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•    Lood en zink werk

•     Schoorsteenvegen € 25,00 per kanaal.
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Fixi maakt melden makkelijker

Heeft u klachten over de openbare ruimte? Een lantaarnpaal 
die het niet doet, of een straattegel die los ligt? Dan kunt u 
dat nu melden via Fixi (www.fixi.nl).

Wat is Fixi?
Fixi is een online platform waar de gemeente Arnhem sinds 
begin dit jaar gebruik van maakt. Hier kunnen meldingen 
met betrekking tot de openbare ruimte gemeld worden aan 
de gemeente. Uw klacht komt direct bij de juiste medewer-
ker terecht. Ook kunt u via Fixi bijhouden wat er met uw 
klacht gebeurt en kan de medewerker u meteen laten weten 
wanneer een klacht verholpen wordt. Daarnaast biedt Fixi 
de mogelijkheid een foto bij te voegen, zodat de ernst van het 
probleem onmiddelijk zichtbaar wordt. Kortom, het maakt 
het melden én oplossen van klachten eenvoudiger. 

Fixi op je telefoon
Voor mensen die een smartphone hebben is er ook de mo-
gelijkheid om gratis de Fixi-app te instaleren op je telefoon. 
Met deze app gaat melden zo mogelijk nog sneller: je maakt 
een foto van het probleem en enkele vingerbewegingen later 
is de klacht bij de gemeente bekend.

Spoedeisende klacht of melding?
Het kan natuurlijk dat u een spoedeisende klacht of melding 
heeft. In dat geval blijft het mogelijk om telefonisch contact 
op te nemen via telefoonnummer 0800-1809. Buiten kan-
toortijden worden enkel spoedeisende klachten of meldin-
gen via dit nummer behandeld.

Heeft u klachten 
met betrekking tot de openbare ruimte?

Ga naar

www.fixi.nl
of download de app

‘Opdat we niet vergeten’
Op vrijdag 17 april vindt om 13.30 uur in park Larikshof aan de Rosendaalseweg de jaarlijkse herdenking plaats van 
de slachtoffers die vielen tijdens het bombardement door de geallieerden in de Tweede Wereldoorlog.

‘Nederlandse burgers van de 
Geitenkamp! Het is bekend 
dat Duitse verdedigings-
werken en Duitse troepen 
zich in het gebied Geiten-
kamp bevinden. Als gevolg 
hiervan en voor uw eigen 
bescherming, geven wij 
U de volgende waarschu-
wing en raadgeving: Twaalf 
uren na aankomst van deze 
waarschuwing, zullen er 
granaten exploderen boven 
het gebied, waar u een toe-
vlucht hebt gezocht. De ex-
ploderende granaten duiden 
aan, dat één uur later deze 
plaats zwaar met granaten 
bestookt en gebombardeerd 
zal worden. U hebt, na aan-
komst van deze waarschu-
wing dus dertien uur uw 
tijd om zich in veiligheid te 
brengen, hetzij op uw eigen 
gezag, hetzij door overeen-
komst met de plaatselijke 
Duitse commandant’

Bovenstaande tekst stond 
op de pamfletten die in de 
nacht van 12 op 13 april 
1945 boven de Geitenkamp 
werden verspreid. Het waren 
de nadagen van de Tweede 
Wereldoorlog, een maand 
voordat de Duitsers capitu-
leerden. Er werd nog hevig 
gevochten. De geallieerde 
inlichtingendiensten waren 
van mening dat de stad nog 
verdedigd werd door dui-
zenden vijanden en begon-
nen een Tweede Slag om 

Arnhem. Eerder die avond 
hadden ze al een verwoes-
tend bombardement uitge-
voerd op de verlaten stad en 
op vrijdag 13 april was de 
Geitenkamp, het enige nog 
bewoonde deel van de stad, 
het doelwit van de geallieer-
de acties. 

De bewoners, bestaande uit 
een paar duizend dwang-
arbeiders en ongeveer 900 
achtergebleven Geitenkam-
pers, werden gewaarschuwd, 
maar konden nergens heen. 
De wijk was omheind met 
prikkeldraad, de toegang 
werd bewaakt door de Duit-
sers. Een mogelijkheid om 
aan het bombardement te 
ontkomen was er niet. 

De twintiger Marinus van 
der Ende was niet alleen 
getuige van de gebeurtenis-
sen; hij heeft actief en met 
gevaar voor eigen leven hulp 
geboden aan de slachtoffers 
van  de aanval van de geal-
lieerden. Hulp, waarmee hij 
een aantal mensen voor een 
gewisse dood heeft kunnen 
behoeden. Hulp, helaas ook, 
die in een aantal gevallen 
niet meer betekende dan er 
voor zorgen dat de gesneu-
velden een laatste rustplaats 
kregen. Op het Larikshof, 
het veld bij de toenmalige 
uitspanning De Geiten-
kamp. Het zijn herinnerin-
gen die hem zijn hele leven 
lang zouden blijven achter-
volgen. 

Marinus van der Ende over-
leed in oktober 2018. Maar 
niet nadat hij zich vanaf be-
gin 2000 jarenlang had inge-
zet voor een monument ter 
herdenking van de burger-
slachtoffers. Hij kreeg steun 
van het Bewonersoverleg en 
een aantal wijkbewoners.
In 2013 was het monument, 
dat door kunstenares Janske 
Hombergen ontworpen is,. 
een feit.
Sindsdien wordt er jaarlijks 
een herdenking gehouden 
voor de onfortuinlijke bewo-
ners die op 13 april 1945 zijn 
gestorven. Een herdenking, 
die anno 2020 helaas nog 
steeds nodig is.

Opdat we niet vergeten.

Programma 
13.20 uur Ontvangstlied zangkoor Toonhoogte 80 
13.25 uur Hijsen van de vlag, begeleid door Angelo Gougon (met doedelzak) 
13.28 uur Openingswoord door Elias Hossevoort 
13.30 uur Toespraak door burgemeester Ahmet Marcouch 
13.35 uur Voordracht door leerlingen Guido de Brès Scholengemeenschap 
13.40 uur Zangkoor Toonhoogte 80 
13.45 uur Kranslegging, gevolgd door één minuut stilte 
13.49 uur Voordracht door Abel Brouwer 
13.53 uur Afsluiting door Elias Hossevoort 
13.54 uur Bloemlegging bezoekers; zangkoor samen met Angelo Gougon; vlag strijken 

Na afloop is er een samenkomst met koffie en thee in MFC De Wetering



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

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
spreekuur: 
• donderdag  13.30-15.30, MFC De Wetering

Volkshuisvesting Arnhem :
026-3712712    info@volkshuisvesting.nl

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

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

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

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

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

• Huisartsenpost Het Span, Van Maerlantstraat 3

• Coop, Geitenkamp 17

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

• Druckpunt Fysiotherapie, Druckerstraat 16

• Coop, Schuttersbergplein 13

• Sportcentrum Valkenhuizen, Beukenlaan 15

Zaterdag 14 maart
12.00-16.00 uur: Rommel/2e handsmarkt. De Beijer.  
Kom lekker gratis snuffelen of huur zelf een tafel voor 
slechts €3,50. Info: hetkoffiekaffee@gmail.com

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

Maandag  16 maart
14.00-16.00 uur: Vitale Inloop presenteert De Stamtafel 
(Vitale Verbindingen). De Beijer. Bezoekers gaan met el-
kaar in gesprek over een gezamenlijk te bepalen thema.

Dinsdag  17 maart
19.30-21.30 uur: Workshop BioDanza (BioDanza). De 
Beijer.  Kom op 17 maart GRATIS mee dansen om zelf te 
ervaren wat biodanza is en of het bij je past. Lees ook het 
artikel elders in dze krant

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. 

Donderdag 19 maart
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 20 maart 
14.00-16.00 uur: Bingo (SWOA). De Beijer. Zaal open 13.30 
uur. Kom gezellig meedoen. Prijs per plankje € 3,00

17.30-19.30 uur: Eet en/of kook mee in het MFC (Active-
ringsteam). MFC De Wetering. Maaltijd voor wijkbewoners. 
Kosten €4,00; kinderen t/m 12 jaar (onder begeleiding) € 
3,00. Opgeven voor 19 maart via 026 3772020 of aan de 
balie van MFC De Wetering.
Meldt eventuele allergiën of andere zaken vooraf, dan 
kunnen we er rekening mee houden.

Maandag  23 maart
14.00-16.00 uur: Vitale Inloop presenteert Biantie’s Bingo 
(Vitale Verbindingen). De Beijer. Gezellige bingo, waarbij 
bezoekers gevraagd wordt 1 tof 2 kleine prijsjes mee te ne-
men die in de prijzenpot kunnen voor de deelnemers van 
de bingo.

Donderdag 26 maart
14.00-16.00 uur: Open Huis Vlindertuin Sperwerstraat 97. 
Maak kennis met de initiatieven in De Vlindertuin.
zie ook het artikel elders in deze krant

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

Zondag 29 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

Maandag  30 maart
14.00-16.00 uur: Voorlichting over depressie (Vitale Ver-
bindingen). De Beijer. Een ervaringsdeskundige geeft voor-
lichting over depressie. Maar ook tips om er mee om te 
gaan komen aan bod. Voor wijkbewoners én professionals..

Woensdag  1 april
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. 

Donderdag 2 april
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 3 april 
14.00-16.00 uur: Bingo (SWOA). De Beijer. Zaal open 13.30 
uur. Kom gezellig meedoen. Prijs per plankje € 3,00

Zaterdag 4 april
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

Maandag 6 april
19.00-21.30 uur: Energiebesparen en van het gas af (Ge-
meente Arnhem) Beijer. Wijkgesprek over de veranderin-
gen met betrekking tot energie
zie artikel elders in deze krant

Dinsdag 7 april
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.

20.00-21.45 uur: Bewonersoverleg. MFC De Wetering.
Praat mee over wat er in de wijk gebeurt! Periodiek overleg 
met én over de wijk.

Donderdag  9 april
10.30-12.00 uur: Kunstcafé 55+: ‘Weet je nog...?’ (Rozet). 
De Beijer. Het project dat de 9 ArtEZ-studenten begin ja-
nuari vanuit de Beijer uitvoerden wordt vandaag gepresen-
teerd. Herinneringen ophalen aan de Geitenkamp. 

Zondag 12 april
10.30-12.30 uur: Paasbrunch Buurtkerk Geitenkamp.  MFC 
De Wetering. Samen ontbijten en vieren. Iedereen is wel-
kom. Respect voor elkaar is het uitgangspunt

Woensdag  15 april
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. 

Donderdag 16 april
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 17 april 
13.30-14.00 uur: Herdenking Geitenkamp (Stichting Her-
denking Geitenkamp). Park Larikshof, Roosendaalseweg. 
Opdat we niet vergeten. 
Na afloop koffie en thee in MFC De Wetering

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



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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Proef onze zelfgemaakte soep:

2e liter, halve prijs!!

Afval scheiden loont
Per 1 juli 2020 veranderen de kosten voor afval. U be-
taalt dan een lager vast tarief en een bedrag per afval-
zak. Door afval goed te scheiden heeft u invloed op de 
hoogte van uw afvalkosten.

Kosten afval tot 30 juni 2020
Alle Arnhemse huishoudens betalen voor de periode 1 
januari - 30 juni 2020 een vast bedrag (afvalstoffenhef-
fing). Dit vaste bedrag is voor al uw afval, ook voor het 
restafval. U betaalt dus niets extra’s als u afval weggooit 
in de ondergrondse container

Kosten afval vanaf 1 juli 2020
Per 1 juli 2020 veranderen de kosten voor afval. Uit een 
vast lager tarief betaalt u de kosten om gescheiden afval 
zoals groente- fruit- en tuinafval, papier, plastic verpak-
kingen, blik en drinkpakken, glas in te zamelen en te ver-
werken. Daarbovenop betaalt u per keer een bedrag (80 
cent) als u restafval in de ondergrondse container gooit. 
Hoe beter u afval scheidt, hoe minder restafval u heeft, 
hoe lager de afvalkosten. Kortom: Afval scheiden loont!

Afvalzakken van 60 naar 30 liter
Een andere verandering is de hoeveelheid afval die per 
zak kan worden aangeboden. Voorheen kon dit in een 
60-liter-zak, maar dat wordt nu een zak waar de helft in 
kan, 30 liter.

Aanpassing afvalcontainers
Dit betekent ook dat de afvalcontainers worden aange-
past, zodat er ook geen 60-liter zakker meer inkunnen. In 
Monnikenhuizen gaat dit in de periode van 18-20 maart 
gebeuren. De Geitenkamp volgt een aantal dagen later, 
daar worden de containers in de periode van 27-30 maart 
aangepast. 

100 jaar Geitenkamp: Een avond vol goede ideeën
Op dinsdag 18 februari kwamen een groot aantal wijkbewoners bijeen om met elkaar ideeën uit te wisselen voor het 
eeuwfeest van de Geitenkamp. De bedoeling is om in het najaar met elkaar een aantal activiteiten uit te voeren om 
zo het 100-jarig bestaan van de wijk te vieren.

De avond, die in een gemoe-
delijke sfeer verliep kende 
veel goede ideeën. Een 
zeepkistenrace, een Gilde-
wandeling, diverse voorstel-
len voor een fotoproject, een 
steenlegging, het Markt-
plein in ouderwetse sfeer, 
inclusief oude ambachten, 
een ijsbaan, het Herfstthe-
ater met als thema 100 jaar 
Geitenkamp, een braderie, 
walking dinners, een kin-
derpersbureau... 
het is maar een kleine greep 
uit de vele ideeën die door 
bewoners of professionals 
werden aangedragen.

Onder de aanwezigen was 
een groot enthousiasme, niet 
alleen voor de eigen ideeën, 
maar ook voor elkaars voor-
stellen. Er werden al moge-
lijkheden geopperd om ver-
schillende ideeën met elkaar 
te koppelen en ook kansen 
om samen te werken of aan 
te sluiten bij een idee van 
een ander werden afgetast. 

Hoe gaat het nu verder?
Op 27 februari heeft het Be-
wonersoverleg verder over-
leg gevoerd over alle ideeën 
die op tafel zijn gelegd. Alle 
bewoners en organisaties 
die ideeën hebben aange-
dragen krijgen een mail met 
een overzicht van de aan-
gedragen ideeën en worden 
nu aangespoord deze ideeën 
verder uit te werken en con-
creet te maken. Maar ook 
om samenwerking te zoe-
ken met elkaar, hetzij om-
dat ideeën met elkaar over-
eenkomen, hetzij omdat het 
combineren van verschillen-
de ideeën een grotere groep 
mensen betrekt. Dan wordt 
duidelijk wanneer de activi-
teit kan plaatsvinden, voor 
welke doelgroep en op wel-
ke locatie. Daarbij wordt een 
begroting gevraagd, zodat  
duidelijk wordt of een idee 
financieel haalbaar is, of dat 
er gezocht moet worden naar 
aanvullende fondsen om een 
project uit te voeren. 

Maart is de maand om dit 
op papier te zetten en te be-
kijken of het haalbaar is, of 
hoe het haalbaar kan wor-
den. Om hier meer inzicht 
in te krijgen, wordt er op 
donderdag 2 april om 19.30 
uur in MFC De Wetering 
een informatieavond over 
subsidie-aanvragen geor-
ganiseerd zodat bewoners 
en organisaties die fondsen 
zoeken voor hun activiteit 
geholpen worden deze aan 
te vragen. (datum, tijd en lo-
catie is onder voorbehoud, 
houdt de website in de gaten 
voor actuele informatie).

Na de informatiebijeen-
komst wordt in april door 
het Bewonersoverleg een 
eerste opzet voor het pro-
gramma gemaakt en op-
nieuw overleg gevoerd met 
alle betrokken bewoners en 
organisaties. Rond eind mei, 
begin juni is het de bedoe-
ling dat het programma in 
grote lijnen rond is.

Ik heb een idee, maar me 
nog niet gemeld...
Heb je nog een idee voor 
100 jaar Geitenkamp, maar 
was je niet op de informa-
tiebijeenkomst? Geen nood, 
ideeën kunnen nog steeds 
gemeld worden. Wellicht 
sluit het aan op iets wat er 
al is geroepen, of heb jij een 
idee waar anderen heel en-
thousiast van worden. Meld 
je dan aan via geitenkamp-
100jaar@gmail.com. Nu is 
het de tijd om aan te haken 
en ook iets moois op te zet-
ten. En dat hoef je niet al-
leen te doen, want vele han-
den maken licht werk.

Heb je geen ideeën maar 
wil je wel actief meehelpen? 
Meld je dan ook aan. Mis-
schien heb je organisatie 
talent? Of ben je handig en 
kun je iets maken? Onder-
steun je graag op een prak-
tische manier bij een activi-
teit? Laat van je horen via 
het genoemde mailadres.

Iets meer dan een half jaar geleden reed AutoMaatje Arn-
hem de 1000ste rit. Sindsdien heeft de teller niet stilgestaan: 
de 3000ste rit is inmiddels gereden! Grote dank uiteraard 
aan alle betrokken vrijwilligers die het mogelijk maken deze 
mensen net iets mobieler te maken.

AutoMaatje is een initiatief van de ANWB, waarbij vrijwil-
ligers met hun eigen auto minder mobiele ‘buren’ vervoeren 
binnen de wijken. Door AutoMaatje kunnen mensen langer 
mobiel en actief blijven én leren ze mensen uit de buurt kennen. 

Word jij ook AutoMaatje?
De aanmeldingen voor ritten blijven binnenkomen. Dit bete-
kent dat AutoMaatje op zoek blijft naar nieuwe chauffeurs! 
Vind jij het leuk om je minder mobiele buurman of -vrouw te 
vervoeren? Meld je dan aan via automaatje@swoa.nl. 
Wil je gebruik maken van AutoMaatje?
AutoMaatje is werkdagen te bereiken tussen 09.00 – 12.00 
via 026-3846690. Aanmelden voor AutoMaatje is gratis. 
Voor het gebruik betaal je alleen een kleine onkostenver-
goeding van 30 cent per kilometer per rit aan de vrijwilliger.
Meer informatie? Kijk op www.swoa.nl/automaatje

Kunstcafé 55+ in teken van dansvoorstelling van De Roze Cast
Op 6 februari werd in de Beijer het Kunstcafé 55+ gehouden. Dit keer vertelde Willem Hazeleger, senioren adviseur 
van de SWOA, over het project De Roze Cast. 

De Roze Cast is een dans-
voorstelling door roze ou-
dere amateurdansers i.s.m. 
Introdans. Veel bezoekers 
kwamen speciaal voor dit 
onderwerp. Willem begon 
zijn verhaal met de aandacht 
die er in Arnhem is voor 
roze ouderen; SWOA heeft 
hiervoor zelfs de Roze Lo-
per gekregen (De Roze Loper 
is een keurmerk waarmee aan-
gegeven wordt dat een organi-
satie homovriendelijk is, red. ).

SWOA heeft samen met In-
trodans de dansvoorstelling 
De Roze Cast ontwikkeld. 
De choreograaf Adriaan Lu-
teijn vond het een uitdaging 
om met dansers van 60-80 
jaar te werken. De voorstel-
ling duurt 30 minuten en 
heeft de afgelopen twee jaar 
door het hele land getoerd 
op allerlei locaties. 
In sommige zorginstellin-
gen werd schuchter gere-
ageerd toen de Roze Cast 
kwam optreden. 

Na nog een koffierondje 
kwamen de persoonlijke 
verhalen van de bezoekers 
los. Onder ouderen is ho-
mosexualiteit nog vaak een 
taboe. Ook waren er mensen 
die over hun ervaringen met 
intolerantie vertelden, soms 

hele emotionele verhalen. 
In Nederland blijk je helaas 
nog steeds niet jezelf te kun-
nen of mogen zijn. Schrij-
nende verhalen, waarvan 
het mooi was dat ze nu ge-
deeld werden. Wellicht komt 
er nog een vervolg op deze 

voorstelling, door nieuwe 
spelers. Bent u benieuwd: op 
YouTube zijn enkele filmpjes 
te zien over De Roze Cast. 

Op 9 april vindt het vol-
gende Kunstcafé plaats, om 
10.30 uur in de Beijer.



Kort nieuws

Rommelmarkt in de Beijer
Op zaterdag 14 maart wordt er in de Beijer een rommel- 
en tweedehandsmarkt gehouden. Van 12.00 tot 16.00 uur 
kunt u in het buurthuis aan de Willem Beijerstraat 13 gezel-
lig snuffelen tussen leuke en verrassende spulletjes.
Wilt u zelf nog wat te koop aanbieden? Dat kan ook! Voor 
slechts €3,50 is er een tafel te huur waar u uw spulletjes op 
kwijt kunt. Meer info: hetkoffiekaffee@gmail.com

Rectificatie GroenteGilde
In de vorige editie stond bij de oproep voor vrijwilligers van 
Het GroenteGilde vermeld dat het GroenteGilde op de dins-
dagen van april tot en met september van 19.00 tot 20.30 uur 
bijeenkomt op playground de Rommelkist. Dit bleek niet 
geheel volledig: naast de dinsdagen spreekt het GroenteGil-
de ook op zaterdag op de playground af. Dit doen ze vanaf 
maart en tot en met oktober. De bijeenkomst op zaterdag is 
van van 15.30 tot 17.00 uur.

Programma Vitale Inloop
Iedere maandagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur is er Vitale 
Inloop in De Beijer. Voor iedereen toegankelijk, geen en-
tree, maar wel met koffie of thee, én elke week een ander 
thema. Op maandag 16 maart wordt er een Stamtafel ge-
houden. Deelnemers gaan met elkaar in discussie over een 
nog te bepalen onderwerp. De week erop, op 23 maart, is 
Biantie’s Bingo aan de beurt, een gezellige bingo, waarbij 
gekozen kan worden uit prijsjes die de deelnemers zelf heb-
ben meegenomen (1 prijsje per persoon). De maand wordt op 
30 maart afgesloten met een voorlichting over depressie. 
Vragen als ‘Hoe herken je een depressie?’en ‘Wat kun je aan 
een depressie doen?’ komen hierbij aan bod. 
Er is voor elk wat wils deze maand bij de Vitale Inloop, dus 
loop gerust eens binnen op maandagmiddag in de Beijer.

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

ma
di
wo
do
vr
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Op sommige dagen zijn er activiteiten gepland. 
Kijk bij ‘wekelijkse wijkactiviteiten’ om te weten 

wat er wanneer te doen is

Rariteitenkabinet op Hoogte80-festival
Hooggeëerd publiek! Het 
Hoogte80-festival komt 
er weer aan! Van 21 tot en 
met 24 mei is het stads-
park het decor van talloze 
voorstellingen. Evenals in 
voorgaande jaren is de wijk 
vertegenwoordigd met de 
Bulttent. Ook de vorig jaar 
geïntroduceerde keet met 
lekkere thee en taart, waar 
je voor weinig geld even tot 
rust kunt komen temidden 
van het festivalgeweld, zal 

er dit jaar weer staan. En 
natuurlijk ontbreekt ook dit 
jaar Circus op de Bult niet! 

In de Bulttent komen weer 
veel leuke workshops voor 
jong en oud, theatervoor-
stellingen en muziek ver-
zorgd door wijkbewoners. 
In samenwerking met Rozet 
en de organisatie van het 
festival is Kunst op de Bult 
al begonnen met de voor-
bereidingen. Het thema dat 

ze daarbij hanteren is ‘Het 
Rariteitenkabinet’. Met dit 
thema hoopt stichting Kunst 
op de Bult de sfeer van het 
oude circus (u weet wel, van 
de vrouw met de baard en 
de man met twee neuzen) te 
creëren. 
Natuurlijk staat het pro-
gramma nog helemaal open 
en kunnen mensen uit de 
wijk zich aanmelden om 
mee te doen, hetzij als vrij-
williger, hetzij als optredend 

artiest of misschien wel om 
een workshop te geven.  Dit 
kan via 

info@kunst-op-de-bult.nl 

of bij de Beijer op dinsdag 
of vrijdag tussen 10.00 en 
14.00 uur.

De optredens in de Bulttent 
zijn gratis, wel wordt er na 
afloop met de spreekwoor-
delijke pet rondgegaan.  

Dansen zonder moeilijke pasjes
Op 17 maart geeft Kim van der Klis een gratis workshop BioDanza in De Beijer. 
Van 19.30 tot 21.30 kunnen wijkbewoners kennis maken met deze ontspannen vorm van dansen.

De meeste mensen leven 
tegenwoordig in de hoogste 
versnelling. Ze hebben een 
(té) druk leven met veelei-
send werk. Ze hebben wei-
nig of geen momenten om 
werkelijk tot rust te komen, 
om even bij te komen, te re-
flecteren en daarmee nieuwe 
energie op te doen. Op de 
lange termijn kan het leiden 
tot klachten als bezorgd zijn, 
angsten hebben, depressieve 
gevoelens en snel boos en 
geïrriteerd zijn.

Biodanza is Spaans en be-
tekent: De dans (danza) van 
het leven (bio) Het is een 
manier om weer in balans te 
komen. In biodanza word je 
gestimuleerd om verbinding 
te maken met jezelf en met 
de ander. De effecten van 
een biodanza-workshop zijn 
talrijk: je voelt je energie-
ker, creatiever, je hebt meer 
ontspanning, zit meer in het 
hier en nu en wordt daardoor 
evenwichtiger.
De les begint zittend in 
een kring met een korte 
uitleg over het thema van 
de avond. Daarna wordt er 
gedanst: eerst ritmisch en 

actief, om zo de vreugde 
en vitaliteit te stimuleren, 
vervolgens rustiger zodat 
je je kunt ontspannen.  Je 
danst op jezelf, in tweetal-
len, in kleine groepjes of in 
de cirkel met de hele groep. 
Tijdens het dansen wordt 
nie gesprokent, zodat je 
hoofd even rust krijgt en je 
je lichaam de kans geeft om 
nieuwe energie en ervarin-
gen op te doen.

Bij BioDanza gaat het niet 
zozeer om ingewikkelde 
technieken leren, maar om 
plezier hebben in het dansen 
zelf. ‘Ik begon op zesjarige 
leeftijd met volksdansen. Ik 
ging steeds vaker dansen 
en wilde van dansen mijn 
beroep maken. Na de mid-
delbare school heb ik een 
jaar op de dansacademie 
in Rotterdam dagelijks ge-
danst. Ik bleek helaas niet te 
voldoen aan de hoge eisen 
die er werden gesteld. Door 
de sterke focus op techniek 
en de afwijzing was ik bijna 
mijn plezier in dansen kwijt-
geraakt’, aldus Kim van der 
Klis. ‘Rond mijn 25e ont-
dekte ik biodanza en begon 

ik met wekelijkse lessen. Ik 
heb het plezier in het dansen 
weer volop mogen ervaren. 
In biodanza mag ik mezelf 
zijn met alles wat er is en is 

er geen oordeel over mijn 
dans.’
Meer info?
kijk op
www.biodanzametkim.nl

Paasprijsvraag bij Het Gulden Bloemetje

Een wandeling langs alle winkels op het marktplein van de 
Geitenkamp is zeer de moeite waard. Wanneer u binnen-
komt, wordt u altijd vriendelijk begroet. Met Pasen wordt het 
nog leuker: in de etalage van Het Gulden Bloemetje zijn di-
verse soorten paaseieren gebruikt om de winkel in Paassfeer 
te brengen. Aan u de opdracht om het juiste aantal paasei-
eren te tellen. In de winkel kunt u het formulier invullen. 
Op Goede Vrijdag (10 april) zal eigenaresse Gesine Lange 
onder de juiste inzendingen een aantal prijzen verloten. 

Voor de liefhebbers organiseert Gesine op donderdag 2 april 
een workshop voor de Pasen. Samen een avond creatief be-
zig gaan met bloemen, groen en decoratiemateriaal. Gesine 
begeleidt de workshop en helpt mee, zodat iedereen met een 
mooi resultaat naar huis gaat. Het begint om 19.30 uur. De 
kosten bedragen € 35,- inclusief alle materialen, koffie/thee 
en de gezellige afsluiting met een hapje en drankje. U kunt 
zich aanmelden in de winkel of telefonisch: 026-3511218.



Huiselijk geweld: Het houdt niet op, totdat je iets doet
Als het thuis niet veilig is door jouw eigen gedrag of dat van anderen dan is het goed om erover te praten. Ongeacht op welke wijze je betrokken bent. 
De wijkcoach van Wijkteams Arnhem luistert naar jouw verhaal en kan met je meekijken naar mogelijke oplossingen om het geweld te stoppen en 
het in de toekomst te voorkomen. De hulp van de wijkcoach is gratis voor alle inwoners van Arnhem. 

Wat is huiselijk geweld? 
Voorbeelden van huiselijk 
geweld zijn schelden, verne-
deren of dreigen, emotionele 
chantage, vernielen, stalken, 
slaan, schoppen en duwen, 
geld verduisteren, dwingen 
tot seks en het uitbuiten of 
verwaarlozen van kinderen 
of ouderen. Huiselijk geweld 
kan ook buitenshuis plaats-
vinden. 

De eerste stap naar een 
oplossing 
Angst, schaamte of schuld-
gevoelens maken het moei-
lijk om erover te praten. 
Toch is erover praten de eer-
ste stap naar een oplossing. 
In een vertrouwelijk gesprek 
denkt de wijkcoach met je 
mee hoe je de situatie kunt 
veranderen met behulp van 
mensen in je omgeving. 

Een plan maken 
De wijkcoach begeleidt je 
bij het maken van een plan, 
zodat je inzicht krijgt in de 
mogelijkheden die er zijn 
om het geweld te stoppen. 
Als hulp van specialistische 
zorgverleners nodig is, dan 
worden die erbij betrokken. 
Vaak is hulp bij huiselijk ge-
weld gratis, maar soms kan 
een eigen bijdrage gelden. 

Voor de veiligheid van kin-
deren, jijzelf of jouw part-
ner, houden de wijkcoaches 
zich aan de meldcode Hui-
selijk Geweld en registreren 
ze in de VIR (Verwijsindex 
Risicojongeren). Dit is een 
hulpmiddel om onderlinge 
afstemming tussen profes-
sionals te versterken. Deze 
registratie bevat geen inhou-
delijke informatie, maar het 

wordt duidelijk  welke ande-
re hulpverlener zich moge-
lijk ook actief met de situa-
tie bezig houdt. Persoonlijke 
gegevens worden bertrou-
welijk behandeld volgens de 
Algemene Verordening Ge-
gevensbescherming. 

Ik heb een vermoeden 
van huiselijk geweld 
Maak je je zorgen om ie-
mand en vermoed je huise-
lijk geweld? Dan is er altijd 
iets wat je kunt doen. Ook 
bij twijfel. Ga in gesprek 
met het slachtoffer of neem 
contact op met Veilig Thuis 
via telefoonnummer 0800 - 
2000. 

Over Wijkteams Arnhem 

De wijkteams vind je midden 
in de wijken. Ze zijn er voor 
alle inwoners van Arnhem. 

Voor als je het even niet 
meer ziet zitten, problemen 
ervaart met opvoeden of op-
groeien. Als je zorgen hebt 
over je partner, ouders of 
kinderen. Maar ook als je 
moeite hebt om rond te ko-
men, zelfstandig wil blijven 
wonen of weer mee wil doen 
in de buurt kun je bij het 
wijkteam terecht. 

Loop gewoon binnen tij-
dens de inloopspreekuren 
in de wijken of maak een 
afspraak via de website. Je 
kunt ze ook bellen voor een 
afspraak via 088-2260000. 

Actuele informatie over de 
inloopspreekuren in de wij-
ken vind je op 
www.wijkteamsarnhem.nl.

Ben je getuige of slachtoffer van huiselijk geweld? 
Bel gratis met Veilig Thuis via 

0800 - 2000 of met Moviera via 088 – 3 744 744 

Ben je slachtoffer van kindermishandeling? 
Bel gratis met Veilig Thuis via 0800 – 2000 

of bel of chat met dekindertelefoon.nl 

Is er 
direct gevaar? 

Bel 112. 
Heb je nu hulp of 

advies nodig? 
Bel gratis met Veilig 

Thuis via 0800-
2000. 

Wil je een afspraak met 
het wijkteam maken 

en heb je nog 
geen wijkcoach? 

Bel dan met 
het serviceteam via 

tel. nr 
088 - 226 00 00. 

Uitgezocht

• ArtEZ-student Fren Klomp en winnaar Bert

Begin januari organiseerde ArtEZ-student Fren Klomp een 
leuke speuractie op de Geitenkamp. Via een aantal vragen 
over de wijk kregen de deelnemers tips over de locatie waar 
een heuse ‘schat’ verborgen was. Deze ‘schat’ bestond uit 
een groot aantal produkten en waardebonnen, die de win-
keliers op en rondom het marktplein uit hun assortiment 
hadden uitgezocht. De zoekactie in de wijk sloeg aan; veel 
mensen gingen op zoek naar de verborgen schat, die toch 
een waarde van €250,-- had. 

Half februari werd de ‘schat’ gevonden. Bert Roelofse uit de 
Creutzbergstraat bleek de eerste te zijn die met behulp van 
de aanwijzingen wist te ontdekken waar de ‘schat’ verbor-
gen was. Daarmee kwam er een eind aan deze leuke actie, 
die behalve een 1e-prijswinnaar ook nog een 2e, 3e en 4e 
prijs kende.

Energie besparen en van het gas af: hoe dan?
Er is om ons heen veel te horen en te lezen over het klimaat en dat we in Nederland van het aardgas af gaan. Dat roept 
veel vragen op, mogelijk ook bij u en uw buurtbewoners. De gemeente Arnhem organiseert daarom een drietal wijk-
gesprekken rondom dit thema, waarvan de eerste is op maandagavond 6 april van 19.30 tot 21.30 uur in De Beijer.

Er zijn veel berichten over 
dat de energierekening ho-
ger wordt en dat we uiteinde-
lijk allemaal van het aardgas 
af gaan. Hoe kunt u zorgen 
dat uw energieverbruik en 
daarmee uw energiereke-
ning lager wordt? Wanneer 
verwacht de gemeente dat 
de wijk van het aardgas af 
gaat? Waar vindt u onafhan-
kelijk advies over het plaat-
sen van zonnepanelen? Mo-
gelijke vragen waar u mee 
zit.   Om dit soort vragen te 
beantwoorden en om er sa-
men het gesprek over aan te 
gaan organiseert de gemeen-
te een aantal wijkgesprek-

ken voor de bewoners en 
ondernemers van Arnhem. 

Op maandag 6 april is er 
een eerste bijeenkomst in 
De Beijer, voor de bewoners 
en ondernemers van Oud-
Monnikenhuizen en Arn-
hemse Allee. De gemeente 
gaat dan kort iets vertellen 
over haar plannen voor Arn-
hem en de eerder genoemde 
wijken. Daarna volgt een 
gesprek met de bewoners en 
ondernemers over de opgave 
en welke vragen en ideeën 
er leven. Cathelijne Bouw-
kamp, wethouder Klimaat 
& Energie, is bij het gesprek 

aanwezig. Ook geeft het 
Energieloket Midden Gel-
derland tips over wat u kunt 
doen om energie te sparen 
en uw energierekening te 
verlagen.  
Voor de Geitenkamp wordt 
op 29 juni in MFC De Wete-
ring eenzelfde gesprek geor-
ganiseerd. Mocht u liever op 
6 april komen en u woont in 
de Geitenkamp: u bent ook 
op 6 april van harte welkom! 

Op 18 juni is de gemeente 
van 10 tot 12 uur ook in de 
wijk aanwezig voor een 
wijkgesprek. Locatie daar-
van is nog niet bekend.

• Gaan we ook in de Geitenkamp over op zonnepanelen?

Wijkgesprek 
Energie besparen 
 en van het gas af 

 
Maandag 6 april 
19.30-21.30 uur 

De Beijer 
(Oud-Monnikenhuizen &  

Arnhemse Allee) 
 

Donderdag 18 juni
10.00-12.00 uur

Locatie nog onbekend 
(Geitenkamp)

 
Maandag 29 juni 
19.30-21.30 uur 

MFC De Wetering 
(Geitenkamp) 

 
Vragen en informatie: 
maud.wolf@arnhem.nl

• Catheleijne Bouwkamp



Individuele aandacht voorop bij stichting Get Aut!
Sinds eind februari organiseert de stichting Get Aut! activiteiten in of vanuit MFC De Wetering voor kinderen met 
een autisme spectrum stoornis (ASS). Bij de Get Aut!-activiteiten kunnen de kinderen vriendjes met elkaar worden, 
zich aan elkaar spiegelen en werken met een individuele begeleider aan bepaalde doelen. Drijvende krachten achter 
deze stichting zijn Dominique Piepenbrock en Mike Csany. Dominique legt uit waar de stichting voor staat.

Wat heeft jullie doen be-
sluiten de Get Aut! op te 
richten? 
‘Wij hebben jarenlang kin-
deren met ASS begeleid en 
merkten dat deze kinderen 
met het reguliere aanbod 
niet uit de voeten konden. Ze 
hebben meer uitdaging no-
dig hebben om te voorkomen 
dat zij stil staan in hun ont-
wikkeling. Zodoende hebben 
wij een stichting opgericht 
waarin wij juist deze kinde-
ren goed tot hun recht willen 
laten komen. In de afgelo-
pen vier jaar heeft de stich-
ting zich verder ontplooid 
en bieden wij nu ook onder 
andere kleine vakanties 
aan en specifieke trainin-
gen zoals het leren omgaan 
met het openbaar vervoer 

en zwemles. De trainingen 
vinden doordeweeks plaats, 
de overige activiteiten in de 
weekenden, in vakanties en 
op studiedagen.’

Hoe komen jullie in het 
MFC terecht?
‘We hebben verschillende 
vaste locaties uitgepro-
beerd. Zo zijn we gestart in 
de Molenplaats, maar dit 
was boven een restaurant.  
Vervolgens zijn we naar 
Dieren gegaan, maar aan-
gezien we een Arnhemse 
organisatie zijn, wilden we 
liever een nieuwe locatie 
in Arnhem. Het MFC op de 
Geitenkamp is naar mijn 
idee een perfecte locatie in 
Arnhem. Niet alleen omdat 
ik opgegroeid ben op de 

Geitenkamp en daardoor de 
buurt goed ken, maar ook 
omdat er veel kinderen van 
buiten Arnhem komen en de 
afslag van de snelweg in de 
buurt zit. Verder is het MFC 
een enorm fijne locatie, om-
dat er een grote speeltuin 
naast zit en het gebouw over 
meerdere ruimten bezit voor 
verschillende activiteiten.’

Hoe zorgen jullie ervoor 
dat deze kinderen goed tot 
hun recht komen?
‘Door de kinderen voldoen-
de uitdaging te bieden. Wij 
ondernemen met de kin-
deren activiteiten waarin 
situaties kunnen ontstaan 
waar ze mee worstelen en 
dagen de kinderen uit om 
met deze situaties om te le-

ren gaan. De activiteiten 
die wij organiseren kunnen 
druk zijn, fysieke of sociale 
coördinatie verlangen, flexi-
biliteit vergen of kunnen een 
combinatie hiervan zijn. Dit 
doen wij bijna uitsluitend in 
de vorm van een uitje, om-
dat juist in die omgeving 
veel van kinderen met ASS 
gevraagd wordt. Tijdens een 
uitje zijn er talloze situaties 
waar de kinderen tegenaan 
lopen. De één kan daar be-
ter tegen dan de ander. Zo 
zijn er altijd situaties waar 
de kinderen iets van kunnen 
leren. Wat deze werkwijze 
effectief maakt is dat de 
kinderen uit zichzelf gemoti-
veerd raken om in deze situ-
aties aan henzelf te werken. 
Werken aan jezelf is toch 
aantrekkelijker als het be-
tekent dat je daardoor mee 
kan doen aan een bijzondere 
activiteit. Het helpt ook dat 
zij worden omringd door 
kinderen die zelf ook ASS 
hebben en daardoor mak-
kelijker begrip voor elkaar 
kunnen opbrengen.’

Wat voor activiteiten doen 
jullie met de kinderen?
‘Het verschilt. We houden 
rekening met de leeftijd en 
behoeftes van alle kinderen, 
dus het aanbod is erg geva-
rieerd. Concrete voorbeel-
den van een activiteit zijn: 
klimmen, zwemmen, survi-
velen en andere fysieke ac-
tiviteiten. Daarnaast bezoe-
ken we musea, dierentuinen, 
doen we workshops, 

Saar aan Huis maakt het leven aangenamer en onbezorgder als het niet meer zo eenvoudig gaat
“Het komt maar al te vaak voor dat kinderen niet genoeg kunnen bijspringen om hun ouders te ondersteunen. Bijvoorbeeld omdat ze te ver weg wonen of het niet kunnen combineren 
met hun privésituatie”, zegt Marjon van Baars, vestigingsmanager van Saar aan Huis voor de regio Arnhem. “In die situaties biedt Saar aan Huis uitkomst”.

Marjon van Baars was lang 
werkzaam in projecten voor 
thuiswonende ouderen. 
‘Tot voor kort werkte ik bij 

SWOA (Stichting Welzijn 
Ouderen Arnhem). Daar-
voor heb ik onder meer het 
project Automaatje opge-

zet in samenwerking met 
de ANWB en de gemeente 
Arnhem. Ouderen met een 
mobiele beperking die zelf 

geen netwerk hebben kun-
nen een beroep doen op een 
vrijwilliger. Via een oude 
vriendin van mij, die ook 

vestigingsmanager is, hoor-
de ik van Saar aan Huis. Zij 
was heel enthousiast. Ik hou 
van ondernemen en verbind 
graag mensen. Ik hoop met 
Saar aan Huis Arnhem zo-
veel mogelijk mensen prettig 
thuis te kunnen laten wonen. 
Het is fijn als ouderen hun 
leven nog de moeite waard 
blijven vinden.’

Saar aan Huis is een lan-
delijke organisatie voor par-
ticuliere zorg aan ouderen 
waardoor zij langer met ple-
zier zelfstandig kunnen blij-
ven wonen. Ouderen kunnen 
bij Saar aan Huis terecht 
voor allerlei andere vormen 
van ondersteuning zoals 
licht huishoudelijk werk, 
boodschappen doen, geza-
menlijk koken, persoonlijke 
verzorging en begeleiding 
bij doktersbezoek. Maar 
ook bieden zij gezelschap, 
maken een wandelingetje 
of doen een spelletje. Saar 
aan Huis levert geen me-
dische zorg. Saar aan Huis 
helpt niet alleen ouderen, 

maar ook gezinnen waar bij-
voorbeeld een van de part-
ners door ziekte langdurig 
uitvalt, kunnen een beroep 
doen op een Saar. 
Als u in het bezit bent van 
een indicatie voor een Per-
soons Gebonden Budget 
(PGB) of u komt er voor in 
aanmerking, dan kunt u de 
dienstverlening van Saar 
aan Huis daaruit betalen.

Marjon werft en selecteert  
ook gekwalificeerde kandi-
daten die in hun eigen woon-
plaats Saar willen worden. 

Meer informatie?
Zie www.saaraanhuis.nl of 
bel met Marjon van Baars, 
026-2001126

• Marjon van Baars

LIVE+ : Nieuw in de Vlindertuin
Onlangs is LIVE+ gestart in de Vlindertuin. Mede-
werkers, vrijwilligers en deelnemers komen hier sa-
men om aan projecten te werken voor en door de wijk, 
zoals bijvoorbeeld 100 jaar Geitenkamp.

LIVE+ vindt dat iedereen recht heeft op een omgeving 
waarin je op je eigen manier en in je eigen tempo een 
maatschappelijke carrière moet kunnen ontwikkelen, wat 
je achtergrond of leeftijd ook is. Een unieke aansluitende 
aanpak die mensen in beweging brengt naar werken, le-
ren en ontwikkelen: dat is in het kort de werkwijze van 
LIVE+. 

LIVE+ heeft als doel om mensen (jong en oud) die al lang 
thuis zitten en een afstand tot de arbeidsmarkt hebben te 
activeren om weer in een leertraject te stappen. Samen 
met de begeleiders van LIVE+ wordt er gezocht naar een 
traject waarin iemand met een eigen talent zichzelf kan 
ontdekken en ontwikkelen om zo weer dichter bij een 
betaalde baan te komen. Daarbij worden mensen actief 
opgezocht om te ontdekken wat hun passies en talenten 
zijn en ze in een werk- en leercommunity te laten deelne-
men. Vervolgens wordt gekeken wat de ontwikkelpunten 
zijn en daar gaan de deelnemers onder begeleiding mee 
aan de slag, in een uitdagende omgeving waarin mensen 
ook fouten mogen maken en hun vaardigheden blijvend 
kunnen ontwikkelen.

Wil je weten wat LIVE+ voor jou kan betekenen? 
Of kennismaken met andere gebruikers 

van De Vlindertuin? 
Op 26 maart is er een Open Huis in 
de Vlindertuin, Sperwerstraat 97, 

van 14.00 tot 16.00 uur. 

• Foto: Imre Csany/Daph

• Mike Csany en Dominique Piepenbrock

gaan we karten en nog veel 
meer. Zolang de activiteit 
aansluit bij de problematiek 
van de kinderen is het niet 
zo snel te gek. De kinderen 
mogen ook zelf voorstellen 
doen voor activiteiten. Wij 
vinden het belangrijk om 
hen zo veel mogelijk te be-
trekken in het proces. De 
kinderen waarderen deze 
betrokkenheid, het maakt de 
onderlinge samenwerking 
een stuk gemakkelijker voor 
iedereen.’

Wie kan er bij jullie te-
recht?
‘Ouders die een kind heb-
ben met een diagnose ASS, 
kunnen een beschikking 
vanuit de gemeente krijgen 
als ze woonachtig zijn in de 
gemeente Arnhem. Indien ze 
zouden willen komen kijken 
kunnen ze van tevoren mai-
len naar info@get-aut.nl. 

Er wordt dan een afspraak 
gemaakt om een keer bij een 
activiteit te komen kijken.’



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   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
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
10.00-12.00 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
19.15-20.15 Yoga in de Beijer (Budo Sport) De Beijer
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
15.15-16.45 Meidenclub, 7-12 jr. (Rijnstad) MFC De Wete-
ring.  Kosten € 1,00
15.30-.... Voorleesmiddag (Rozet/Rijnstad) De Beijer
iedere 1e donderdag vd maand knutselmiddag
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. 
De redactie is niet aansprakelijk voor fouten in dit overzicht.
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Ingezonden brieven en artikelen 

zijn welkom en vallen onder ver-

antwoordelijkheid van de schrij-

ver. De redactie behoudt zich het 

recht voor stukken te redigeren, 

in te korten of te weigeren zonder 

opgaaf van redenen. Door toezen-

ding aan het redactieadres ver-

klaart u zich akkoord met plaat-

sing van tekst en foto’s. In geval 

van twijfel kan een aanvullende 

verklaring worden gevraagd.

Op De Hoogte wordt mo-
gelijk gemaakt dankzij 
financiële ondersteuning 
van het Bewonersover-
leg Geitenkamp, 
(Nieuw)-Monnikenhui-
zen, Arnhemse Allee & 
Saksen Weimar

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 

Van 16 t/m 21 maart gaat de Afvalestafette weer door Arnhem. In deze week zetten zoveel mogelijk stadsgenoten zich 
in voor een schone stad door, gewapend met grijpers en zak, zwerfvuil te lijf te gaan. Want zwerfafval is niet alleen 
storend om te zien maar vooral niet goed voor de natuur. De Afvalestafette is een initiatief van Natuurcentrum Arn-
hem en het KinderWijkTeam, in samenwerking met de gemeente. 

Jorik van der Hoeven van Natuurcentrum Arnhem vertelt: ‘Zwerfvuil ontstaat grotendeels door onverschilligheid. Door 
mensen die zich niet verbonden voelen met hun omgeving. Deze vervuiling zorgt ervoor dat bewoners zich minder pret-
tig en veilig voelen in hun wijk. Daarnaast is de impact op de natuur groot en de gevolgen zijn vaak op lange termijn nog 
merkbaar, ook voor onszelf. Maar dat kan gelukkig ook anders: Met de Afvalestafette laten we zien dat er met een positieve, 
betrokken en actieve houding veel te bereiken is. Arnhem is een mooie en groene stad en dat is iets waar we ons samen met 
inwoners, scholen en bedrijven voor willen inzetten’.

Aanmelden
Wil je je ook graag inzetten voor een schone stad? Alleen of met je school, klas, bedrijf, buren of vereniging? Via www.
natuurcentrumarnhem,nl/afvalestafette kan je een eigen actie aanmelden of aansluiten bij een bestaande actie. Er wordt 
dan kontakt met je opgenomen. Natuurcentrum Arnhem en het KinderWijkTeam kunnen materialen leveren voor je actie, 
zoals grijpers, handschoenen en vuilniszakken.  

www.hetkinderwijkteam.nl/afvalestafette 
www.natuurcentrumarnhem.nl/afvalestafette 

e:  info@hetkinderwijkteam.nl

t:   06 44 44 98 51



Eten met Petra & Margreet 
Nou, nou, dat valt financieel niet mee voor de twee 
meiden van in de 50. De een heeft een nieuwe keuken 
gekocht, de ander een nieuw bankstel. De broekriem 
moet even worden aangetrokken en dat betekent ook 
even goedkoper koken. Daarom kiezen ze voor ‘Goed-
kope roerbakschotels’. Maar wel gezond dus! 

Een gerecht geschikt voor 2 volwassenen. Hierbij twee 
tips voor hoe je wat zuiniger kunt koken. 

Tip1: hoe bepaal je nu de juiste hoeveelheid eten per 
persoon? Wij werken met dit ezelsbruggetje: 100 gram 
vlees per persoon is heel gewoon. Groente 200 gram, 
daar word je oud mee. 

Tip 2: Dit gerecht biedt volop mogelijkheden aan de 
restjes seizoengroenten in de koelkast! 

Ingrediënten: 
• 200 gram spekreepjes 200 gram mie of pasta 
• Groenten 
• Smaakmakers: bijvoorbeeld ketjap of kruidenkaas 

Bereiding 
Kook de mie of pasta volgens de gebruiksaanwijzing op 
de verpakking. In een wok of braadpan de spekreepjes 
kort bakken, vervolgens de groenten erbij doen. Som-
mige groenten kun je beter even van tevoren bijna gaar 
koken. Voeg kruiden naar wens en smaak toe. Intussen 
is de pasta of mie klaar, giet die dan af. Op de borden 
verdelen, groentemengsel er overheen en smullen 
maar! 

Dit gerecht kun je eindeloos variëren, want je kunt in 
plaats van mie ook noedels gebruiken. Je kunt ook an-
dere groenten gebruiken, net wat jij lekker vindt. Om 
het mezelf gemakkelijk te maken koop ik ook wel eens 
een lekkere roerbak groentemix wanneer het in de aan-
bieding is. Zo eten wij telkens weer een andere roerbak-
schotel. En je bent ook nog eens snel klaar. Smaakvol!

Petra & Margreet

Belastingaanslag 
Eind februari heeeft de gemeente Arnhem de gemeen-
telijke belastingaanslag van 2020 verstuurd. Als het 
goed is, heeft u deze inmiddels ontvangen. Tenzij u 
eerder uw account bij MijnOverheid.nl geactiveerd 
heeft, dan heeft u uw aanslag digitaal in uw berichten-

box ontvangen.

Op deze aanslag ziet u het bedrag dat u voor de onroe-
rende zaakbelasting (op basis van de WOZ-beschik-
king), de afvalstoffenheffing en de rioolheffing dient te 

betalen. 

Wilt u meer informatie over hoe u kunt betalen, kwijt-
schelding kunt aanvragen of bezwaar kunt maken? 
Op www.arnhem.nl/belastingen vindt u nog meer in-

formatie over de gemeentelijke belastingen. 

Mensen die al eerder een automatische incasso hebben 
afgegeven, hoeven niets te doen. Het bedrag van de 
aanslag wordt ook dit jaar in acht betalingstermijnen 

 automatisch afgeschreven. 
Geen automatische incasso? 

Zorg dan dat het volledige bedrag vóór 31 maart 2020 
betaald is. 

‘De Geitenkamp was een fantastische wijk om in op te groeien’
Opgroeien in het Geitenkamp van na de Tweede Wereldoorlog valt niet te vergelijken met opgroeien in het Geiten-
kamp van nu. In de jaren 50 van de vorige eeuw waren er geen smartphones, waarmee je met je vrienden kon appen 
of computers waarop je spelletjes kon spelen. Geen Netflix waarop je kon bingewatchen of Facebook waarop je kan 
laten weten wat je doet. Dat mag misschien saai klinken, maar desalniettemin kijkt de nu 79-jarige Rudi Rikken te-
rug op een fantastische jeugd, die hij op de Geitenkamp heeft doorgebracht. Hij woonde van 1945 tot 1962 op de bult. 

De afspraak met Rudi is in 
De Beijer. ‘Hier kreeg ik 
mijn eerste kinderfiets van 
mijn moeder’, blikt hij terug. 
‘Dat moet vlak na de Tweede 
Wereldoorlog geweest zijn, 
toen fietsenzaak Reerink nog 
gevestigd was in het pand 
aan de Willem Beijerstraat.’ 

Rudi Rikken werd in no-
vember 1940 in de Steen-
straat geboren, waar hij, zijn 
ouders en zijn 5 jaar oudere 

broer tot aan de evacuatie in 
september 1944 gewoond 
hebben. Het gezin kwam 
enige tijd in Holwerd (Fries-
land) te wonen. Toen de oor-
log voorbij was gingen ze 
terug naar Arnhem en kwa-
men ze op de Geitenkamp te 
wonen, aan de Fazantenweg. 

Het werden mooie jaren 
voor de jonge Rudi, ondanks 
het feit dat het gezin het niet 
breed had.

De kleine Rudi ging naar 
Openbare School nr 6 op 
de Geitenkamp (nu MFC De 
Wetering). Zijn spaarzame 
vrije tijd bracht hij door 
op het speelveldje naast de 
school. ‘Er waren niet zoveel 
mogelijkheden’, herinnert 
Rudi zich. ‘we hadden het 
speelveldje, de zandbergen 
aan de rand van het bos, die 
nog door de Duitsers waren 
neergelegd en waar later de 
A12 gekomen is en natuur-
lijk de muziekvereniging 
Tamboer, Hoornblazers en 
Pijperscorps. Daar ging ik 
één keer per week naar toe. 
En ik niet alleen, veel kinde-
ren uit de Geitenkamp speel-
den bij het muziekcorps. We 
hadden zelfs internationale 
optredens’.

Tijd om zich te vervelen had 
Rudi echter niet. Zijn vader, 
een voormalig priester die 
uitgetreden was omdat hij 
verliefd werd op de moeder 
van Rudi, kon moeilijk aan 
een goede baan komen. ‘Wij 
moesten als kinderen mee-
helpen om geld in het laatje 
te brengen’, vertelt Rudi. 
‘Met het hele gezin verdien-
den we een extra zakcentje 

bij een knopenwinkel, door 
de weeks moesten wij dan 
helpen om deze knopen in 
bundels van 6 of 12 aan el-
kaar te rijgen. Een intensief 
werkje, maar ik ben daar-
door nog steeds handig als 
het om een knoop bevestigen 
gaat’, vertelt hij lachend. 

Rudi heeft veel mooie herin-
neringen aan zijn tijd op de 
Geitenkamp, Hij heeft zelfs 
zijn eerste vriendinnetje 
leren kennen op de Geiten-
kamp. ‘Een half-Indone-
sisch meisje van de Nieuwe 
Aanleg’, vertelt hij met een 
twinkeling in zijn ogen die 
doet vermoeden dat hij zich 
weer even in die tijd waant.
Na de basisschool ging hij 
als één van de weinigen uit 
zijn jaar naar een hogere op-
leiding, buiten de wijk. 

In 1962 kwam er een einde 
aan zijn tijd op de Geiten-
kamp: hij werd opgeroepen 
voor militaire dienst en ging 
nadien elders in Arnhem 
wonen.  Maar zijn jeugdher-
inneringen aan de Geiten-
kamp, die blijven: ‘Het was 
een fantastische wijk om in 
op te groeien’.

Rudi Rikken (79) is oud-fractievoorzitter van de lo-
kale PvdA en was meer als 40 jaar actief in het on-
derwijs. Hij was tot 2018 voorzitter van de Familie-
raad van Pro Persona. Daarnaast is hij o.a. lid van 
de raad van toezicht van Zorgbelang Gelderland/
Utrecht, voorzitter van de geschillencommissie van 
tien woningcorporaties en voorzitter van de landelijke 
stichting Familievertrouwenspersoon. Maar bovenal 
draagt hij de Geitenkamp met zich mee: 
van zijn 5e tot zijn 22e woonde hij op de Bult.

• Een jeugdfoto van Rudi, gemomen tijdens de kroons-
afstand van koninging Wilhelmina in 1948, die toen 
opgevolgd werd door dochter Juliana.

• Rudi Rikken


