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Geitenkamp bereidt groot feest voor naar aanleiding van 100-jarig bestaan
In het najaar van 1920 werden de eerste stenen op de Geitenkamp gelegd. Dit jaar bestaat de monumentale wijk 100 jaar. Dat mag gevierd worden, vinden zowel bewoners én 
professionals die in de wijk actief zijn. En daarbij zijn ideeën én medewerking van wijkbewoners meer dan van harte welkom! 

In november van dit jaar zal 
het precies 100 jaar gelden 
zijn dat de officiële eerste 
stenen van de Geitenkamp
geplaatst zijn. Dat wil de 
wijk natuurlijk niet onge-
merkt voorbij laten gaan. 
Er is een boek in de maak, 
waarin de geschiedenis van 
het tuindorp aan de hand van 
enkele thema’s verteld gaat 
worden.  het  kan natuurlijk 
niet ongemerkt voorbij gaan. 
Er zijn dan ook al een aantal 
ontwikkelingen gaande. Zo 
gaat er een boek verschij-
nen over de wijk, waar aan 
de hand van enkele thema’s 
de geschiedenis van de wijk 
verteld gaat worden. Dit 
boek zal later in het jaar ver-
schijnen. Ook Omroep Gel-
derland besteedt aandacht 
aan de jubilerende wijk: er 
gaat een documentaire ko-
men over de feesten naar 
aanleiding van het eeuw-
feest en de voorbereidingen 
daarvan. Deze zijn eigenlijk 
deels al begonnen, want eind 
vorig jaar heeft het Bewo-
nersoverleg al verschillende 
organisaties aangeschreven 
om met ideeën te komen 
voor activiteiten.

Wat de festiviteiten betreft,  
heeft het Bewonersoverleg 
Geitenkamp-Monnikenhui-
zen besloten de regie-rol 
op zich te te nemen, zodat 
plannen om het 100-jarig 
bestaan te vieren op elkaar 
worden afgestemd en elkaar 
niet in de weg zitten.  Ze 
hoopt daarbij dat er door 
samenwerking een mooi 
programma ontstaat waar-
aan iedereen zijn bijdrage 
kan leveren en waarmee 
alle doelgroepen in de wijk 
betrokken worden bij de fes-
tiviteiten.

De bedoeling is als volgt: 
In het najaar van 2020 vindt 
er een serie aan activiteiten 
plaats, ongeveer in de maan-
den oktober en november. 
Sommige activiteiten zullen 
wellicht éénmalig worden 
uitgevoerd, speciaal ter ge-
legenheid van het 100-jarig 
bestaan. Andere reeds be-
staande activiteiten, worden 
zo ingevuld dat ze geheel 
in het teken komen te staan 
van 100 jaar Geitenkamp. 
Er gaat een duidelijke star-
tactiviteit plaatsvinden, in 
aanwezigheid van de bur-

gemeester of de wijkwet-
houder en er komt een for-
mele afsluitende activiteit. 
De tussenliggende periode 
wordt gebruikt om andere 
activiteiten te organiseren 
die het jubileum van de wijk 
in de aandacht moeten bren-
gen. Er is dus alle ruimte om 
je creativiteit te gebruiken 
om verhalen uit de wijk op 
te halen, om jong en oud met 
elkaar te laten praten, iets 
moois te maken met wijkbe-
woners, noem maar op.

Breng je idee naar voren!
Een aantal ideeën voor deze 
periode zijn al geopperd, 
maar er is nog niets defini-
tief vastgesteld. Voordat dat 
gebeurt, wil het Bewoners-
overleg eerst een overle-
gronde organiseren op

18 februari in MFC De   
Wetering om 20.00 uur.

Hierin kunnen organisaties 
en wijkbewoners elkaar op 
de hoogte brengen van de 
ideeën die er zijn. Ieder mag 
zijn idee benoemen, andere 
aanwezigen mogen daarop 
reageren met aanvullende 

ideeën, maar ook kan er 
naar mogelijkheden tot sa-
menwerking gekeken wor-
den. En hoe meer samen-
werking, hoe beter, want 
dan wordt het een feestje 
voor iedereen. Als je een 
goed idee hebt, is het zeker 
handig hierbij aanwezig te 
zijn, ook al weet je niet pre-
cies hoe je het uit moet voe-
ren. Want wellicht ontmoet 
je wel mensen die je mee 
willen helpen met de uitvoe-
ring, of sluit je idee aan bij 
dat van een ander. 
Houdt dus dinsdagavond 18 
februari in je agenda vrij!

Mocht je al wel weten wat je 
wilt doen, en heb je ook al 
een idee hoe je dit uit kunt 
voeren (al dan niet namens 
een organisatie), dan kun 
je een beknopt voorstel 
schrijven en dit toesturen 
naar geitenkamp100jaar@
gmail.com
Benoem hoeveel activitei-
ten je doet, wat de inhoud 
van je activiteit(en) is, welke 
doelgroep, welke datum 
(ongeveer, welke week) en 
hoe je het in het teken zet 
van 100-jaar geitenkamp. 
Als je heel specifieke mate-
rialen of kennis nodig hebt, 

vermeld dit dan ook.Na de 
bijeenkomst van 18 februari 
gaat het Bewonersoverleg 
aan de slag om een agenda 
op te stellen. Daaruit vloeit 
het programma voort van 
de festiviteiten die in ok-
tober en november van het 
jaar plaatsvinden. In de tus-
sentijd kunnen organisaties 
al aan de slag en kunnen 
eventuele samenwerkingen 
gezocht worden.
Uiteraard zal in deze wijk-
krant het programma bekend 
gemaakt worden, alsmede 
andere zaken aangaande het 
eeuwfeest.



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

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

Cultuurmakelaar :
Lidwin van Grunsven : 06-23822240.
 lidwin.van.grunsven@rozet.nl

Drie Gasthuizen (onderdeel van DrieGasthuizenGroep) :
Tel: 026 354 9415
 klantcontactcentrum@driegasthuizengroep.nl 

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

Gemeente Arnhem :
• Wijkteam Leefomgeving Arnhem Noord-Oost  

John Wijnbergen, Marlies Hallingse, Johanna Sinne-
ma 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. Boschstraat 34

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)

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

Vrijdag 14 februari
00.00-24.00 uur: Valentijnsdag (heel Geitenkamp). 
Dé dag om uiting te geven aan je romantische kant. Voor 
jong en oud.

Zaterdag 15 februari
11.00-13.00 uur: Creatief coaching...daar word je blijer van 
De Beijer, Willem Beijerstraat 13. Kennismakingsworkshop 
door Marlon Duisterwinkel. Kosten € 4,00. 
Lees ook het artikel elders in deze krant

Zondag 16 februari
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 17 februari
14.00-16.00 uur: Hapjes en grapjes. (Vitale Verbindingen).  
De Beijer. Niet alleen samen eten, maar ook samen de voor-
bereidingen doen. En dat met de nodige humor. Gratis entree 

Dinsdag 18 februari
19.30-22.00 uur: 100 Jaar Geitenkamp. MFC De Wetering.  
Startbijeenkomst met betrekking tot de festiviteiten die 
gaan plaatsvinden naar aanleiding van 100 jaar Geitenkamp.
Wijkbewoners zijn van harte welkom om mee te denken 
over de invulling hiervan.
Lees ook de voorpagina

Woensdag  19 februari 
09.30-10.30 uur: Lijfwerk-uur voor vrouwen (Lijfwerk Arn-
hem). De Beijer. Kosten € 9,50. Opladen en ontspannen olv 
lichaamsgericht therapeute Mathilde Vreugdenhil. 
Lees ook het artikel elders in deze krant

Donderdag 20 februari
19.30 uur: Filmavond (KoffieKaffee) De Beijer. Start film om 
19.45 uur: Meer info:  hetkoffiekaffee@gmail.com. 
Entree €2,00; inclusief maaltijd vooraf € 5,00; aanmelden 
uiterlijk woensdag via hetkoffiekaffee@gmail.com

Maandag 24 februari
14.00-16.00 uur: Workshop: De boom der zelfverwezenlij-
king. (Vitale Verbindingen). De Beijer. Creatieve workshop, 
waarin je leert ontdekken hoe je jezelf kunt ontplooien.
Gratis entree.

Zaterdag 29 februari 
14.00-16.30 uur: Bingo (Vrolijke Bingonootjes). De Beijer. 
Met live muziek. Prijs per boekje € 3,00

Zondag 1 maart
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 3 maart
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.

Woensdag  4 maart 
09.30-10.30 uur: Lijfwerk-uur voor vrouwen (Lijfwerk Arn-
hem). De Beijer. Kosten € 9,50. Opladen en ontspannen olv 
lichaamsgericht therapeute Mathilde Vreugdenhil. 
Lees ook het artikel elders in deze krant

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

Zaterdag 7 maart

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

Zondag 15 maart
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

Woensdag  18 maart
09.30-10.30 uur: Lijfwerk-uur voor vrouwen (Lijfwerk Arn-
hem). De Beijer. Kosten € 9,50. Opladen en ontspannen olv 
lichaamsgericht therapeute Mathilde Vreugdenhil. 
Lees ook het artikel elders in deze krant

Meld uw activiteit 
voor de periode maart/april 

vóór 28 februari!!

Stuur een bericht naar: 
redactie@geitenkampnet.nl



GRATIS PARKEREN OP HET MOOISTE MARKTPLEIN VAN ARNHEM

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

Natuurlijk
Lekkerder

Smakelijker
www.slagerijvanegmond.nl

E-Mail: info@slagerijvanegmond.nl
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‘Het mooiste is om mensen mee te geven dat ze wat waard zijn’ 
Op 1 december 2019 werd er een klein feestje gevierd in MFC De Wetering. Marjon Bussink, participatiemedewerker bij Rijnstad, vierde die dag dat ze 40 jaar als welzijnswer-
ker actief was in Arnhem. Een unicum in deze tijd waar flexwerken en carrièreswitches de boventoon voeren. 

Dit gaat geen verhaal wor-
den waarin er chronologisch 
wordt opgesomd wat Marjon 
allemaal gedaan heeft. ‘Dat 
is allemaal niet zo interes-
sant’, zegt Marjon hier zelf 
over. ‘Ik heb het liever over 
mijn tijd op de Geitenkamp’. 
Maar toch kan het begin 
van haar loopbaan niet on-
vermeld blijven, want toen 
leerde ze de werkwijze aan 
die ze later, vooral op de 
Geitenkamp heeft ingezet. 

Op 1 december 1979 stapte 
de jonge twintiger Marjon 
Bussink wijkgebouw de 
Hobbit binnen. De Stich-
ting Samenlevingsopbouw 
Op Buurtniveau, één van 
de organisaties die later met 
een aantal andere organisa-
ties opging in Rijnstad, had 
had haar in dienst genomen 
als kinderwerker. Haar werk 
bleef echter niet beperkt tot 
het organiseren van activi-
teiten voor kinderen. In dit 
buurtcentrum waren ook 
namelijk ook andere orga-
nisaties actief. Het gebeurde 
dan ook wel eens dat door 
ziekte elkaars taken werden 
overgenomen. Uiteindelijk 
werd het veelomvattend. ‘Ik 
kon een beetje pionieren’, 
vertelt Marjon. ‘Ik behoorde 
tot een team, maar had tege-
lijk ook veel vrijheid om din-

gen op mijn manier te doen. 
Ik ging veel in gesprek met 
wijkbewoners, vroeg wat zij 
graag wilden, maar ook wat 
zij konden. Daardoor ging 
ik mensen samenbrengen, 
waardoor er meer onder-
linge contacten in de wijk 
ontstonden’. 

Het klinkt heel logisch, 
maar begin jaren 80 van de 
vorige eeuw was dat een 
vernieuwende werkwijze. 
Toen was het “u vraagt en 
wij draaien” In die tijd werd 
er iets georganiseerd en dan 
de mensen erbij gezocht. 
‘Deze werkwijze is nu “u 
vraagt maar u draait mee” 
en dat is de basis geweest 
voor mijn werk in de Geiten-
kamp’, vertelt Marjon. 

Op de Geitenkamp kwam ze 
in 2012 terecht, na een over-
plaatsing. Even daarvoor 
heeft ze als participatieme-
dewerker in Presikhaaf een 
Activeringsteam opgezet en 
Alex Smit hier in de Gei-
tenkamp. Van hem heeft ze 
het stokje overgenomen en 
Op de Bult voegde ze zich 
bij het Activeringsteam 
Geitenkamp en voelde zich 
daar meteen bij thuis. ‘Het is 
een fijne groep mensen om 
mee te werken, uit een fijne 
wijk’, zegt Marjon hierover. 

‘Ik heb mensen hier echt 
zien opbloeien. Sommigen 
blijven hier even, anderen 
wat langer. Dat kan alle-
maal. Het mooiste is toch 
om mensen mee te geven 
dat ze wat waard zijn’. Het 
mooiste compliment kreeg 
ik van de toenmalige maat-
schappelijk werkster die een 
aantal mensen kende “ik zie 
mensen weer met hun hoofd 
omhoog lopen’

Met Het Activeringsteam 
heeft ze veel leuke dingen 
georganiseerd: denk bij-
voorbeeld aan de Walking 
Dinners of de Make-Over 
dag, waarbij wijkgenoten 
die weinig te besteden heb-
ben een dag in het zonnetje 
werden gezet. Of de maan-
delijkse Eet Mee-maaltijd in 
MFC De Wetering. En ook 
met de 4 Seizoenen (een sa-
menwerkingsverband tussen 
Activeringsteam, De Sper-
wer en de Beijer) organiseert 
het Activeringsteam leuke 
activiteiten. De activiteiten 
zijn belangrijk maar net zo 
belangrijk is het dat mensen 
hun talent mogen ontdek-
ken en weer een stapje ver-
der komen. ‘Ook hier is het 
samenbrengen van mensen 
weer de basis’, besluit Mar-
jon. ‘En daarmee is de cirkel 
rond’.

Foto: fotografienne

Oproep in de Gelderlander bezorgt fotografe Riënne een berg foute kersttruien
Kerst was allang voorbij, maar toch stond er eind januari in De Gelderlander een oproep in kerstsfeer. Fotograaf en wijkgenoot Riënne Wopereis, ook wel bekend als fotogra-
fiënne, deed een oproep om foute kersttruien op te sturen voor een fotoproject. Met succes, want het leverde haar een stapel foute kersttruien op. En dus werd het tijd op ‘onze’ 
kwartetfotograaf even om een toelichting te vragen.

Riënne richt zich voor haar 
werk voornamelijk op senio-
ren. ‘Ik vind het leuk om als 
seniorenfotograaf gepaste 
positieve reuring te brengen 
voor bewoners binnen een 
zorgorganisatie. ‘Gewoon 
gezellig en ontspannen’, 
begint Riënne haar verhaal. 
‘En dan ook nog een mooi 
portret ontvangen om te 
koesteren. Een mooi portret 
van opa, oma, vader of moe-
der is toch waardevol om te 
hebben. Maar ook voor het 
model zelf. Je schept toch 
een magische wereld met de 
mobiele studio waarmee ik 
de zorgorganisaties bezoek. 
Het wekt direct interesse op.’ 

De beleving die Riënne cre-
eert gaat verder dan enkel 
een foto maken. ‘Het lijkt  
mij ook leuk om naast de 
‘klassieke’ portretten men-
sen te portretteren in een be-
paald thema. En een daar-
van is kerst. Om op locatie 
een gezellige kerstsetting 
te creëren en daar ‘mensen 
met een jaartje meer’ te fo-
tograferen in kerstsfeer. En 
daar mag natuurlijk een 
‘ foute’ kersttrui niet ontbre-
ken. Daarom mijn oproep in 
de Gelderlander naar deze 
truien’, aldus de fotografe. 
Inmiddels mag ze er op te-
rug kijken als een geslaagde 
actie.  

‘Ik heb er nu zo’n 15. Maar 
mochten mensen nog een 
trui willen doneren, graag. 
Het is fijn om een ruime col-
lectie te hebben, zodat men  
rustig te tijd kan nemen zich 
op te tuigen zonder dat het 
volgende model de trui aan 
wil. Het mag een leuk gezel-
lige beleving worden deze 
activiteit waar mensen ge-
nieten onder het genot van 
een bakkie koffie en tegen 
die tijd een kerstkransje.’ 
Heeft u nog een trui over? 
Neem dan contact op met: 
Fotografiënne
Riënne Wopereis
06 – 28 36 42 43
info@fotografienne.nl

Ze zijn er weer:

Onze zelfgemaakte stamppotten



Kort nieuws
GroenteGilde zoekt vrijwilligers
Het GroenteGilde heeft al enkele jaren op Playground De 
Rommelkist (Fazantenweg 2a) een moestuin die zij samen 
met wijkgenoten onderhouden. De kinderen die in de speel-
tuin spelen, helpen vaak mee en krijgen de groentes mee 
naar huis zodra er wat te oogsten valt. En er is natuurlijk ook 
een oogstfeest aan het eind van het seizoen!

De hulp van de kinderen is zeer welkom en zij werken ook 
hard (en met veel plezier). Maar het GroenteGilde is ook op 
zoek naar volwassenen die een helpende hand willen bieden. 
Uiteraard geldt ook voor hen dat zij na de oogst groentes 
mee naar huis mogen nemen. Goedkoop en nog gezond ook!

Het GroenteGilde werkt op zaterdagen van 15.30 uur tot 
17.00 uur (het hele jaar door) en op dinsdagen van 19.00 
uur tot 20.30 uur (van april tot september). Na afloop van de 
werkzaamheden is er nog de gelegenheid gezamenlijk een 
kop thee te drinken, bereid met kruiden uit de eigen tuin.

Wil je meer weten over het GroenteGilde of jezelf aanmel-
den als vrijwilliger? 
Neem dan contact op met Kim Lagerweij van het Groente 
Gilde via groentegilde@gmail.com.
Je kunt natuurlijk ook gewoon langskomen op de zaterdag-
middag en de sfeer proeven! 

Kunst op de Bult zoekt versterking! 
Kunst op de Bult is een stichting, bestaande uit vrijwilligers, 
die verschillende grote en kleine projecten in de wijk orga-
niseren. De bekendste daarvan zijn natuurlijk Herfsttheater 
GEITenBULT en deelname aan het H80-festival, maar ook 
allerlei andere activiteiten en workshops in de Beijer of el-
ders in de wijk worden door de stichting gerealiseerd. 

Door vertrek of overlijden van vaste vrijwilligers is de stich-
ting op zoek naar enthousiaste en handige wijkbewoners. 
Dat kan met regelmaat zijn, maar ook af en toe bij één van de 
grotere projecten. Te denken valt onder andere aan helpen de 
website bij te houden, public relations, klusjes in de Beijer, 
een technicus, helpen als gastvrouw op H80, oproepkrach-
ten voor klussen tijdens activiteiten, chauffeurs die tijdens 
activiteiten spullen en mensen kunnen vervoeren, filmpjes 
maken, enzovoort. Ook het bestuur kan nieuwe leden ge-
bruiken. De stichting biedt een grote onderlinge betrokken-
heid en een gezellige sfeer. Onkosten worden uiteraard ver-
goed en de inwendige mens wordt niet vergeten.

Informatie en aanmelden kan via info@kunst-op-de-bult.
nl, op dinsdag en vrijdag tijdens Het KoffieKaffee tussen 10 
en 14 uur in de Beijer, Willem Beijerstraat 13 of telefonisch 
bij Annet Tomasini, 026-4432138

Sjoelen, een oerhollands gezelschapsspel
Iedere donderdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur komen in MFC De Wetering een gezellige club mensen bij elkaar in 
MFC De Wetering om met en tegen elkaar te sjoelen. Maar zij willen er ook graag mensen bij hebben. 
Omdat misschien niet iedereen weet wat sjoelen is, geven we nog even een korte uitleg.

Sjoelen (het woord is af-
komstig uit het Fries) is een 
Nederlands gezelschapsspel 
en sport, waarbij de spelers 
in drie beurten 30 schijven 
door vier kleine gleufjes 
op het einde van de plank 
moeten schuiven. De eerste 
keer wordt met alle schijven 
geschoven, de tweede en de 
derde keer met de schijven 
die nog niet in een vakje be-
land zijn. De schijven krij-
gen het aantal punten van 
het vak waar ze in terechtge-
komen zijn (v.l.n.r. 2-3-4-1).

Sjoelen wordt gespeeld op 
een houten bak (de sjoel-
bak) met houten schijven. 
Aan het eind van de bak 
zitten vier poorten, met 
kleine openingen waar de 
schijven net doorheen pas-
sen. Het doel van het spel is 
de schijven schuivend door 
de poorten te werpen. Als 
alle stenen zijn geworpen, 

worden de stenen die niet in 
een poort zitten weer terug-
gehaald. Deze zijn dan voor 
de tweede en derde beurt. 
Na drie beurten worden de 
punten geteld. Voor het be-
palen of een steen wel of niet 
in een van de vier vakken is 
gelden officiële regels, aan-
gezien sjoelen een erkende 
sport is. De juiste regel is dat 
de steen in zijn geheel onder 

of voorbij de opening moet 
liggen. Vaak wordt in hui-
selijke kringen gehanteerd: 
het schuiven met een vinger 
of ander voorwerp langs de 
poorten en wanneer de steen 
bij die beweging de poort in-

schuift telt deze mee, schuift 
de steen weer naar buiten, 
telt deze niet mee.

De officiële regels worden 
natuurlijk niet gehanteerd op 
de sjoelmiddag in MFC De 
Wetering. Het gaat immers 
vooral om de gezelligheid. 
Wil je weten hoe het er wel 
aan toegaat tijdens de sjoel-
middag, of meer weten over 
het sjoelen, loop dan eens 
binnen op donderdagmid-
dag om kennis te maken met 
de huidige deelnemers (con-
tactpersoon: mw. Banner). 

Of bel met
Jan Lareman, 
stichting StevigArnhem,  
06 1222 3122  of 
06 5389 7497

Wat: Sjoelmiddag
Waar: MFC De Wetering, Bonte Wetering 89

Wanneer: Donderdag 13.00-15.00 uur

Ontladen en ontspannen in de Beijer met lijfwerk-uur voor vrouwen
Veel vrouwen rennen wat af:  werk, zorg voor anderen, huishouden, partner, familie, vrienden, er is altijd wel iets 
wat zorg en aandacht vraagt.  Vaak wordt er daardoor te weinig tijd voor zichzelf genomen. Terwijl het zo hard no-
dig is: zelfzorg en -voeding, zijn de basis van ons handelen. Daarom is Mathilde Vreugdenhil op woensdagochtend 5 
februari in de Beijer begonnen met een lijfwerk-uur voor vrouwen.

Mathilde Vreugdenhil is werkzaam als lichaamsgericht the-
rapeut en trainer. Tien weken lang begeleidt zij in De Beijer 
van 9.30 tot 10.30 het Lijfwerk-uur voor vrouwen. ‘Behalve 

therapeut ben ik ook vrouw, moeder, zus, vriendin en nog 
veel meer. In onze drukke vrouwenlevens hebben we vaak 
zo weinig tijd voor onszelf. Tijd om even bewust de grond 
onder je voeten te voelen en stil te staan bij jezelf. En dit 
hebben we als vrouwen zo hard nodig, om in contact met 
onszelf te blijven. Doen we dat niet, dan voelen we stress, 
schieten we in ons hoofd en verliest het leven kleur’, legt 
Mathilde de reden van het lijfwerk-uurtje uit. 

Ze vervolgt: ‘We nemen tijd voor onszelf, door dans, lijfwerk, 
ademen, geleide meditaties en delen met andere vrouwen. 
Uitgangspunt is dat we plezier en ontspanning hebben. Ont-
laden en opladen , en met nieuwe energie weer naar huis.’ 

Heb je ook zin in rust, ontspannen, verzachten, jezelf en 
je lijf weer voelen? Kom dan naar de lijfwerkuurtjes voor 
vrouwen op woensdagochtend, elke twee weken in de Beijer,  
van 9.30 tot 10.30 uur.

Wat: Lijfwerk-uur voor vrouwen
Wanneer: woensdag 19 februari, 4 en 18 maart, 1, 15 en 29 
april, 13 en 27 mei, 10 en 24 juni
Voor wie: alle vrouwen die willen ontspannen en opladen
Waar: De Beijer, Willem Beijerstraat 13, Arnhem
Kosten: €9,50 per keer, , 5-rittenkaart: € 40,-. 
Meer weten? Bel of mail Mathilde Vreugdenhil: 
info@lichaamswerkarnhem.nl, 06 4730608
Of kijk op www.lichaamswerkarnhem.nl

Creatief coachen, daar wordt je blijer van
Marlon Duisterwinkel (foto) volgt sinds twee jaar de opleiding voor Creatief Coaching. Op dit moment is 
ze bezig met de masteropleiding. Op zaterdag 15 februari kun je ontdekken wat creatief coaching precies 
inhoudt: dan geeft ze een kennismakingsworkshop in De Beijer, van 11.00-13.00 uur.

‘Uit eigen ervaring weet ik hoe je je een stuk lichter, 
blijer en meer ontspannen kunt voelen door middel van 
tekenen, krassen, schilderen, scheuren, plakken, met 
allerlei materialen’, vertelt Marlon. ‘Elke keer weer 
wordt je verrast door wat jouw eigen creaties op papier 

je vertellen en je de weg wijzen.. Ontspanning met een 
stuk diepgang die je verder helpt.’

De kennismakingsworkshop is deze keer alleen voor 
vrouwen. Het uitgangspunt van deze eerste kennisma-
king is: wees je eigen beste vriendin. Was jij al vaker 
van plan om jezelf eens op de eerste plaats te zetten? 
Voel je aan alles, je lijf, je hoofd, je energie, dat dat nu 
echt noodzakelijk is? Dan kun je deze afspraak nu op 
creatieve wijze kracht bijzetten. Kom op zaterdag 15 
februari naar de Beijer en sluit een pact met jezelf!

Wat: Creatief Coaching
Waar: De Beijer, Willem Beijerstraat 13

Voor wie: vrouwen van alle leeftijden
Wanneer: Zaterdag 15 februari, 11.00-13.00 uur

Kosten: €4,00



Ik kom uit de wijk van Theo van Baal en Mien van de Markt
De wijk van Jurrien Brugmans en de Magneet

Kom uit de wijk van brommers, rammelbakken
Maar dit vervoersmiddel zet niemand hier echt te kakken

Kom uit de wijk waar nooit iets uit de mode zal raken
Omdat mode het hier nooit op enig moment groot gaat maken

Kom uit de wijk van bruine baksteen en een rood dak
Maar we gooien onze troep nog steeds gewoon in de prullenbak

Kom uit de wijk van volksgenoten en éénpersoonsgezinnen
de wijk waar ze onbekend niet liefhebben en beminnen.

Deze wijk niet voor iedereen even prachtig.
De wijk van peuters, kleuters en mensen van 80, 
Kom uit de wijk van, de wijk van gekke Frennie 

Dit is de wijk waar ik thuis kom na vakantie

Kom uit de wijk waar ik in 1995 geboren ben
Waar ik m’n guldens aan de euro verloren ben

De wijk die niet meedoet aan nawijzen en oordelen
Want iedereen hier heeft zijn eigen leven
De wijk van gierig zijn, doe maar normaal

Want deze wijk houd niet van poesepas en teveel kabaal
Het land van dichtgaande en leegtrekkende winkels 
Maar waar een slijterij raam er echt nooit uitkinkeld

De wijk van Bakker Hilvers en ‘t Hobbyhuis
In deze wijk behoort echt volk nou immers thuis.

De wijk waar we elke dag hopen op wat beter weer
Die Piet Paulusma vertrouwt men hier allang niet meer

De wijk waar je vrij bent bij binnekomst
De wijk waar ik blijf, klinkt misschien ‘t domst

Maar dit is thuiskomst

Ik kom uit de wijk waar men je door en door kent
Waar je echt nooit na een loopje door de wijk onaangesproken bent.

En de buurt, getto nummer 1 kent.
Kom uit de wijk waar Andre Hazes over honderd jaar in elk café nog steeds de baas is.

Al is het de wijk waar ik in de toekomst misschien juist zo’n café mis.
De wijk waar als je rijk wordt je zo wordt nagekeken

Want rijkdom is alom vergeten bij vele van deze leken
De wijk waar over de schutting kijken kan
De wijk van jantje modaal en de volksman

Dit is de wijk waar ik verloren en bedrogen ben.
Kom uit de wijk waar ik geboren en getogen ben

Kom uit de wijk met de meest uitgesproken personen per vierkante meter.
Maar men heus niet bang is om bij de buren te gaan eten.

En integratie is een schitterend woord
Maar shit is fucking bitter wanneer niemand het hoort.

Ik deel mijn wijk waarschijnlijk met Turken en Marokanen, 
Antilianen, Molukkers en Surinamers

De wijk waar we samen veel te veel opkroppen
En op tv gerepresenterd zijn door een man met doorgeslagen knoppen

De wijk waar apartheid en banaal
De meest bekende woorden zijn uit de volkse taal

Kom uit de wijk die tikt als een tijdbom
De wijk die eet om zes uur en ook nog eens op tijd komt.

Dit is de wijk waar ik zal overwinnen aan het einde
Totdat je deze tekst kent totaan de volksgrenslijnen
En tot die tijd zal ik blijven ik heb mijn hart verpand

Dit is voor ArtEZ, Gekke Fren uit Geitenkamp.

Gekke Fren

Gezocht: mensen met een verhaal
Zaterdag 14 maart is er in de Rozet in het centrum een 
evenement van De Mensenbieb.

De Mensenbieb is een organisatie waar mensen, ofwel ‘le-
vende boeken’, met allerlei verhalen in gesprek gaan met 
een voorbijganger, een ‘lezer’ van dit verhaal. De organisa-
tie bestaat al sinds 2005 en organiseert met regelmaat eve-
nementen (door de organisatie ‘uitleningen’genoemd). De 
Mensenbieb is een kleine stichting zonder winstoogmerk. 
Ze draait op vrijwilligers en ontvangt (indien mogelijk) 
enige professionele ondersteuning. De doelstelling is begrip 
in de samenleving te bevorderen. Daartoe organiseren ze 
persoonlijke ontmoetingen tussen mensen die elkaar anders 
niet zouden spreken. 

Voor het evenement in De Rozet is Danièle Huikeshoven op 
zoek naar mensen die hun verhaal, hun ervaring willen delen 
met een geïnteresseerde. ‘Er komen die dag allerlei mensen, 
met veel verschillende onderwerpen als achtergrond om in ge-
sprek te gaan met een bezoeker van De Rozet’, aldus Danièle. 
‘Ik zou het ontzettend leuk vinden wanneer een inwoner van 
de wijk De Geitenkamp hun trots op de wijk wil overbrengen 
aan iemand die daar niet vandaan komt of woont.’

Het evenement, getiteld Leen een levend boek!, vindt plaats 
op zaterdag 14 maart van 12.00 tot 17.00 uur in de Rozet in 
het centrum. 
Wie geïnteresseerd is om als ‘levend boek’deel te nemen 
aan deze middag, kan contact opnemen met Danièle via 
dhuikeshoven@gmail.com. 

Na de mail volgt telefonisch contact waarin meer informatie 
over het evenement volgt en eventuele vragen worden be-
antwoordt.

ArtEZ-student schrijft protest-rap tegen getto-artikel De Gelderlander
Begin december verscheen er een verontrustend artikel in De Gelderlander. De wijk zou een getto zijn, volgens enkele wijkbewoners, waar niet meer normaal te leven viel. Het 
artikel hield de gemoederen in de wijk flink bezig. Wijkbewoners reageerden vooral met onbegrip: hoe kan een wijk zo eenzijdig negatief worden neergezet, terwijl er óók zoveel 
positieve dingen in de wijk gebeuren? 

Ook de ArtEZ-studenten die in januari drie weken lang vanuit de Beijer een project uitvoerden in de wijk, haalden andere ervaringen op. Eén van hen, Gekke Fren (ware naam 
bij de redactie bekend), een geboren Geitenkamper, schreef als reactie een rap-tekst, afgeleid van het bekende Het land van... van rapduo Lange Frans en Baas B. 
Een tekst, die meer zegt dan in een doorsnee artikel over de wijk gezegd kan worden en daarom publicatie verdient.

Home is where de Geitenkamp is
Ze zijn gewild, de stickers 
en het boekje dat ArtEZ-
studenten Pam Plaschek 
en Jeroen Pouw hebben 
gemaakt tijdens het project 
‘critical remembarance’ 
dat ze in de Geitenkamp 
uitgevoerd hebben. De 
Beijer heeft nu besloten 
deze stickers en het boekje 
nu in productie te nemen. 

De stickers zijn voor €1,50 
te bemachtigen bij de Beijer 
en voor het boekje betaalt 
u slechts €3,00. Het boekje 
en de stickers kunnen aan-
geschaft worden tijdens de 
openingsuren van het Kof-
fieKaffee op dinsdag, vrij-
dag of zaterdag, van 10.00 
tot 14.00 uur.

Veranderingen in afvalbeleid
U zult er vast wel over gehoord hebben: er gaat wat ver-
anderen op het gebied van afvalinzameling, maar ook 
betaling. En dat niet alleen: de vuilniszakken worden 
ook nog eens van grote veranderd.

Deze verandering heeft natuurlijk ook gevolgen voor 
u als bewoner. Maar wat zijn die gevolgen precies? En 
wat wordt er precies bedoeld met ‘afval scheiden loont’? 
Bent u goedkoper uit als u uw afval netjes scheidt, of valt 
dat juist mee?

In de volgende editie gaan we uitleggen wat de veran-
deringen precies inhouden, en hoe u als bewoner er zelf 
voor kunt zorgen dat uw afvalrekening laag blijft. 

Heeft u nu al vragen? Mail deze dan naar 
redactie@geitenkampnet.nl
In de volgende editie zullen we trachten uw vragen zo 
goed en zorgvuldig mogelijk te beantwoorden.



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

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

wat er wanneer te doen is

Inschrijving 70e editie Ome Joop’s Tour gestart
De leukste fietsvakantie door Nederland!

Ome Joop’s Tour is een gezellige fietstocht voor kinderen van 9 t/m 12 jaar. Net als bij de 
‘Tour de France’ en de ‘Giro d’Italia’ fiets je 10 dagen lang met jouw eigen fiets door Ne-
derland. Elke dag kun je  winnaarstruien en medailles verdienen die uitgereikt worden door 
de burgermeester van de stad. In een lange stoet met fietsbegeleiders en volgauto’s word je 
veilig begeleid door Politiemotoragenten naar een volgende etappeplaats. Onderweg en op 
de overnachtingslocaties worden allerlei leuke activiteiten georganiseerd en bezoeken we 
attractieparken zoals de Efteling. 

Op zondag 26 juli 2020 gaat de Ome Joop’s Tour van start. De kosten voor deze fietsva-
kantie is vanwege het 70 jarig jubileum verlaagd naar het symbolische bedrag van € 70,00. 
Kinderen met een Gelrepas betalen slechts € 20,00. Alle reden dus om je snel aan te mel-
den voor de leukste fietsvakantie van Nederland! 
Voor meer informatie en aanmelden ga naar www.omejoopstour.nl.   

Boswandeling met de boswachter

Wanneer: dinsdag 25 februari
Waar: verzamelen bij Playground de Rommelkist

Tijd: 14.30-16.00 uur
Leeftijd: 4 t/m 7 jaar

Entree: € 1,-

Opgeven hiervoor is verplicht. Dit kan bij Playground de Rommelkist van maandag 
10 februari t/m vrijdag 21 februari. Vol is vol, verdere informatie volgt bij opgave.

Pas op voor een onbekenden met een vlotte babbel
Diefstal door een ‘babbeltruc’ komt steeds vaker voor: onbekenden bellen bij u aan en gebruiken een mooie smoes 
om binnen te komen. Vervolgens stelen zij uw geld en andere waardevolle bezittingen. Dieven doen zich soms ook 
voor als meteropnemer of reparateur. Of ze vragen om een glas water of een pen, terwijl een handlanger het huis 
binnenglipt. Deze zogeheten babbeltrucs zijn bedoeld om mensen op te lichten.

Met enige regelmaat wordt 
er in de media gesproken 
over babbeltrucs. Oplichters 
die zich uitgeven voor me-
dewerkers van thuiszorg of 
een vertegenwoordiger van 
een verzekeraar proberen 
nietsvermoedende mensen 
over te halen om hen binnen 
te laten. Maar ook komt het 
voor dat ze zich voordoen 
als pakketbezorger. Of ze 
vragen of hun kind even 
naar het toilet mag. Eenmaal 
binnen speuren de babbe-
laars naar mogelijkheden 
om op liefst onopvallende 
wijze kostbare bezitting als 
sieraden, telefoons, geld of 
bankpas mee te nemen. De 
slachtoffers zijn vaak alleen-
wonenden, die pas uren na 
het vertrek van zo’n vlotte 
babbelaar merken dat er be-
zittingen zijn ontvreemd.

Ook bij het pinnen en win-
kelen komen babbeltrucs 
voor. Wees altijd alert als 
u pint. Bij een veelvoorko-

mende vorm van een bab-
beltruc pint het slachtoffer 
boodschappen bij een super-
markt. 

Ongemerkt kijkt de dader 
over de schouder mee om 
de pincode te achterhalen. 
De dader steelt vervolgens 
uw pinpas met een smoesje, 
door u bijvoorbeeld af te lei-
den in de supermarkt. Of hij 
laat bijvoorbeeld een briefje 
van € 5 of € 10 vallen en tikt 
degene die pint op de schou-
der. Vervolgens weet hij het 
slachtoffer te overtuigen dat 
hij of zij geld heeft verloren. 
Het slachtoffer stopt het geld 
in de portemonnee. Even 
later komt dezelfde persoon 
weer bij het slachtoffer en 
zegt dat het geld toch van 
hem of haar is. Soms is er 
nog een tweede dader in 
het spel. Het slachtoffer laat 
zich overrompelen en pakt 
vervolgens zijn of haar por-
temonnee om het geld terug 
te geven. De dader weet on-

dertussen het slachtoffer zo 
af te leiden dat de pinpas 
ongemerkt uit de portemon-
nee wordt weggenomen. 
Vervolgens haalt de dader 
grote bedragen van de reke-
ning. Soms wordt er gebeld 
met een smoes om zo alsnog 
de pincode te pakken te krij-
gen. Vooral ouderen worden 
slachtoffer van deze truc.

Wanneer u vermoedt dat u 
het slachtoffer bent van een 
babbeltruc, of denkt dat ie-
mand probeert een babbel-
truc uit te halen, waarschuw 
dan direct de politie. 

Dat kan via telefoonnummer 
0900-8844, of, indien u ge-
tuige bent van een babeltruc, 
via het noodnummer 112.

Wat kan ik doen tegen babbeltrucs?
De volgende tips kunnen helpen voorkomen dat u het slachtof-
fer wordt van een babbeltruc.

Aangebeld? 
Kijk voor u uw deur open doet, eerst wie heeft aangebeld. Kent 
u de persoon niet en vertrouwt u het niet? Vraag dan eerst wie 
hij/zij is en wat hij/zij komt doen. Vertrouwt u het nog niet? 
Bel dan 112.

Open de voordeur bij woongebouwen met een centrale toe-
gang alleen voor uw eigen bezoek. Kijk door het raam, de deur-
spion of gebruik de intercom.

Zorg dat u de deur op een kier kunt zetten, bijvoorbeeld met 
een deurketting of kierstandhouder. Of laat een kijkgaatje in 
uw deur maken. Zo kunt u zien wie er voor uw deur staat zon-
der uw deur open te doen.

Babbeltrucs en overvallen vinden niet alleen ‘s avonds plaats. 
Blijf ook overdag alert op mensen met verkeerde bedoelingen.

Opengedaan?
Dieven komen in alle vormen en maten voor en dragen vaak 
keurige pakken. Ook schattig ogende kinderen of moeders met 
kinderen kunt u niet per definitie vertrouwen. Er zijn verhalen 
bekend van kinderen die vragen of iemand wil meewerken aan 
een werkstuk en er vervolgens vandoor gaan met geld en sie-
raden. U kunt hen vragen terug te komen als u niet meer alleen 
thuis bent.

Voor meer informatie:

www.politie.nl/themas
/babbeltruc

Thema zwemmen de Koppel

Wanneer: woensdag 26 februari
Waar: verzamelen bij Playground de Rommelkist

Tijd: 14.00-16.00 uur
Leeftijd: 8 t/m 12 jaar 

Entree: € 1,- 

Opgeven hiervoor is verplicht. Dit kan bij Playground de Rommelkist van maandag 
10 februari t/m vrijdag 21 februari. Vol is vol, verdere informatie volgt bij opgave.

Koken met spelletjes

Wanneer: donderdag 27 februari
Waar: verzamelen in MFC de Wetering  

Tijd: 14.00 uur-16.00 uur  
Leeftijd: 4 t/m 12 jaar

Entree: € 1,-

Opgeven hiervoor is verplicht. Dit kan bij Playground de Rommelkist van maandag 
10 februari t/m vrijdag 21 februari. Vol is vol, verdere informatie volgt bij opgave.

Voorjaarsactiviteiten
In de voorjaarsvakantie organiseren Sportbedrijf Arnhem en Kinderwerk Rijnstad 
een drietal leuke activiteiten.



Wekelijkse wijkactiviteiten
Maandag 
 9.30-10.30 Tai Chi (Budosport) Opstandingskerk, Roosen-
daalseweg 505
10.45-11.45 Tai Chi (Budosport) Opstandingskerk, Roosen-
daalseweg 505
14.00-15.00 Tai Chi (Budosport) Opstandingskerk, Roosen-
daalseweg 505
14.00-16.00 Vitale Inloop (Vitale Verbindingen) De Beijer.
16.00-17.00 Voetbal groep 5&6 (Sportbedrijf Arnhem). 
Playground de Rommelkist. 
17.00-18.00 Voetbal groep 7&8, (Sportbedrijf Arnhem). 
Playground de Rommelkist. 
18.30-19.30 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 E:  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. Met van
13.00-16.00 Post in De Beijer  (Rijnstad, 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
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 Kinderclub met sportinstuif, 4-12 jaar (Sport-
bedrijf Arnhem; Rijnstad) De Wetering/Playground de 
Rommelkist. € 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) Jon-
gerencentrum De Sperwer
15.00-.... Voorleesmiddag (Rozet/Rijnstad) De Beijer
iedere 1e donderdag vd maand knutselmiddag
15.15-16.45 Meidenclub, 7-12 jr. (Rijnstad) MFC De Wete-
ring.  Kosten € 1,00
16.00-17.00 Kids Bootcamp, 7-12 jaar (Rijnstad; Sport- 
bedrijf Arnhem). Playground de Rommelkist
16.00-17.00 Swim for Fun, 7-12 jaar (Rijnstad; Sport- 
bedrijf Arnhem). Playground de Rommelkist
16.00-18.30 Kookclub (Rijnstad) JC De Sperwer. 10-24 
jaar. Opgeven vóór 14.30 uur. Kosten €2,50
18.30-21.30 Inloop 12-24 jaar (Rijnstad) De Sperwer, met
18.30-19.30 Moeder koffie-uurtje & kids knutsel, €1,00

Vrijdag
 9.15-11.15 Speelmorgen (Rijnstad). De Witte Vlinder, 
ruimte Kinderopvang. Voor kleuters van 1 tot 2,jaar. 
Kosten €1,00 en een stuk fruit
10.00-12.00 Buurtmoestuin Vlindertuin Sperwerstraat 97
10.00-12.00 Inloopspreekuur AFCC (Rozet) De Beijer
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 en wat lek-
kers. Kosten €2,50
14.00-16.00 Inloop (RIBW) De Beijer. 
14.00-17.00 Inloop, 11-24 jaar (Rijnstad), De Sperwer, met
15.45-16.45 Circus op de bult, tot 8 jr.. MFC De Wetering. 
Kosten €7,50, met Gelrepas voor 8 lessen
16.45-18.00 Circus op de bult,vanaf 9 jr.. MFC De Wete-
ring. Kosten €7,50, met Gelrepas voor 8 lessen

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. 
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Vitale Inloop, méér dan een kop koffie
Al enkele jaren organiseert Vitale Verbindingen iedere maandagmiddag de Vitale Inloop in de Beijer, van 14.00 tot 
16.00 uur. Een inloop waar méer gebeurt dan enkel een kopje koffie of thee drinken. Vrijwel iedere week is er een 
activiteit aan verbonden, vaak bedacht of uitgevoerd door wijkbewoners zelf.

Tijdens de Vitale Inloop 
is er altijd wel iets te doen. 
De ene keer is dat een spel-
letjesmiddag, dan weer een 
creatieve workshop of een 
voorlichting. Soms worden 
er lekkere hapjes gemaakt of 
wordt er een themagerichte 
film gekeken. En het goede 
gesprek wordt tijdens de re-
gelmatige Stamtafel-dialo-
gen niet uit de weg gegaan.

Facilitators van deze middag 
zijn Janite Brands en Mark 
Ormel, coaches bij Vitale 
Verbindingen. Samen met 
de deelnemers, die meestal, 
maar niet uitsluitend uit de 
wijk komen, bedenken zij 
maandelijks een program-
ma. Maar de uitvoering ligt 
niet bij hen, althans, niet bij 
hen alleen. De ideeën die ter 
tafel komen worden vaak 
uitgevoerd door de deelne-
mers zelf, Soms is dat omdat 
zij denken dat iets mensen 
trekt, maar soms ook om in 

een kleine kring vaardighe-
den te oefenen.

Toevallige passanten kent de 
Vitale Inloop ook: professio-
nals, maar ook politici, wil-
len nog wel eens aanschui-
ven aan tafel. Om dan vaak 
aangenaam verrast te wor-

den door de gemoedelijke en 
open sfeer die er tijdens de 
Vitale Inloop vaak heerst. 
Wil je ook eens meemaken 
wat de Vitale Inloop is? Mis-
schien vind je het wel een 
plek om jouw talent te laten 
zien? Loop gerust eens bin-
nen op de maandagmiddag. 

Deze maand zijn er nog 
twee activiteiten gepland. 
Op maandag 17 februari 
worden er gezamenlijk Hap-
jes en grapjes gemaakt en 
op 24 februari is er de work-
shop Boom der zelfverwe-
zenlijking. Beide middagen 
beginnen om 14.00 uur.

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 



Eten met Petra & Margreet 
De meiden Petra en Margreet hebben de eet- en snoep-
rijke maand december doorstaan. Helaas waren ze wel 
wat kilootjes aangekomen na al dat lekkers. Daarom 
nog maar even door met koolhydraatarm eten. Ditmaal 
koolhydraatarme kip met paprika en roomkaas uit de 

oven. 

Dit heb je nodig voor vier personen: 
· 350 gram kippendijen of kipfilet 

· 1 ui 
· 2 paprika’s, een rode en een gele 

· 1 tomaat 
· 1 theelepel paprikapoeder 

· 150 gram (magere) kruidenroomkaas 
· 2 eieren 

· een flinke hand geraspte kaas 
· peper 

En zo maak je het: 
Verwarm de oven voor op 200 graden. Snijd de kip 
en de paprika’s in blokjes van ongeveer 2 centimeter, 
en snipper de ui fijn. Snijd daarna de tomaat in kleine 
blokjes. Breek de eieren in een kom en voeg de kruiden-
roomkaas toe. Roer dit goed door tot een egaal meng-
sel en voeg hier de tomatenblokjes aan toe. Verhit wat 
olie in een koekenpan en voeg de kip toe. Bak dit in 
een paar minuten rondom tot het bijna gaar is. Voeg de 
paprika en ui toe en bak dit nog eens 3 tot 5 minuten. 
Roer het paprikapoeder erdoor, samen met wat peper. 
Zet het vuur uit en schep de inhoud in een ovenschaal. 
Schenk het roomkaasmengsel erover. Bestrooi met wat 
geraspte kaas en bak het in de oven 25 tot 30 minuten. 
Serveer het met een salade naar keuze. En dan smullen!

Petra & Margreet

zoals zij naast mij licht
van verschijnende kanten is opgemerkt, 

dank daar voor en erna ook, 
of ze dat wel goed lazen, zoals zij naast mij licht

ik mag wel hopen dat iedere man en minnaar 
dat toch regelmatig heeft mogen meemaken

een lichtgevende vrouw die naast je ligt

er zijn ook vrouwen die dat weten te verbergen
of juist niet goed gezien is

geloof ook niet dat ik de eerste, laat staan de beste ben 
die deze woorden 

heel natuurlijk heeft verbondenbeschreven

al bedenk ik nu, zie zo gauw geen voorbeelden
in mijn boekenkasten, jij wel?

maar dit terzijde, ik geloof hoop ook 
dat je met taal mag spelen, 

nieuwe woorden kunt scheppen

ik krijg heel veel hulp wat dat aangaat 
van mijn verbrande verstand, geweldig toch

de spellingscontrole slaat dan op trilt
taal mag vloeien stromen dansen fluisteren 

dauwdruppelendevochtdonsmos 
en zinvollemingevingen oproepen, 

blijf ook vooral genoegen hieraan beleven
 toveren met taal, is er meer? 

beminder
= =

tejo van huet

Tejo, de taaltovenaar, tovert niet meer
‘Kunstenaar word je niet, dat ben je’, was het antwoord dat Tejo van Huet gaf als je hem vroeg wanneer hij kunste-
naar geworden was. Hij was ervan overtuigd dat het geen vak was dat je kon leren, maar een roeping die je moest 
uitvoeren. Hij overleed op 21 januari op 73-jarige leeftijd in het bijzijn van zijn dochters in zijn woning aan de Victor 
de Stuerslaan.

Ik leerde Tejo kennen als de 
vriendelijke, oude boven-
buurman, die in de zomers 
vanaf zijn balkon vrijwel 
dagelijks een ‘goedendag, 
buurman’ naar me riep. Het 
was ongeveer dezelfde tijd 
dat ik besloot voor de wijk-
krant te gaan schrijven. Niet 
lang daarna kwam ik Tejo 
in de wijk tegen, op de jaar-
lijkse kunstmarkt die in die 
tijd op het marktplein werd 
gehouden. Hij stond daar 
met zijn werk en ik raakte 
daarover in gesprek. 

In dat eerste gesprek leerde 
hij me het door hem bedach-
te woord verlatingsvreugde 
kennen. Als uitleg gaf hij 
daarbij: verlatingsvreugde 
is de vreugde die je kunt 
voelen als iemand verdwijnt, 
niet omdat je blij bent dat 
die persoon gaat, maar om-
dat je blij bent dat je deze 
persoon hebt mogen kennen. 
Dit woord en de daarbij be-
horende uitleg heeft mij de 
afgelopen jaren geholpen 
menig verlies, zowel groot 
als klein te dragen, en ook 

nu weer komt dit woord on-
willekeurig als eerste naar 
boven. 

In de jaren na dat eerste ge-
sprek, hebben Tejo en ik el-
kaar nog dikwijls ontmoet. 
Op wijkevenementen, waar 
hij op zoek was naar kunst-
zinnige hebbedingetjes. In 
het Vincentrum, waar we 
elkaar troffen bij de schap-
pen waar de boeken stonden 
of de bakken waar de cd’s 
lagen. In koffiesalon Scala, 
waar hij regelmatig achter 
de krant zat die ik graag wil-
de lezen. Maar nog had ik 
in die eerste jaren niet echt 
door wie Tejo was en wat hij 
deed. 

Maar wat ik wel snel wist 
was dat hij een sympa-
thieke man was, die vaak 
met ogenschijnlijk simpele 
vragen vrij snel de essentie 
van een dilemma wist bloot 
te leggen. Tejo was een wijs 
man. Hij kwam, als je hem 
maar een beetje kende, mis-
schien een beetje over als 
een oude dwaas, maar wie 

hem beter kende wist dat 
er achter zijn ogenschijnlijk 
nietszeggende opmerkin-
gen een wijsheid verscholen 
ging, die alleen door de goe-
de verstaander op waarde 
kon worden geschat. 

Nadat Tejo verhuisde en van 
mijn bovenbuurman ineens 
mijn achterbuurman werd, 
werden de gesprekken re-
gelmatiger. Dit had een even 
simpele als ook verklaarbare 
reden: als hij op weg naar 
huis via het achterpad rich-
ting zijn tuin liep, kwam hij 
daarbij langs mijn tuin op. 
Wanneer hij mij in de tuin 
zag zitten, zag hij daarin een 
uitnodiging om even een 
kop koffie bij mij te komen 
drinken. Een uitnodiging 
die nimmer door mij werd 
tegengesproken overigens. 

Sporadisch gingen de ge-
sprekken over zijn leven: 
hoe hij ooit nog een blauwe 
maandag een baan had als 
hulpverlener, hoe hij in 
Amerika het staartje van 
de hippietijd heeft meege-
maakt, Sgt. Pepper van The 
Beatles als meesterwerk 
heeft ervaren. De antiqua-
riaat die hij gehad heeft, en 
waar hij zijn liefde voor de 
Literatuur met hoofdletter 
L in kwijt kon. Maar voor-
al ook over zijn werk, zijn 

kunst, niet alleen in beeld, 
maar zeker ook in taal. Hij 
was een kunstenaar, ‘in 
woord, beeld en blijmoedig-
heid’, zoals hij het zelf zei. 

Schilderijen heeft hij in 
overvloed gemaakt, met 
daarop niet zelden een glim-
lachende vrouw. ‘Niets heeft 
meer pure schoonheid dan 
een vrouw die glimlacht’, zei 

hij dan ‘en van pure schoon-
heid kan geen mens genoeg 
krijgen’.

Het zal wennen zijn zonder 
Tejo. Niet alleen omdat hij 
altijd liefdevol vroeg wan-
neer het flutkrantje weer uit-
komt. Maar vooral omdat hij 
een mensenmens was, zoals 
er maar weinig meer op de 
wereld zijn. Ik weet niet wat 
ik voor hem was, maar ik 
ben in elk geval blij dat ik 
hem heb mogen meemaken..

Mark Ormel

Tejo van Huet
28-3-1946
21-01-2020


