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Met afstand de raarste periode sinds tijden
Zelden is de wereld zo in zijn greep van iets als nu het geval is met corona. Alles wat normaal was, is ineens anders. Dat treft uiteraard ook onze wijken: restaurants, cafés en kap-
perszaken zijn gesloten, alle activiteiten en bijeenkomsten die gepland stonden zijn afgelast of worden uitgesteld en in winkels mogen maar een beperkt aantal personen binnen. 

Maatregelen
De maatregelen die geno-
men zijn om het coronavirus 
te bestrijden, mogen inmid-
dels bij iedereen bekend 
geacht worden: handen was-
sen, 1,5m afstand houden, 
niezen in je elleboog, alleen 
de deur uit voor een wan-
deling of voor essentieële 
boodschappen, niet samen-
scholen. Als je verkouden 
bent, blijf je binnen. Con-
tactberoepen zoals kapper, 
nagelstyliste en masseur 
mogen tijdelijk niet meer 
worden uitgeoefend.
Ook fysiotherapeuten zitten 
grotendeels zonder werk. 
De meeste behandelingen 
zijn uitgesteld omdat de 
1,5-meter regel niet kan 
worden toegepast. Enkel in 
acute gevallen kan er nog 
doorbehandeld worden, bij-
voorbeeld als niet behande-
len tot onherstelbare schade 
zou kunnen leiden  Ook 
wanneer de pijn zo heftig is 
dat iemand niet zou kunnen 
werken in een cruciaal be-
roep, is een face-to-face be-
handeling mogelijk. Indien 
een behandeling toch plaats-
vindt, worden uiteraard de 
nodige beschermingsmaat-
regelen getroffen.

De meest ingrijpende veran-
dering is het boodschappen 
doen. Voor veel mensen is 
dit behalve een noodzakelij-
ke, ook een sociale activiteit. 
In de supermarkt ontmoet je 
elkaar immers en maak je 
een praatje met elkaar. Dat 
is nu even niet meer moge-
lijk. Er geldt een maximaal 
aantal klanten in de super-
markt, je wordt verzocht zo 
snel mogelijk je boodschap-
pen bij elkaar te zoeken en 
de winkel rustig te verlaten, 
immer weer met inachtname 
van de anderhalve meter af-
stand die je moet houden. 
Lastige maatregelen soms, 
die helaas nodig zijn nu.

Voor elkaar
Voor ouderen en kwetsbare 
mensen kunnen de nood-
zakelijke maatregelen erg 
lastig zijn. Verschillende 
Arnhemse organisaties voor 
sociaal werk hebben samen 
met de gemeente figuurlijk 
de handen ineen geslagen 
en richten een stedelijk tele-
foonnummer 026-3127702 
en hulpwebsite voorelkaar-
inarnhem.nl op. Sociaal 
werkers en vrijwilligers 
staan klaar voor inwoners 
die vragen hebben en prak-
tische hulp kunnen gebrui-
ken.

Vanwege het Coronavirus 
kunnen we maar beter uit el-
kaars buurt blijven. Zo gaan 
we verspreiding tegen. Maar 
hoe kom je aan je dagelijkse 
boodschappen? Of ga je naar 
een belangrijke afspraak? 
En wordt dat belangrijke 
klusje nog wel gedaan? Is 
er nog wel iemand waar je 
je verhaal aan kwijt kan? 
Juist nu, in onzekere tijden, 
is voor de oudere en/of hulp-
behoevende Arnhemmer en 
hun mantelzorger sociaal 
contact en praktische hulp 
belangrijk. Fijn om dan te 
weten dat je iemand kunt 
bellen voor praktische hulp 
of je een luisterend oor biedt 
zodat je je minder alleen 
voelt.

Bundeling van krachten
Daarom roepen de Arnhem-
se organisaties Mantelzorg 
en Vrijwillige Thuiszorg 
(MVT), Stichting Welzijn 
Ouderen Arnhem (SWOA) 
en Rijnstad de Arnhem-
mers op zich aan te melden 
als ze iets kunnen en willen 
betekenen voor een ander. 
Arnhemmers die hulp nodig 
hebben of een praatje willen 
maken worden – buurtge-
bonden – in contact gebracht 
met de medewerkers en vrij-
willigers. Als je belt krijg je 

eerst eiemand aan de lijn die 
vraagt wat de hulpvraag (of 
aanbod) is. Vervolgens word 
je snel  verbonden met de or-
ganisatie en dienstverlening 
in de eigen buurt. Zo worden 
buurtbewoners met elkaar 
verbonden. Immers, samen 
krijgen we corona eronder! 

Daarnaast gaan de mede-
werkers en vrijwilligers 
ook actief bellen om te kij-
ken hoe het gaat met de be-
woners die al in beeld zijn. 
Arnhemmers die normaal 
gesproken naar een wijkcen-
trum of koffieochtend gaan, 
maar nu alleen thuis komen 
te zitten. SWOA heeft de 
maaltijdvoorziening tijdelijk 
uitgebreid zodat ook dak-en 
thuislozen zonder netwerk 
een warme maaltijd kun-
nen krijgen. En Rijnstad 
verspreidt knutselpakketten 
voor kinderen die nu veel 
thuis zijn.

Aansluiten bij andere 
initiatieven
Het initiatief Voor Elkaar 
in Arnhem wil aansluiten 
bij wat andere partners in de 
stad doen: de sociale wijk-
teams, de teams leefomge-
ving en ook diverse wijkge-
bonden organisaties. Samen 
zetten ze de schouders eron-
der om inwoners te helpen. 
‘Er zijn al veel mensen die 
zich aangesloten hebben’, 
vertelt Marjon Bussink, 
participatiemedewerker van 
Rijnstad. Samen met op-
bouwwerker Paul Nuiver co-
ordineert zij voor de wijken 
Geitenkamp, Monnikenhui-
zen en aanliggende wijken 
het hulpaanbod. ‘Mensen die 
willen helpen de hond uit te 
laten, of boodschappen wil-
len doen. Of die een luiste-
rend oor willen bieden aan 
mensen die zich eenzaam 
voelen. Het enthousiasme 
om te helpen is gelukkig erg 
groot.’

Meer weten?
Wil je meer weten wat Voor 
Elkaar In Arnhem kan be-
tekenen voor jou, of wat jij 
kunt betekenen voor hen? 
Op de website van www.
voorelkaarinarnhem.nl 
staat meer informatie.

Bereikbaarheid
Maandag t/m vrijdag van 
10:00 tot 16:00 uur; 
026-3127702.

Voor de goede orde: alle be-
staande telefoonnummers in 

de stad voor hulp en advies 
blijven ook actief. Voor spe-
cifieke vragen kunt u hen 
nog steeds benaderen via 
vertrouwde telefoonnum-
mers. Dit initiatief is aan-
vullend op het bestaande 
aanbod en biedt een alterna-
tief voor de (dagelijkse) so-
ciale ontmoeting die mensen 
hebben met het deelnemen 
aan wijkactiviteiten. 

Een interview met Marjon 
Bussink over dit initiatief is 
te zien en te horen in de eer-

ste aflevering van De Bult 
draait door (zie volgende 
pagina). Deze aflevering is 
terug te vinden op de web-
site www.geitenkampnet.nl 
of op de website van kunst-
op-de-bult.nl

Voor Elkaar in Arnhem is 
een initiatief van Arnhemse 
organisaties voor sociaal 
werk MVT, SWOA en Stich-
ting Rijnstad, in samen-
werking met de gemeente      
Arnhem.

Wijkkrant voor Geitenkamp, (Nieuw-)Monnikenhuizen, Arnhemse Allee en Saksen-Weimar
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BRANDTBRANDT
Daktechniek & Onderhoud

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

www.bdto.nl

•    Gratis dakinspectie

•    Dakrenovatie

•    Dak reparatie

•    Lood en zink werk

•     Schoorsteenvegen € 25,00 per kanaal.

•     Dakgoot reinigen € 2,00 per meter Geitenkamp 13   6823 HC Arnhem
telefoonnummer:  (026) 351 21 01
e-mail:   info@cissorsarnhem.nl

Sociaal raadslieden
De Sociaal Raadslieden van Rijnstad zijn ‘gewoon’ aan het 
werk in deze tijden van corona, maar wel op een andere ma-
nier. In verband met de coronacrisis hebben Sociaal Raads-
lieden geen direct contact met inwoners. Inwoners van Arn-
hem kunnen wel bellen of e-mailen met hun vragen.
Sociaal Raadslieden kunnen je helpen met vragen over en 
problemen met onder andere werk, uitkeringen, belastingen, 
toeslagen, abonnementen, financiën, uitleg papieren.
 
Voorlopig bereikbaar 
Telefonisch bereikbaar op 026-3127999 van maandag tot en 
met vrijdag van 9:00 -11:00 uur en van 13:00-15:00 uur. 
Mailen kan ook via www.rijnstad.nl/hulponline (maandag 
tot en met vrijdag binnen 24 uur antwoord.)

Thuis blijven én toch mensen ontmoeten: zo doe je dat!
Zaterdag, 4 april. Een zon-
nige dag, maar erop uitgaan 
wordt afgeraden in verband 
met het coronavirus. Maar 
voor Agnes geen reden om 
bij de pakken neer te zitten. 
‘Wij herinneren ons nog de 
bankjesdag van een paar 
jaar geleden, en we hebben  
twee stoelen voor ons huis 
gezet en met één persoon 
afgesproken’ schreef ze ons. 
‘Er bleef genoeg ruimte over 
- 1,5 meter - voor allerlei 
mensen die langs liepen op 
onze brede stoep, en bijna 
iedereen stopte even voor 
een praatje! Dit gaan we 
vaker doen’. Een mooi idee, 
en... je hebt er maar twee 
stoelen voor nodig!

Rozet op de Bult (beperkt) open
Sinds vorige week is de wijkbieb weer operationeel! Meteen 
na de afkondiging van de maatregel dat openbare gebouwen 
dicht moesten, sloot ook de Beijer. En daarmee sloot ook de 
wijkbieb. Omdat er een wederzijdse behoefte bleek aan een 
afhaalpunt in de wijk (en dit ook voorkomt dat mensen naar 
de stad reizen) is Rozet op de Bult weer beperkt opengegaan. 
Boeken en films kunnen zowel besteld als geleend worden 
via de site van Rozet en later bij de Beijer worden afgehaald. 
Ook de verrassingspakketten (een willekeurige stapel boe-
ken in een bepaald genre)  kunnen via de site besteld worden 
en in De Beijer worden afgehaald. 
De boeken kunnen opgehaald worden op dinsdag, vrijdag 
en zaterdag tussen 10 en 14 uur of op afspraak, telefoon 06-
42715182 of mailen via hetkoffiekaffee@gmail.com
Zorg dat er maar een paar mensen binnen zijn en houdt 
ook binnen 1,5 meter afstand!

Coronavirus en zwerfafval
De overheid adviseert iedereen om zoveel mogelijk thuis te 
blijven en om 1,5 meter afstand te houden van elkaar. Een 
frisse neus halen is toegestaan – alleen of met een gezinslid. 
Kom je zwerfafval tegen en wil je dat opruimen? Dan zijn 
ooh hierbij de onderstaande regels belangrijk: 
Raak geen zwerfafval aan zonder handschoen (van latex of 
rubber) en/of grijper. Gooi je handschoenen na gebruik weg.
Gooi het zwerfafval direct weg in een afvalbak. Blijf uit de 
buurt van kwetsbare mensen zoals ouderen en mensen met 
een zwakke gezondheid. Deel geen handschoenen, grijper 
of drinkfles. Verder blijven de algemene regels van kracht, 
zoals deze ondere andere op de website van de gemeente 
Arnhem te vinden zijn. 

Eerste aflevering De bult draait door
Het coronavirus heeft de gezamenlijke activiteiten in de wijk even stil gelegd, maar dat betekent natuurlijk niet dat 
er niets meer gebeurt. Iedere week staat er een nieuwe aflevering van De Bult draait door op de website.

Het idee voor De bult draait 
door, een wekelijks pro-
gramma van ongeveer 30 
minuten, is ontstaan in De 
Beijer. Annet Tomasini 
wilde in deze rare tijden 

wijkgenoten bereiken en in-
spireren. Als snel kwam het 
idee van een wekelijks pro-
gramma met filmpjes, van, 
voor, door en over de wijk. 
Met een klein groepje gin-

gen ze aan de slag met fil-
men en monteren. Filmpjes 
die informeren, zoals in de 
eerste aflevering het inter-
view met Marjon Bussink 
over het nieuwe initiatief 

Voor Elkaar in Arnhem (zie 
voorpagina). Filmpjes voor 
de kinderen, gemaakt door 
jongerenwerker Michiel de 
Boer. Tips om gezond te 
blijven, verzorgd door fysio-
therapeut Jurgen Meijer. En 
natuurlijk ook amusement. 

De afleveringen worden op-
genomen in de Beijer. Wil je 
ook meedoen of heb je een 
leuk idee? Mail dit dan naar 
Annet Tomasini via hetkof-
fiekaffee@gmail.com

Er verschijnt, in elk geval 
gedurende de coronacrisis, 
één aflevering per week. 
Deze afleveringen zijn terug 
te vinden op de website van 
kunst-op-de-bult.nl of op 
www.geitenkampnet.nl. 

Spellen en puzzels maken thuis zijn aangenamer
Activiteiten mogen dan even niet, maar dat wil niet zeggen dat er niet meer aan de kinderen gedacht wordt. Om deze periode 
wat positief en creatief licht te brengen voor de kids op de bult is kinderwerk Rijnstad begonnen met (knutsel)pakketjes 
langs de huizen rond te brengen. Ook kunnen er spelletjes en puzzels geleend worden. Wil je ook een spel of puzzel lenen? 

Stuur dan een  berichtje naar 0611830728 of naar 
0631952997 met je naam en adres en welke puzzel. Je leent 
de puzzel voor een week, deze worden aan je deur bezorgd 

en een week later weer op-
gehaald

Tijdelijk geen papierinzameling
Het coronavirus heeft ook impact op de afvalinzameling. 
Het huishoudelijk afval wordt gewoon ingezameld. Voor  
papier en karton geldt dit even niet. Er is namelijk minder 
personeel door ziekte van chauffeurs bij de afvalinzamelaar. 
Daarnaast wil de gemeente vrijwilligers van verenigingen, 
die helpen bij de inzameling, beschermen.

De inzameling wordt niet op een later moment ingehaald. U 
kunt dit de eerstvolgende keer weer aanbieden dat het op-
gehaald wordt. Wanneer dit precies is, zal bekend gemaakt 
worden via de afvalwijzer Als u papier niet zo lang wilt be-
waren kunt u dit in een ondergrondse papiercontainer bij u 
in de wijk gooien of naar het afvalbrengstation brengen. De 
gemeente vraagt om begrip. De kans dat u besmet raakt via 
het aanraken van een afvalcontainer wordt momenteel klein 
geacht. Zeker wanneer u na afloop goed uw handen wast. 

Kijk voor de laatste informatie over het coronavirus op de 
website van het RIVM



€ 13,50
10.30 - 17.30 u

met 1 gratis saus

Glazen kassen in de buurtmoestuin
Het had wat voeten in de aarde, maar op 24 maart was het zover: bij buurtmoestuin De Vlindertuin werd op 24 
maart een echte kas van glas geplaatst. Hiermee werd een volgende stap gezet in de ontwikkeling van de moestuin.
.
‘We zijn er ontzettend blij 
mee’, vertelt Geert Drieber-
gen, één van de initiatiefne-
mers van de buurtmoestuin. 
‘Het was een hoop regel-
werk: er moest een subsidie 

voor worden aangevraagd 
en een vergunning. Gemeen-
te Arnhem werkte goed mee 
om dit voor elkaar te krij-
gen. We waren bang dat de 
coronacrisis roet in het eten 

zou gooien, maar gelukkig 
kon de bouw doorgaan zoals 
gepland.’

Door de komst van de kas 
kan er nu ook binnen ge-

kweekt worden. ‘We kun-
nen nu vanaf februari aan 
de slag. De bedoeling is dat 
de kas niet alleen gebruikt 
wordt voor het kweken van 
groente, fruit en bloemen, 
maar ook als een ontmoe-
tingsplek kan dienen. Want. 
als het regent kunnen we 
binnen nog aan de slag.’

Iedereen die zin heeft om 
mee te helpen is van harte 
welkom. Er is voor ieder-
een wat te doen: makkelijke 
en moeilijke klussen, lichte 
en zware klussen. De oogst 
van de moestuin gaat ook dit 
jaar weer zo veel mogelijk 
naar buurtbewoners. Wil je 
meer weten of een keer mee-
doen? Kom dan een keer 
langs op woensdagmiddag 
of vrijdagochtend!

GRATIS PARKEREN OP HET MOOISTE MARKTPLEIN VAN ARNHEM

Hoe mooi is jouw tuin of balkon?
Arnhem Klimaatbestendig heeft een fotowedstrijd in het 
leven geroepen om Arnhemmers te stimuleren om thuis 
te blijven, maar vooral ook van hun groene tuin/balkon te 
genieten. Met de wedstrijd is een waardebon van €25 voor 
Intratuin te winnen. In april, mei en juni wordt uit een top 3 
een winnaar gekozen. Elke maand is er een ander thema, in 
april is het thema: voorjaar.
 
Meedoen is niet moeilijk: stuur je foto naar @Arnhem Kli-
maatbestendig via Facebook, Twitter of Instagram met 
#blijftuin. Aan het eind van iedere maand wordt de winnaar 
bekend gemaakt.

Natuurlijk
Lekkerder

Smakelijker
www.slagerijvanegmond.nl

E-Mail: info@slagerijvanegmond.nl

heerlijk bij de asperges:

onze goudbekroonde beenham

Impuls voor burgerparticipatie: samenwerking Praktische Zaken, Adviesbrigade en Ideeënmakelaars Arnhem 
Vanaf maart 2020 zijn Praktische Zaken, de AdviesBrigade en de Ideeënmakelaars, allen initiatieven die zich inzetten om Arnhemse burgerinitiatieven te ondersteunen, een 
nieuwe samenwerking aan gegaan met inzet op laagdrempeligheid. Ondanks de coronacrisis: zij zijn bereikbaar! 

‘We zien helaas nog steeds 
dat het vinden van de juiste 
route niet altijd even makke-
lijk is, en willen voorkomen 
dat burgers een te grote om-
weg moeten maken voordat 
ze op de juiste manier ge-
holpen worden, waarmee 
startende ideeën het risico 
lopen in de kiem gesmoord 
te worden’, aldus de initiat-
nemers. ‘En er blijven nog 
veel mogelijkheden onbenut. 
Daar willen we verandering 
in brengen.’

Ieder zijn eigen expertise
Sinds een jaar kunnen Arn-
hemmers met hulpvragen 
bij hun burgerinitiatief of 
vrijwilligersorganisatie een 
beroep doen op Praktische 
Zaken; dé helpende hand 
bij bedrijfsvoering voor bur-
gerinitiatieven en vrijwilli-
gersorganisaties. 
Praktische Zaken biedt on-
dersteuning bij PR en com-
municatie (o.a. websitebe-
heer) én helpt financiële 
adviseurs de initiatieven op 
te zetten met een toegan-
kelijk online systeem. Het 
afgelopen jaar zijn al vele 
Arnhemmers op weg gehol-
pen met zaken waar oplos-
singen voor werden gezocht.

Ook  kun je als burger sinds 
2017 gebruik maken van de 
gratis diensten van de Idee-
enmakelaars Arnhem. Zij 
zijn er vooral om te helpen 
bij de start van het idee, 
denken mee het idee vorm te 
geven, en helpen je in con-
tact te komen met de juiste 
mensen om het plan te kun-
nen realiseren. Afgelopen 
drie jaar hebben de Idee-
enmakelaars in wisselende 
samenstelling rond de 100 
Arnhemmers met advies, 
begeleiding en creatieve tips 
bijgestaan Ook hebben ze 
meegedacht met een aantal 
nieuwe initiatieven zoals 
Stichting Hair4Her, Fiets-
maatjes, e.a. 

De AdviesBrigade koppelt 
sinds 2012 kennis van ‘oude 
rotten’ (oud- managers of 
oud- ondernemers) aan be-
stuurlijke hulpvragen van 
vrijwilligersorganisaties. 
Het besturen van een vrij-
willigersorganisatie is een 
uitdaging en soms een hele 
klus. Zeker bij de ontwik-
kelingen in de maatschappij: 
de overheid trekt zich terug 
en burgers zijn steeds meer 
zelf aan zet. De AdviesBri-
gade wil de eigen (bestuurs)

kracht van vrijwilligersor-
ganisaties in Arnhem ver-
sterken De samenwerking 
met Rijnstad blijft belang-
rijk voor het uitwisselen van 
informatie en het verwerven 
dan wel toespelen van aan-
vragen.

De drie initiatieven hebben 
geen gezamenlijke plek; ze 
ontmoeten elkaar op diverse 
plekken in de stad om vra-

gen vanuit de stad aan elkaar 
te koppelen, praktische op-
lossingen te ontwikkelen en 
maatwerk te bedenken voor 
hulpvragen. Wel zijn zijn 
zij vanaf heden onder één 
gezamenlijk telefoonnum-
mer te benaderen. Zij kun-
nen op die manier Arnhem-
breed met je meedenken, 
en je direct doorverbinden 
aan de partij die het beste 
bij jouw hulpvraag past. De 

drie partijen zetten met de 
samenwerking in op extra 
laagdrempeligheid, zodat 
inwoners van Arnhem nog 
makkelijker ondersteuning 
kunnen krijgen bij hun ini-
tiatieven. Deze dienstverle-
ning is gratis voor inwoners 
van Arnhem. Zoek je hulp 
bij de uitvoering van je idee?
Neem dan contact op via het 
gezamenlijke nummer. 
Mailen is ook mogelijk.

T: 026-2340111 

info@praktischezakeni-
narnhem.nl; www.prakti-
schezaken.nl

adviesbrigade@adviesbri-
gade.nl, www.adviesbri-
gade.nl

info@ideeenmakelaarsarn-
hem.nl;  www .ideeenmake-
laarsarnhem.nl.

Foto: Zefanja Hoogers
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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 gespro-
ken 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

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

Redactie: Mark Ormel, 
Monique Grijsen
Eindredactie en vormge-
ving: Mark Ormel
Tekstbijdragen: Mark Or-
mel, Zefanja Hoogers.
Fotografie: Mark Ormel 
en ingezonden

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

Adverteren:
redactie@geitenkamp-
net.nl

Financiëel beheer: Stich-
ting Playground De Rom-
melkist
Druk: DKZET Offsetrota-
tie Hapert; oplage: 4.300

Inzendingen 
voor Op De 

Hoogte 
uiterlijk 15 mei

 
verschijningsdatum 

27 mei 2020

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

Ingezonden brieven en artikelen 

zijn welkom en vallen onder ver-

antwoordelijkheid van de schrij-

ver. De redactie behoudt zich het 

recht voor stukken te redigeren, 

in te korten of te weigeren zonder 

opgaaf van redenen. Door toezen-

ding aan het redactieadres ver-

klaart u zich akkoord met plaat-

sing van tekst en foto’s. In geval 

van twijfel kan een aanvullende 

verklaring worden gevraagd.

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

Festiviteiten 100 jaar Geitenkamp uitgesteld naar 2021
De coronacrisis zet een streep door veel activiteiten in de wijk. De jaarlijkse herdenking is vervallen, het Hoogte 
80festival gaat niet door. En ook de festiviteiten voor het eeuwfeest van de Geitenkamp, waarvan de voorbereidingen 
al begonnen waren, worden opgeschort. Dirk-Jan Riphagen, voorzitter van het Bewonersoverleg, legt uit waarom.

Beste Geitenkampers, 

Ons leven is in één maand tijd drastisch veranderd. We hopen dat jullie gezond zijn en blijven! De onzekerheid die nu in ons 
land is, zal mogelijk nog weken, dan wel maanden blijven. Als bewonersoverleg hebben we daarom besloten de festiviteiten 
in verband met het 100-jaar bestaan van de wijk uit te stellen tot 2021. Wanneer we de festiviteiten willen laten plaatsvinden 
wordt later besloten. We wachten verdere besluiten en maatregelen van de overheid af. Wellicht kunnen we voor de zomer 
opnieuw starten met voorbereidingen, maar waarschijnlijker starten de voorbereidingen weer in september. We hopen 
dat jullie begrip hebben voor deze beslissing en verder met ons op weg willen gaan, komend najaar. Voor mooie 100-jaar 
Geitenkamp festiviteiten in 2021 

Hieronder enkele overwegingen. Er zijn er nog meer te noemen, maar dan zijn jullie in ieder geval even op de hoogte:

• Door het corona-virus worden de voorbereidingen voor de festiviteiten van 100-jaar Geitenkamp op dit moment zeer 
verstoord. We kunnen niet overzien hoe lang dat nog zo gaat blijven. Voor de festiviteiten van 100-jaar geitenkamp 
betekent dit dat samenwerkingsverbanden heel moeilijk kunnen worden opgestart. Vooral omdat het in nogal wat ge-
vallen samenwerking betreft tussen mensen die elkaar nog niet goed kennen. Digitaal communiceren is dan erg lastig.

• Hetzelfde geldt voor het communiceren met de gemeente. Die heeft op dit moment andere zaken aan het hoofd en moet 
als de maatregelen zijn opgeheven ook weer ‘opstarten’

• We zouden het ook ontzettend jammer vinden als 100-jaar Geitenkamp festiviteiten dit najaar ondergesneeuwd raken 
door andere activiteiten van dit voorjaar die verplaatst worden naar dit najaar

• Het is op dit moment zelfs nog onduidelijk of de festiviteiten zelfs in het najaar kunnen doorgaan. We willen voorkomen 
dat veel voorbereidend werk ‘verloren’ gaat.

We zijn teleurgesteld, maar beseffen ons ook dat dit overmacht is. We willen samen met jullie van 100-jaar Geitenkamp een 
groot succes maken in 2021!

Vragen? Stel ze gerust.

Groeten,
Dirk Jan Riphagen, voorzitter bewonersoverleg Geitenkamp-Monnikenhuizen
telefoon: 0625064910

Onbetaalde zorg verdient een compliment!

Woon je in Arnhem en zorgt iemand onbetaald voor jou? En wil je diegene daarvoor 
bedanken? Dat kan met het zogeheten mantelzorgcompliment. Je kunt hierbij kiezen 
uit een cadeaukaart of een geldbedrag.

Het mantelzorgcompliment is (gratis) aan te vragen vanaf 1 april tot en met 31 december 
dit jaar. Je kunt dit online doen via een digitaal formulier dat te vinden is op www.arnhem.
nl/mantelzorgcompliment of je belt met de Stichting Mantelzorg en Vrijwillige Thuishulp 
(MVT) Arnhem, 026-3707855. Zij helpen je telefonisch graag verder en zijn bereikbaar op 
maandag en dinsdag tussen 9 en 16 uur en op woensdag tussen 9 en 12 uur.

Meer informatie?
Wil je weten of jij ook het mantelzorgcompliment kunt aanvragen? 
Kijk dan op www.arnhem.nl/mantelzorgcompliment

Steun 
voor 

adverteerders

De coronacrisis treft ons 
allen. En dat zien we 
ook terug in de kran-
ten. Adverteerders blij-
ven weg, omdat ze alle 
zeilen moeten bijzetten. 
Om nu de adverteerders 
in deze wijkkrant een 
hart onder de riem te 
steken, heeft de verant-
woordelijk uitgever, het 
Bewonersoverleg Gei-
tenkamp-Monniken-
huizen besloten de vaste 
adverteerders dit jaar 
kosteloos te laten adver-
teren. Op deze manier 
wil het Bewonersoverleg 
de vaste adverteerders 
een moreel steuntje in 

de rug bieden. 

Coronakrant
Dit is met anderhalve meter afstand de meest afstandelij-
ke wijkkrant die ik tot nu toe gemaakt heb. Noodgedwon-
gen, dat wel, ik kan mijn handen wassen in onschuld, om 
even in de Paassfeer te blijven. Maar vreemd was het wel.

De vorige wijkkrant was nog maar net een dag uit toen de 
regering de maatregelen afkondigde. In een persconfe-
rentie van plusminus 30 minuten werd deze krant tot een 
stuk papier gereduceerd dat nog net goed genoeg was om  
gebruikt te worden als wc-papier.

Geen herdenking meer, geen Hoogte 80-festival om aan 
te kondigen. Geen paasactiviteiten of een Kunstcafé om 
een verslag van te maken. Geen wijkagenda in deze edi-
tie, geen overzicht van wekelijkse wijkactiviteiten. Zelfs 
het wijk-abc moest wijken, omdat niet bij alles duidelijk 
was hoe het nu gaat en wie waar bereikbaar is.

Maar wat dan wel? Het was al vrij snel duidelijk dat de 
krant gehalveerd moest worden. Niet eens om financiële 
redenen, maar simpelweg omdat de onderwerpen voor-
alsnog ontbraken. Er op uit trekken om mensen uit de 
wijk te ontmoeten is momenteel ook geen vanzelfspre-
kendheid. Iedereeen is nog op zoek naar een nieuwe 
structuur - ook ik - maar ondertussen naderde wel de 
deadline...

En dan ontkom je uiteindelijk niet aan de realiteit en 
maak je ineens een wijkkrant waarvan de inhoud mede 
bepaald is door wat er in de wereld gebeurt. Een levens-
grote crisis, waar ik liever niet over geschreven zou heb-
ben, simpelweg omdat ik zou wensen dat deze crisis er 
niet was. Dát vooral maakt deze coronakrant de meest 
afstandelijke die ik tot nu toe gemaakt heb.

Mark Ormel,
hoofdredacteur Op De Hoogte


