gerard in dienst bij de 
gemeente Arnhem. Hij had 
net zijn diensttijd bij de ma-
rine vervuld en was op zoek 
naar een baan. Gerard had 
de MEAO-opleiding be-
stuurlijke richting gevolgd 
en bij de toenmalige afde-
ling Onderwijs en Volksont-
wikkeling kwam een plek 
beschikbaar. Via een aantal 
reorganisaties die hem langs 
cultuur, educatie, welzijn en 
maatschappelijke ontwik-
keling voerden, kwam hij 
uiteindelijk terecht op een 
kinderboerderij. Het wer-
ken met en verzorgen van de 
dieren op de boerderij beviel 
hem goed. Maar helaas voor 
hem hield ook dit werk op. 

‘Destijds kreeg ik de gele-
genheid om op een aantal 
plekken proef te draaien 
voor het vervolg van mijn 
werk’, vertelt Gerard. ‘Zo 
leerde ik de Rommelkist 
kennen. En aangezien ze 
hier toen ook met dieren 
werkten, voelde het meteen 
goed’. Maar zijn taken be-
stonden niet alleen uit het 
verzorgen van dieren. ‘Als 
beheerder en gastheer van 
de speeltuin ben ik degene 
die de kinderen welkom 
heet, samen met Freddy en 
Annemarie. Daarnaast help 
ik ook mee met activitei-
ten, ik zorg ervoor dat al-
les veilig klaargezet wordt. 
En ik zorg voor de hapjes 
en drankjes. Vroeger was 
dat vaak nog chips en cola, 
maar tegenwoordig heeft 
dat plaatsgemaakt voor ge-
zonde hapjes en drankjes.’

In zijn werkzaamheden is 
er weinig veranderd. Maar 
dat betekent niet dat al-
les in de afgelopen 20 jaar 
hetzelfde is gebleven. ‘Het 
Sportbedrijf is natuurlijk 
zelfstandig geworden, zoals 
bekend is. En de playground 
is moderner geworden en 
de openingstijden zijn ver-
ruimd.  De dieren die er wa-
ren zijn sinds een jaar of 10 
verdwenen, Spijtig, dat wel, 
maar een logische beslis-
sing, want er ging teveel tijd 
in zitten. Daarnaast word 
er, zoals ik net al zei, meer 
de nadruk gelegd op gezon-
de voeding en een gezonde 
leefstijl. Maar ook de kinde-
ren zijn veranderd: de jeugd 
nu is een stuk mondiger dan 
de jeugd van 20 jaar gele-
den. Ze ‘testen’ elkaar ook 
meer uit. Wat ik ook merk 
is dat er met slecht weer in 

verhouding minder kinde-
ren komen dan vroeger. Er 
is meer concurrentie van 
computerspelletjes, kinde-
ren spelen niet meer zoveel 
buiten als vroeger.’ Gerard 
vertelt het als een nuchtere 
constatering.

‘Ik heb met veel plezier op 
de Geitenkamp gewerkt’, 
verteld Gerard tot slot. ‘Ik 
heb genoeg te doen. Ik doe 
nog velerlei dingen vrijwil-
lig voor mensen en organi-
saties, dat heb ik naast mijn 
werk altijd gedaan en zal 
dat ook blijven doen na mijn 
pensioen, zolang ik gezond 
en fit ben. En de Geitenkamp 
is nog niet helemaal van me 
af, want aan grote evene-
menten zoals de jaarlijkse 
Hoogte 80-loop zal ik als 
vanouds mijn steentje blij-
ven bijdragen.’

Hoogte 80-loop

Het was nat, die laatste woensdag in september. Toch maak-
te dat voor de ruim 450 kinderen en 100 ouders die deelna-
men  aan de jaarlijkse Hoogte-80 loop weinig uit. De regen 
trotserend waren zij met evenveel enthousiasme als altijd 
komen opdraven.

Het regenachtige weer deed ook wijkwethouder Jan van Del-
len niet terugschrikken, hij was één van degenen die geko-
men was om het startschot te lossen bij de door Sportbedrijf 
Arnhem en Stichting Rijnstad georganiseerde loopwedstrijd

De middag verliep in goede sfeer en behalve winnaars in 
de individuele categoriën werden er ook twee sportiviteits-
prijen uitgereikt. Peuterspeelzalen Elfenbosch mocht zich de 
sportiefste peuterspeelzaal noemen, in de categorie basis-
scholen mocht de Julianaschool zich wederom tot sportiefste 
school laten kronen.

De wedstrijd werd gesponsord door Decathlon, Loopland 
Gelderland en Coop en met behulp van vele vrijwilligers 
(waarvoor, namens de organisaties, dank) tot een succes-
volle dag gemaakt. 

Kleuren

met

Kerst
De kerstvakantie staat 
weer voor de deur! Na-
teurlijk is het altijd leuk 
om vrij te hebben, maar 
soms vraag je je ook af 
wat je met de tijd moet 
doen. Zeker omdat tij-
dens de kerstdagen 
en oud en nieuw play-
ground de Rommelkist 
gesloten is. 
Om alvast in de sfeer te 
komen én om jezelf op 
een leuke manier be-
zig te houden tijdens de 
kerstperiode hebben we 
deze fraaie kleurplaat 
van de kersstal afge-
drukt. 

Fijne kerstdagen en veel 
kleurplezier!!

• Gerard van Bergen



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 
Eindredactie en vormge-
ving: Mark Ormel
Tekstbijdragen: Mark Or-
mel, Petra & Margreet, 
Willy van Baarsel, Nava-
line Baromeo en ingezon-
den.
Fotografie: Joost Meijer, 
Mark Ormel, Ron 
Steemers 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 

10 januari 2020
verschijningsdatum 
22 januari 2020
(onder voorbehoud)

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 

Voorlees- en maakpret bij Rozet op de Bult
Lezen en voorlezen is niet alleen leuk, maar ook belangrijk. Jong starten met taal en voorlezen, geeft je kind een 
voorsprong waar het een leven lang voordeel van heeft. 

Daarom organiseert Rozet elke donderdagmiddag in de Beijer de verhalenvangersactiviteit ‘Verhalenpret’ voor kinderen. 
Om 15.30 uur (inloop vanaf 15.00 uur) zit iemand klaar bij Rozet op de Bult om voor te lezen. Kom ook en beleef samen 
avontuurlijke verhalen.

Houd je ook van knutselen? Dan ben je elke eerste donder-
dag van de maand welkom om na het voorlezen samen te 
knutselen. De toegang is gratis.

Wat: Verhalenpret (voorleesmiddag)
Waar: De Beijer, Willem Beijerstraat 13
Wanneer: Donderdag vanaf 15.30u, inloop vanaf 15.00u
Kosten: Gratis

14.00-16.00 u
10.00-14.00 u
10.00-12.30 u
15.00-17.30 u
10.00-16.00 u
10.00-14.00 u

ma
di
wo
do
vr
za

Op sommige dagen zijn er activiteiten gepland. 
Kijk bij ‘wekelijkse wijkactiviteiten’ om te weten 

wat er wanneer te doen is



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

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

Pastoor van de Loo, grondlegger van de Sint Josephkerk
Als je het hebt over 100 jaar Geitenkamp kun je moeilijk om Henri van De Loo heen. De pastoor, naar wie 
een straat in Monnikenhuizen is vernoemd én wiens naam verbonden was aan de school die tot eind jaren 
70 van de vorige eeuw in het huidige jongerencentrum De Sperwer was gevestigd, heeft door zijn inzet voor 
de bouw van de Sint Josephkerk een stempel op de wijk gedrukt.

Henri van de Loo werd 
op 24 juli 1885 geboren in 
Doornenburg, als tweede uit 
een gezin van 11 kinderen. 
In 1910 werd hij tot priester 
gewijd. Nadat hij eerst enke-
le jaren kapelaan (een soort 
hulp-priester) was geweest 
in achtereenvolgens Bun-
nik, Zwolle en Elden, werd 
hij in 1923 gevraagd om een 
nieuwe parochie te stichten 
in de pas ontwikkelde wijk 
Geitenkamp. Een missie die 
hij gretig aannam. 

Het was een andere tijd, 
100 jaar geleden: de wijk 
Geitenkamp had een over-
wegend katholieke bevol-
king en de behoefte aan een 
kerkgebouw en parochie 
was groot. De aartsbisschop 
zag in Henry van de Loo de 
ideale man om een kerkge-
bouw te realiseren; als zoon 
van een steenfabrikant en 
wijnhandelaar had hij za-
kelijke kwaliteiten ontwik-
keld. Nadat de eerste locatie 
voor de kerk afviel (het was 
eigenlijk de bedoeling dat 
de kerk op de plek van het 
huidige buurtcentrum De 
Beijer werd gebouwd, di-
rect aan de St. Josephstraat), 

werd besloten de bouw te 
laten plaatsvinden  aan de 
Roosendaalseweg. Het zou 
de afstand tussen de beter 
gesitueerden van Angeren-
stein of Paasberg en de ar-
beiders van de Geitenkamp 
kleiner maken, was de ge-
dachte. Dat de praktijk an-
ders zou uitpakken, kwam 
niet in het hoofd van de on-
bevangen bouwpastoor op.

Door de snelle aankoop 
van een noodkerk kreeg de 
pastoor al snel veel steun. 
Maar de financiëring van 
de kerk en de aanverwante 
gebouwen (twee scholen, 
een zusterklooster, een pa-
rochiehuis, een pastorie, een 
jeugdhonk én een huis met 
toneelzaal) was een grote 
uitdaging voor van de Loo.

De parochie had niet het 
geld om de bouw te kunnen 
financiëren. En hoewel hij 
op de sympathie van rijke 
katholieke families kon re-
kenen, bleken zij ook niet 
over voldoende geld te be-
schikken. 
 
Henri moest al zijn inven-
tiviteit aanspreken om het 
geld bij elkaar te sprokkelen.  
Hij vroeg én kreeg toestem-
ming van de aartsbisschop 
om overal in het land bedel-
preken te houden. Hij wilde 
dat echter alleen doen als de 
aartsbisschop een bijdrage 
zou leveren aan de bouw 
van de St. Josephkerk. Dit 
leverde hem een bedrag van 
fl 10.000,- gaf. Het begin 
was er, maar het was nog 
niet genoeg. 

Door zijn jeugdig enthou-
siasme, taaie vasthou-
dendheid en verrassende 
creativiteit slaagde Henri 
uiteindelijk in zijn moeilijke 
missie, onder meer door zijn 
luisteraars voor te houden 
dat de Geitenkampers snak-
ten naar een eigen kerk en 
naar pastorale zorg. ‘En dan 
mochten ze niet in verkeerde 
handen vallen’, voegde hij er 
aan toe.

In 1928 werd met de bouw 
van de kerk begonnen. Al 
een jaar later kon de kerk 
worden opgeleverd..Pastoor 
Henri van de Loo overleed 
na een langdurige ziekte op 
15 december 1947. Maar 
‘zijn’ kerk is tot op de dag 
van vandaag een markant 
punt in de wijk.

Eten met Petra & Margreet 
Ha fijn, het is weer december, dé maand van lek-
ker eten en drinken. Maar dan wel gezond eten. De 
beide meiden hebben een recept bedacht met een 
groente waar op zich niet zoveel smaak aan zit. 
Maar met wat kruiden en Parmezaanse kaas kwa-
men ze tot een heel smakelijk en koolhydraatarm 
gerecht. 

Gevulde courgettes, koolhydraatarm (voor 2 personen )

De ingrediënten zijn: 

· 2 courgettes 
· 100 gram rundergehakt 
· 1 paprika 
· 1 grote ui 
· 10 kleine tomaatjes 
· 2 teentjes knoflook 
· 1 blikje tomatenpuree (70 gram) 
· 1 bol mozzarella 
· 30 gram Parmezaanse kaas 
· 2 theelepels oregano 

Verwarm de oven voor op 180 graden. Snij de courgettes 
in de lengte doormidden en snij het vruchtvlees eruit. 
Soms gaat het ook met een lepel. Hou dit even apart. 
Besprenkel de ovenschaal met wat druppels (olijf)olie, 
leg de courgettehelften erin en doe hier wat Parmezaan-
se kaas over en schuif deze 15 minuten de oven in. 

Schil en snipper de ui. Maak de paprika schoon, en snij in 
blokjes. Snij ook het vruchtvlees van de courgette fijn. 
Plet de knoflook en verwijder de schil. Snij de tomaatjes 
in kwarten. 
Verwarm een klein beetje olie in de koekenpan en fruit 
hierin de ui aan. Pers de knoflook erbij uit en voeg dan 
het gehakt toe. Bak dit rondom aan en doe dan de pa-
prika, tomaatjes en courgette ook in de pan. Voor niet 
zulke grote eters doe je maar de helft van het courget-
tevruchtvlees erin. 

Schep goed door en laat zo’n 2 tot 3 minuten bakken. 
Voeg als laatste de tomatenpuree toe en nog wat ore-
gano, peper en zout. 
Haal de courgettes uit de oven. Laat de oven aan staan. 
Verdeel het gehaktmengsel over de courgettes. Maak de 
mozzarella een beetje droog met keukenpapier en snij 
die in blokjes. Leg de mozzarella tussen het gehakt en 
strooi nog wat Parmezaanse kaas over de gevulde cour-
gettes met gehakt. Schuif nu nog voor zo’n 10 minuten 
in de oven. 
Hier hebben je echt een flinke en smakelijke maaltijd 
aan. Kanen!

bron: 
www.nostalgischnederland.net


