
Rosendaalsestraat 481, 6824 CL Arnhem
026 - 442 4910   boerma-arnhem.nl

€ 13,50
10.30 - 17.30 u

met 1 gratis saus

poutsmafietsen.nl   0267370190
Nieuw adres Sperwerstraat 67  Arnhem

Wijkkrant voor Geitenkamp, (Nieuw-)Monnikenhuizen, Arnhemse Allee en Saksen-Weimar

Op De Hoogte     
44e jaargang, nummer 4 - mei 2020, oplage: 4300 ex.

Op De Hoogte 
In samenwerking met www.geitenkampnet.nl

Afsluiting Konijnenweg
Dusseldorp Infra, Sloop en Milieutechniek is voor de      
gemeente Arnhem aan het werk in de Geitenkamp. Zij 
vervangen of verbeteren in meerdere straten de riolen en                  
bestrating. Om de overlast te beperken, voeren zij het werk 
in verschillende fasen uit. 

Vanaf donderdag 14 mei 2020 gaan ze aan het werk in het 
volgende deel van de Konijnenweg. Hierdoor zijn ook de 
kruisingen met het Patrijzenplein en Korhoenplein helaas 
niet bereikbaar voor de auto. Het Korhoenplein is wel via 
de Hertenlaan met de auto te bereiken. Dit is op het kaartje 
hieronder aangegeven. Ter plekke wordt het verkeer met 
borden omgeleid, wat voor enige overlast kan zorgen. 

De wijkkrant en corona
De ontwikkelingen rondom corona gaan snel. Voor een 
wijkkrant, die ruim van te voren gemaakt moet worden,  
soms te snel. Dat kan betekenen dat er in deze editie  
informatie staat, die ten tijde van het schrijven nog     
actueel was, maar bij het verschijnen alweer achter-
haald is. Of dat er informatie ontbreekt, simpelweg 
omdat deze niet tijdig bekend was. 

Wij vragen begrip voor deze situatie. Voor actuele        
informatie kunt u ook de website en Facebookpagina 
van Geitenkampnet bekijken.

De redactie

De Beijer voorzichtig weer open vanaf 2 juni
Zoals het er nu naar uitziet, gaat de Beijer vanaf 2 juni voorzichtig weer open. Vanaf die datum mag men met maximaal 
30 personen bij elkaar zijn, op voorwaarde dat de onderlinge afstand 1,5 meter blijft. Dat betekent dat er de komende tijd 
gekeken gaat worden hoe dat vorm te geven. Door het aanbrengen van markeringen en het verminderen van het aantal 
zitplaatsen bijvoorbeeld. Bezoekers wordt gevraagd zoveel mogelijk thuis het toilet te gebruiken, bij binnenkomst eerst de 
handen te wassen en de 1,5 meter afstand te bewaren. En bij klachten, ook bij lichte klachten of bij zieke huisgenoten, niet 
te komen natuurlijk!
Niet alle activiteiten beginnen meteen weer; zo zal Seniorweb en de RIBW nog geen inloop hebben en blijft de maandelijkse 
bingo ook nog even weg. Wel is het KoffieKaffee weer gewoon open op dinsdag, vrijdag en zaterdag van 10.00 tot 14.00 uur. 
Vanaf maandag 8 juni start Vitale Verbindingen in de middag met haar Vitale Inloop van 14.00 tot 16.00 uur.

De filmavonden worden vanaf donderdagavond 11 juni weer iedere twee weken gehouden; wel graag van te voren aanmel-
den, zodat het aantal bezoekers in de gaten kan worden gehouden. 
Als extraatje wordt iedere vrijdag vanaf 12 uur een lekkere kop versgemaakte soep geserveerd. Tot ziens in de Beijer!

Langzaam komt het weer op gang
Laten we één ding vooropstellen: de coronamaatregelen zijn voor niemand leuk. Voor wijkbewoners niet, die zich 
beperkt weten in hun doen en laten. Voor ondernemers niet, die (een deel van) hun inkomsten missen. Voor actieve 
vrijwilligers niet, die nu hun activiteiten niet kunnen aanbieden. Voor professionals niet, die hun werk niet alleen 
in, maar ook het liefst samen met de wijk willen uitvoeren. En zelfs voor handhavers niet, voor wie het ook bizar is 
mensen te moeten aanspreken omdat ze te dicht bij elkaar staan.

De voorbije weken was het stil op straat: geen kinderen die 
naar De Witte Vlinder werden gebracht, geen mensen die 
even wat gingen nuttigen bij koffiesalon Scala of Enjoy & 
Learn. Bezoekers van Het Vincentrum troffen een gesloten 
deur. MFC De Wetering, De Beijer en jongerencentrum De 
Sperwer waren gesloten voor activiteiten. Naar de kapper, 
fysiotherapeut of pedicure gaan was even een onmogelijk-
heid. Alleen bij de supermarkten was het druk, soms stonden 
mensen in een rij te wachten voor ze naar binnen mochten.

Inmiddels is er weer enige beweging in de wijk gekomen. Kin-
deren mogen weer naar school en er worden op kleine schaal 
activiteiten voor hen georganiseerd. Kappers en andere con-
tactberoepen mogen weer aan de slag, al wordt er nu wel 
gevraagd om eerst een afspraak te maken. Het Vincentrum 
heeft ook zijn deuren weer geopend De benedenverdie-
ping is voorlopig nog wel gesloten en mogen er maar een            
beperkt aantal mensen naar binnen. De Beijer gaat vanaf 
2 juni weer coronaproof draaien (zie artikel hieronder). 
Een dag eerder mag ook de horeca weer beginnen.

 

Voor deze laatste groep is de anderhalve meter-regel wel een 
behoorlijke puzzel. Het hoeft geen betoog dat deze maatregel  
een capaciteitsverlies, en daarmee ook een inkomstenverlies  
voor de horeca betekent. Hoe de maatregelen door de           
diverse horecazaken in de wijk ingevuld gaan worden, is op 
het moment van schrijven nog niet duidelijk.

Vanaf juni rijden de buslijnen weer volgens de normale 
dienstregeling (de afgelopen maanden was dit niet het geval). 
Het gebruik van een mondkapje is wel verplicht, als je hier-
van gebruik wil maken. Deze maatregel is ingevoerd, omdat 
het in het openbaar vervoer vaak niet mogelijk is de ander-
halve meter afstand te bewaren. Mondkapjes zijn te koop, 
maar als je handig bent, ook eenvoudig zelf te maken (zie 
achterzijde van deze krant).

Voorlopig zijn de maatregelen nog van kracht. Zeker de al-
gemene maatregelen als geen handen schudden, je handen  
goed reinigen en anderhalve meter afstand houden blijven 
nog even nodig. En natuurlijk: blijf thuis als je klachten hebt! 

Hulp nodig? Bel 026-3127702 (ma-vr, 10.00-16.00u)
• Het Vincentrum is sinds 15 mei weer geopend, 

maar er mogen maximaal 10 klanten naar binnen



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

Het Wijk ABC
Vanwege de coronamaatregelen worden er geen spreek-
uren gehouden. Dit kan in de loop van de tijd wijzigen. 
Houdt de website in de gaten voor actuele informatie 
hierover

Voor Elkaar In Arnhem :
Hulp in coronatijd
026-3127 702    info@voorelkaarinarnhem.nl

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

Gemeente Arnhem :
• Wijkteam Leefomgeving Arnhem Noord-

Oost  John Wijnbergen, Marlies Hallingse, Pau-
lien Toonen,  Tiny Wouters; Birgitt Kromkamp                                          
noord-oost@leefomgevingarnhem.nl

• 
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

Oud IJzer (ijzer, metaal, wasmachines etc) : 
06 20028624,   oudijzerkoning@oudijzerkoning.nl

Portaal, gebiedsbeheerder Fred Martens :
0800-7678225,  info@portaal.nl; 

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  
(do, vr: 13.30-16.30; za 10.00-12.30)
Maximaal 10 klanten, kinderen niet toegestaan

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 ; 
www.wijkteamsarnhem.nl

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

Samen voor een schone wijk

We brengen met z’n allen noodgedwongen meer tijd thuis 
door. Dat zorgt ervoor dat we meer afval hebben. Naast 
het gewone huisvuil is er ook meer grofvuil, omdat we 
ons huis of schuurtje eens flink opruimen.

Om ervoor te zorgen dat de stad schoon en leefbaar blijft 
rijden de vuilnismannen meer routes dan normaal en ook in 
de weekenden wordt extra gewerkt. Gemeente Arnhem gaat 
tijdelijk nog meer afval ophalen.

Wat gaat de gemeente doen?
De vuilnismannen rijden extra rond om ondergrondse con-
tainers die sneller vol zitten vaker te legen. De afvalbreng-
stations blijven gewoon open.

Tot 1 juli 2020 kunt u 3x gratis uw grofvuil aan huis laten 
ophalen. Maak bij voorkeur een afspraak via inzamelwijzer.
suez.nl. Als u geen internet heeft kunt u bellen met Suez 
via telefoonnummer 0800 366 69 99 (let op: door ziekte van 
medewerkers van Suez is de wachttijd nu langer). Suez komt 
dan uw spullen op de afgesproken dag voor de deur ophalen. 

Voor oud papier en karton geldt tijdelijk een aangepaste 
inzameling. Bij het ter perse gaan van dit nummer was de 
eerstvolgende datum hiervoor nog niet bekend. Houd ook 
de website Geitenkampnet in de gaten voor actuele info, of 
kijk op www.arnhem.nl/inwoners/wonen-en-milieu.

Wat kunt u doen?
Help mee het restafval te beperken door het goed te schei-
den, inzameling van GFT (groente-, fruit-, tuinafval en 
etensresten) en PBD (plastic verpakkingen, blik en drink-
pakken) gaat gewoon door. Glas en textiel kunt u in de spe-
ciale containers gooien. Ook deze blijven geleegd worden.

Gooi afval in de ondergrondse container en zet niets ernaast
Is de container vol? Wacht dan tot deze geleegd is of gooi het 
afval in een andere container bij u in de buurt. Gebruik uw 
afvalpas om de container te openen en zet geen vuilniszak 
of grofvuil naast de container. De vuilnismannen kunnen 
dan hun werk niet goed doen, het trekt ongedierte aan en het 
kan, zeker met mooi weer, voor stankoverlast zorgen.

Indien u toch nog ziet dat er overlast is door afval (bijvoor-
beeld grof vuil bij een container dat na enkele dagen nog niet 
is opgehaald), dan kunt u dit melden via www.fixi.nl.

Heeft u klachten 
met betrekking tot de openbare ruimte?

Een lantaarnpaal die het niet doet, 
of een straattegel die los ligt? 

Ga naar

www.fixi.nl
of download de app

Niet Aangeboren Hersenletsel en corona

Voor mensen die hersenletsel oplopen, verandert het leven 
definitief. Leren omgaan met de veranderingen is het moei-
lijkste. Mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) 
hebben vaak  last van vergeetachtigheid, concentratiepro-
blemen, vermoeidheid, kunnen de weg niet meer vinden, ko-
men moeilijk uit hun woorden, zijn prikkelbaar en reageren 
anders op emoties. Door alle veranderingen in het dagelijks 
leven als gevolg van de coronamaatregelen, kunnen deze 
problemen nog meer spelen dan anders.

Maar er is hulp. De zorgprofessionals van het Regionaal 
Expertisecentrum NAH (REC) Arnhem helpen u weer op 
weg met een op maat gesneden programma van Hersenz. 
Met dit programma wordt u geleerd om om te gaan met de 
ingrijpende veranderingen. Want juist in deze verwarrende 
tijd is het fijn te weten dat u er niet alleen voor staat. 

Voor een vrijblijvend gesprek: neem contact op met:

Geeke Blenk, 06 53961080 of 
Ine Peters,  06 13321072 

Meer informatie over de werk-
wijze:  www.hersenz.nl 

Wijkteam Leefomgeving
Het Wijkteam Leefomgeving Noord-Oost werkt alweer eni-
ge tijd in een gewijzigde samenstelling. Het duurde echter 
nog even voordat er een nieuwe foto gemaakt kon worden. 
Maar het is dan toch gelukt! 

• Het wijkteam van links naar rechts: John Wijnbergen, 
Marlies Hallingse, Paulien Toonen, Tiny Wouters-Bles  
en Birgitt Kromkamp

Activiteitenoverzicht
De maatregelen worden versoepeld. Wat dit precies be-
tekent voor de activiteiten in de wijk is op dit moment 
nog niet te zeggen. Simpelweg omdat het voor de orga-
niserende partijen ook nog niet geheel duidelijk is. U 
vindt dus in deze editie geen actueel activiteitenover-
zicht of een overzicht van wekelijkse activiteiten. 

Activiteiten die wel doorgang vinden, worden via de 
website en Facebookpagina van Geitenkampnet aan-
gekondigd. Of staan elders in deze krant vermeld. 
Wij hopen de volgende editie weer het gebruikelijke 
overzicht te kunnen presenteren

De redactie



GRATIS PARKEREN OP HET MOOISTE MARKTPLEIN VAN ARNHEM

Natuurlijk
Lekkerder

Smakelijker
www.slagerijvanegmond.nl

E-Mail: info@slagerijvanegmond.nl

wij bezorgen voor u 
een heerlijke barbecue

kom kijken in onze winkel

Tel: 026 8484 748

Maatregelen voor een klimaatbestendige stad: leg een geveltuin aan
Klimaatverandering zorgt ervoor dat zomers warmer en droger worden en dat we te maken krijgen met steeds meer 
piekbuien. Piekbuien leiden tot schade door wateroverlast en extreme warmte brengt gezondheidsrisico’s met zich 
mee. Arnhem is gevoelig voor deze risico’s. 

Binnen de heuvelachtige bebouwde kom zijn grote opper-
vlakten verhard, waardoor wateroverlast ontstaat tijdens 
hevige regenval, verdroging tijdens droge periodes en hit-
testress tijdens warme dagen. Door meer groen aan te planten  
kunnen we deze effecten tegengaan. Arnhem Klimaat-        
bestendig wil met een serie tips helpen om daar verandering 
in te brengen.

Leg een geveltuin aan

Door een rij tegels langs de gevel te verwijderen en een tuintje  
aan te leggen, kan het van de gevel afstromende regenwater in 
de grond zakken. Ook zorgen geveltuinen voor een groener  
straatbeeld. Het is een makkelijke manier om met weinig 
ruimte tóch te vergroenen. Door klimplanten in de geveltuin 
te plaatsen, blijft het begroeide deel van de gevel in de zomer 
koel. Ook krijgen vogels zo een plek om eten te zoeken en 
nestjes te bouwen.

Voor meer informatie over deze en andere maatregelen kunt u een kijkje nemen op www.arnhemklimaatbestendig.nl. 
Hier vindt u tevens voorbeelden van groene projecten in de stad. Laat u inspireren en ga aan de slag!

‘We bellen nu bij mensen aan om een praatje te maken’
Om 75 jaar vrijheid te vieren, was er een plan om op 5 mei met zoveel mogelijk Arnhemmers op de John Frostbrug te gaan eten. Dat ging niet door, de vrijheid werd thuis ge-
vierd. Om toch de afstand te overbruggen, werd de facebookpagina Wij Overbruggen in het leven geroepen. Hierop worden diverse actieve Arnhemmers bevraagd over hoe zij 
met deze coronatijd omgaan. De eerste in de rij was ‘onze’ Michiel de Boer (41), werkzaam als jongerenwerker op de Geitenkamp. Maaike Kuyvenhoven stelde hem vijf vragen.

1. Hoe gaat het met je in deze tijd? 
Goed. Wacht, ik zet net een kip in de oven... In het begin van deze ‘coronatijd’ vond ik het 
lastig dat structuren wegvielen en ik niet precies wist wat er van me verwacht werd, in het 
algemeen. Maar ik ben het nu wel gewend. Ik hoor van mensen wel dat ze zich vervelen. 
Dat heb ik helemaal niet. En ik voel me ook niet gevangen. De vergelijking met ‘oorlog’ die 
sommige mensen maken, gaat mij te ver. 

2. Hoe ziet jouw ‘thuis’ er uit? 
Ik woon met mijn vriendin Inge, onze dochter van 7 en onze zoon van 4. Inge is juf. Zij be-
geleidt de kinderen drie dagen per week bij hun schoolwerk. De andere twee dagen doe ik. 
Ik werk als ambulant jongerenwerker bij Rijnstad en als personal trainer. Voor beide banen 
moet ik naar buiten, de wijk in. 

3. Hoe overbrug jij? Waar word jij in deze periode blij van? 
Sporten. In beweging zijn. Hardlopen, wandelen, fietsen. Dat deed ik altijd al veel. Mijn 
leven is eigenlijk nauwelijks veranderd. Ik mis niet zoveel. Ik kom er achter dat ik weinig op 
het terras zat. In de bios kwam ik ook al niet. Ik zou een triatlon lopen deze zomer, die gaat 
natuurlijk niet door. Maakt niet uit. Het komt allemaal wel weer. 

4. Wat neem je uit deze tijd mee naar straks? 
Op mijn werk gaan we nu meer dan ooit naar de bewoners toe. We trekken de wijk in, bellen  
bij mensen aan om een praatje te maken, nemen spelletjes mee voor de kinderen. Dát moeten  
we blijven doen. We bedachten de meeste dingen achter ons bureau. Nu zien we meer wat 
er gebeurt achter de voordeur en zien we de meer timide inwoners die nooit naar ons toe 
kwamen. Dat is een nieuwe doelgroep voor ons. Wat ik níet mee wil nemen, zijn de online 
vergaderingen. Daar krijg ik alleen maar hoofdpijn van. Mijn baard en langere haar gaan 
wel mee naar straks en die schone lucht ook graag… 
Ik vraag me af of het goed is dat we als particulier de wereld over reizen. Ik wil mensen 
niet het recht ontnemen om te reizen, maar zo massaal… Ik was er nooit zo van. De mooiste 
reisjes die ik maak, maak ik naar de Posbank. Op mijn eigen schoenen. 

5. Als we ‘alles’ weer mogen, met wie ga jij dan samen eten? 
Met Inge eten. Bij Così. En daarvoor naar de sportschool. Daar heb ik ook weer zin in.   
Lekker met anderen samen sporten. Er even tegenaan gaan met z’n allen. 

Voor meer verhalen, zie de facebookpagina Wij Overbruggen.
Met dank aan Maaike Kuyvenhoven.

Foto: 
Goedele Monnens

Het werk gaat gewoon door

Het GroenteGilde mag voor nu nog onbekende tijd haar acti-
viteiten in hun moestuin op Playground de Rommelkist niet 
samen met de kinderen uitvoeren. Dat is jammer, maar het 
werk gaat wel door. De vrijwilligers blijven achter de scher-
men (en buiten openingstijden van de Rommelkist) bezig 
met het bijhouden en zaaien van de tuin, zodat er later in het 
jaar in elk geval weer een mooie oogst komt. 

Wil je meer weten? Mail naar groentegilde@gmail.com of 
bekijk de facebookpagina van Het Groente Gilde.

Op weg naar
een gezellige zomer

Tuinplanten en perkgoed
in de achtertuin



Kort nieuws

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 

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. 

Is er 
direct gevaar? 

Bel 112. 
Heb je nu hulp of 

advies nodig? 
Bel gratis met Veilig 

Thuis via 0800-
2000. 

Puzzelpunt in de Beijer
Om het thuiszitten iets draaglijker te maken, heeft de Beijer 
nu iets nieuws in de aanbieding: het PuzzelPunt. 

Bij het PuzzelPunt kunnen puzzels gehaald (max 2 puzzels 
per keer) en gebracht worden. U mag uw puzzels ook komen 
ruilen, in dat geval krijgt u evenveel puzzels mee terug als 
dat u inlevert. De uitleenservice is gratis en is een initiatief 
van Stichting Stevig en Het KoffieKaffee. 
De puzzels kunnen opgehaald en/of gebracht worden op 
dinsdag, vrijdag en zaterdag tussen 10.00 uur en 14.00 uur 
in De Beijer, Willem Beijerstraat 13.

De natuur blijft zijn gang gaan
Bij de Vlindertuin wordt ook in deze tijd gewoon doorgewerkt. Dat moet ook wel, want, 
corona of geen corona, de natuur laat niet op zich wachten en de buurtmoestuin zal toch 
onderhouden moeten worden. Problematisch is het niet, want de tuin biedt voldoende 
mogelijkheid om de anderhalve meter afstand in acht te nemen. 

Bij buurtmoestuin de Vlindertuin kunnen mensen die daar zin in hebben meehelpen 
met het verbouwen van groenten en planten. Het is laagdrempelig, je hoeft niet meer te 
doen dan je zelf wil aanbieden. Ook voor een kopje koffie of een gesprek kun je in de tuin 
terecht. De vrijwilligers zijn aanwezig op woensdagmiddag van 15.00 tot 17.00 uur en op 
vrijdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur. 

Aandacht maakt alles mooier
• Ans en Jan pakken stevig door in coronatijd

Normaal gesproken organiseert Jan Lareman van Stichting Stevig tal van activiteiten om ervoor te zorgen dat oude-
ren niet de hele dag thuis hoeven te blijven zitten. Nu echter kan dat even niet. Dat betekent niet dat Jan nu niets te 
doen heeft. Want nu zetten Jan en zijn vrouw Ans zich namens de stichting in om het thuisblijven voor de mensen zo 
aangenaam en prettig mogelijk te maken. 

Voor de zelfstandig wo-
nende ouderen waar Jan 
en Ans naar toe gaan is het 
contact met hen een welkom 
moment van de dag. Zij zijn 
door de coronamaatregelen  

al ruim 2 maanden aan huis 
gekluisterd. Ook omdat zij 
elkaar niet meer kunnen 
ontmoeten in het buurthuis. 
Door de bezorgservice die 
Jan en Ans nu bieden, wordt 

het ze niet alleen makkelij-
ker gemaakt, maar hebben 
ze ook regelmatig een ge-
sprekje - op afstand - met 
Ans en Jan. O zo belangrijk 
in deze lastige tijden!

Dankzij de gulle medewer-
king van supermarkt de 
Coop gaan zij dagelijks op 
pad om mensen blij maken 
met boodschappen. Regel-
matig komt er nog een extra 
presentje bij. En in samen-
werking met het KoffieKaf-
fee is in de Beijer het Puz-
zelpunt gestart (zie artikel 
hiernaast). Want corona of 
geen corona, Jan en Ans 
blijven zich stevig inzetten! 

Het zijn niet alleen de bood-
schappen die bij gezinnen 
die in een moeilijke tijd 
verkeren bezorgd worden. 
‘Iedere week maak ik de 
ouderen blij met een extra 
presentje. De ene keer is dat 
een lekker stuk chocola, een 
andere keer een leesmap, of 
een gezond vers fruit pakket. 
Ik weet zelf ook vaak pas 
vlak van te voren wat ik ze 
ga aanbieden’, vertelt Jan. 

Het is overigens niet alleen 
de Coop die ondersteunt: 
ook het Rode Kruis heeft 
éénmalig voedselpakket-
ten met gezonde producten, 
voor gezinnen aangeboden, 
ook hierin zat iets extra’s.

Kun je ook ondersteuning 
gebruiken? 
Neem dan contact op met :

Stichting Stevig
tel: 06 1222 3122 
of mail naar 
info@stevigarnhem.nl

Vincentrum weer geopend
Sinds vrijdag 15 mei is het Vincentrum weer open. Wel met 
de nodige beperkingen. Voorlopig zal de donderdag, vrijdag 
en zaterdag de winkel boven geopend zijn op de gebruikelij-
ke openingstijden (donderdag en vrijdag van 13.30 tot 16.30 
uur en zaterdag van 10.00 tot 12.30 uur). Dinsdag blijft de 
winkel vooralsnog gesloten.

De benedenverdieping is ook nog gesloten, deze zal pas 
weer geopend worden zodra dit veilig mogelijk is voor zowel 
de klant als de vrijwillige medewerker.

Er gelden in verband met de coronamaatregelen wel enkele 
regels. De belangrijkste regel is natuurlijk: bij klachten, hoe 
mild ook, blijft u thuis. Er mogen maximaal 10 klanten in de 
winkel, kinderen zijn niet toegestaan en u dient voor binnen-
komst de handen te ontsmetten. Ook is een winkelmandje 
verplicht en wordt u geacht 1,5 meter afstand te houden. 
Ten allen tijde geldt: houdt u aan de aanwijzingen van het 
personeel!



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

De tatoeage van het marktplein 
Naar het marktplein ga je natuurlijk om boodschappen te doen bij de locale winkels. 
Maar dat je er ook naar toe kunt om kunst te bewonderen, zal niet bij iedereen bekend 
zijn. Verbazing zal er ook als gezgegd wordt waar dit dan te vinden is: het trafo-huisje 
op het marktplein. Toch is dit huisje, of beter gezegd, het uitbundig krullende hekwerk 
dat het metselwerk bekleedt, een officieel kunstwerk. Het staat in de boeken vermeld 
als ‘De tatoeage’.

Het was ‘de nieuwste stap in de ontwikkeling van het ouderwetse trafo-huisje tot heus 
straatmeubilair’, zo meldde het NRC Handelsblad op 19 augustus 1992. Aan een zestal 
kunstenaars, architecten en vormgevers werd in opdracht van de gemeente Arnhem en de 
toenmalige Provinciale Gelderse Energie Maatschappij (PGEM; later NUON) gevraagd 
om trafo-huisjes als beeldende kunstobjecten te ontwerpen. Het ministerie van Welzijn, 
Volksgezondheid en Cultuur financiëerde mee.

De toen net afgestudeerde kunstenares Wilma Sommers (1960-2012) ontwierp het uitge-
voerde kunstwerk. Aan het bakstenen huisje op het marktplein voegde zij hekken toe als 
een ‘tatoeage’ van ijzer.  Uitgaande van datgeen waar een elektriciteitshuisje voor dient 
(bescherming) kwam er een heel traditioneel Engels hekwerk tot stand. Het hekwerk sluit 
aan op de diverse stijlen die in de wijk gebruikt zijn. Het is wellicht om die reden dat velen 
dachten dat het hekwerk er altijd al omheen gezeten heeft.

Wilma Sommers was docente en later projectcoördinater ProductDesign van de hogeschool 
voor de kunsten ArtEZ in Arnhem. In 2012 overleed zij onverwacht door een noodlottig 
ongeval tijdens een bezoek aan Amsterdam.

Het was even zoeken voor de medewerkers van de Blauwe Tomaat. Door de coronamaat-
regelen konden zij even niet uitrijden. Hoe ga je immers 1,5 meter afstand houden in een 
krappe bus? Dat kan niet, dus moest er wat anders verzonnen en geregeld worden. 
Na ruim een maand afwezigheid bleek het antwoord even simpel als doeltreffend: de lekkere,  
verse producten zouden uitgestald worden op tafels, die vóór de wagen wordt neergezet. 
Sinds eind april staat De Blauwe Tomaat weer iedere woensdag van 11.00 tot 13.00 uur op 
het plein voor de Beijer en van 13.00 tot 15.00 uur bij MFC De Wetering.

De Blauwe Tomaat is terug!

Samen Hetzelfde Eten
Samen Eten organiseert al 
jaren maandelijks een maal-
tijd in MFC De Wetering. 
Om coronatechnische reden 
kon dit de afgelopen maan-
den niet doorgaan, maar 
dat was geen reden om de 
maaltijd af te gelasten. ‘We 
kunnen nu niet Samen Eten, 
maar we kunnen wel Samen 
hetzelfde eten’, zo was de 
gedachte die de groep had. 
Zo gezegd, zo gedaan: via 

mail konden mensen zich 
opgeven om voor slechts 
€2,50 een maaltijd thuis te 
laten bezorgen. 

Een heerlijk initiatief, dat 
in deze tijd een klein beetje 
warmte en verbondenheid  
bij de mensen thuis brengt!



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 

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
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Sudoku
Het is de bedoeling dat op elke horizontale en verticale lijn 

de cijfers 1 t/m 9 voorkomen.
Ook in ieder vierkantje

 (de sudoku is opgebouwd uit 9 vierkantjes)
 mogen deze cijfers slechts éénmaal voorkomen.

Succes! 

Woordzoeker
Onderstaande woorden komen voor 

in de woordzoeker 
die hiernaast is afgebeeld. 

Kun jij ze vinden?

ANGST
BESTRIJDEN

HOESTEN
NEPNIEUWS

SUPERMARKT
VIDEOBELLEN
ZIEKENHUIS

BESCHERMING
DESINFECTEREN

KABINET
OUDEREN

THUISWERKEN
WASSEN

BESMETTING 
HAMSTEREN
MONDKAPJES

QUARANTAINE
VACCINATIE

ZIEK



Reggae van wereldniveau, gewoon vanuit de Geitenkamp
In maart zou de reggaeformatie Super Natural Selection een cd-releaseparty houden van haar derde album ‘Rasta Live’, gevolgd door een korte tournee langs clubs en festivals. 
Door de coronacrisis liep het echter anders. De releaseparty is uitgesteld naar september en de tournee is afgelast. De Geitenkampse zanger Prince Naffy, zit - net als vele andere 
muzikanten en kunstenaars - noodgedwongen thuis.

‘We hadden er weel vol te-
genaan willen gaan met de 
release van onze derde cd’, 
verzucht André Reemnet 
(62), beter bekend bij zijn 
vrienden als (Prince) Naffy. 
De zanger van Super Natu-
ral Selection vertelt het met 
een lach. De bandnaam zal 
bij oudere bezoekers van het 
Hoogte 80-festival wellicht 
een belletje doen rinkelen: 
in de beginjaren van het 
festival traden ze steevast 
op het dit jaar ook al afge-

laste festival. ‘In de tent, 
die er de eerste jaren nog 
was’, herinnert Naffy zich. 
De reggaeformatie werd in 
2002 opgericht. Hun eerste 
album, Mash It Up, kwam 
in 2010 uit, in 2014 gevolgd 
door ‘Make us strong’. En nu 
dan, na zes lange jaren volgt 
‘Rasta Live’. De zomerse 
reggaeklanken doen de ge-
dachten uitgaan naar Bob 
Marley, de legendarische 
reggaezanger van wie Naffy  
een groot bewonderaar is. 

Super Natural Selection 
is niet de eerste band van 
de Surinamer, die in 1974 
naar Nederland gekomen 
is en alweer sinds 1999 op 
de Geitenkamp woont. In 
1990 was hij de zanger van 
de band Creator’s. Met deze 
band wist hij tot zijn eigen 
verbazing in zijn thuisland 
tot tweemaal toe de top te 
bereiken, met de nummers 
Sranang (Suriname) en Lo-
bie foe mie hatie (Liefde 
van mijn haat). Het was 
een ervaring, die Naffy niet 
snel vergeet. ‘Het was even 
schrikken toen we daar gin-
gen optreden, we wisten zelf 
niet hoe groot we daar wa-
ren. Er stonden hordes fans 
op het vliegveld, we kregen 
een politie-escorte en wer-
den met twee limo’s naar het 
hotel gebracht. De Anthony 
Nestyhall, één van de groot-
ste stadions van Suriname 
was compleet uitverkocht’. 
Het succes bleek echter ook 
meteen de nekslag voor de 
beginnende band. Opnames 
voor een tweede album zijn 

nog wel gestart, maar de 
welbekende ‘muzikale me-
ningsverschillen’ beteken-
den het einde voor de suc-
cesvol begonnen band. Toch 
is Naffy daar niet rouwig 
over. ‘Nog steeds worden ie-
der jaar op mijn verjaardag 
de succesnummers van toen 
op de Surinaamse radio ge-
draaid. Dat maakt me alleen 
maar blij’.

Het duurde even voordat 
Naffy met een nieuwe band 
begon. Ondertussen begon 
hij te werken bij IrisZorg, 
waar hij als doorgeefluik 
fungeerde tussen verslaaf-
den en maatschappelijk wer-
kers. Ook zorgde hij ervoor 
dat er voorlichtingsmate-
riaal over de gevaren van 
drugs op scholen kwam te 
liggen. Ook in de wijk heeft 
hij al menigeen de weg naar 
de verslavingszorg helpen 
vinden. In 2002 - hij woonde 
toen drie jaar op de Geiten-
kamp - vond Naffy het tijd 
worden voor een nieuwe 
muzikale stap. 

Met de ook van de Geiten-
kamp afkomstige gitarist 
Brian Hoft en Max Odarty 
op bass en nog enkele ande-
re muzikanten werd Super 
Natural Selection opgericht. 
Wederom reggae, want Naf-
fy is en blijft een rastafari! 

Met deze band is het vroe-
gere succes van Creator’s 
nooit behaald. Maar dat was 
ook nimmer het streven ‘We 
doen het niet voor roem of 
succes, maar uit liefde voor 
de muziek. We zijn allemaal 
reggaeliefhebbers, maar de 
meeste van ons hebben ook 
gewoon een baan, die ook 
tijd en aandacht vraagt. 
Niettemin stond dit jaar wel 
heel duidelijk in het teken 
van de release van het al-
bum en hadden we ons erg 
verheugd deze zomer op 
festivals te spelen. Wanneer 
we weer kunnen optreden 
is vooralsnog afwachten, 
maar we hebben de release-
party vooralsnog in septem-
ber gepland. Hopelijk kan 
het dan wel doorgaan’.

Run For Fun start weer
Vanaf donderdag 28 mei start Sportbedrijf Arnhem met 
een nieuwe reeks van 10 bijeenkomsten Run For Fun voor 
kinderen. Tijdens Run For Fun maken kinderen op een leuke 
en speelse manier kennis met hardlopen. Met leuke en uit-
dagende oefeningen leren kinderen om technisch beter te lo-
pen en te bewegen. Er wordt gewerkt aan het verbeteren van 
techniek, kracht, uithoudingsvermogen en lenigheid. Hierbij 
is doorzettingsvermogen en discipline erg belangrijk. 

Hindernisparcours, sprinten en estafette zijn onderdelen van 
het programma. Ook wordt voor de Hoogte 80 loop getraind. 
De trainingen vinden plaats in de wijk, maar ook bij vereni-
gingen, in parkjes en op Hoogte 80. 

Deelname is gratis en bedoeld voor kinderen van 7 t/m 12 
jaar. Het vertrek is vanaf Playground de Rommelkist, elke 
donderdag om 15:50 uur. Het duurt tot 17:00 uur.

Heb je je nog niet opgegeven, maar lijkt het je leuk om mee 
te doen? Neem dan contact op met:

Michiel de Boer, 06-53524949 
Bram Moorman, 06-15560425 

Kunst op de bult draait door
Dit jaar heeft vanwege welbekende redenen het H80 festival niet plaats kun-
nen vinden. Dit wil niet zeggen dat Kunst op de Bult stil zit. De filmpjes van 
De Bult Draait Door laten al zien wat er nog allemaal gebeurt in de wijk. 

Daarnaast is Achsa Timmers bezig om te kijken welke mogelijkheden er 
zijn om op een kleine manier het gevoel van theater door en voor de wijk 
rondom H80 toch te kunnen laten ervaren en plaats vinden. 

Inmiddels heeft zij, zoals ze het zelf zegt ‘een te gek team’ bij elkaar. Samen 
willen ze zo snel mogelijk op een leuke coronaveilige manier ergens in de 
wijk iets kleins voor de wijkbewoners plaats laten vinden. 

Als het allemaal mee zit zal er mogelijk Tweede Pinksterdag (1 juni) iets in 
de wijk oppoppen. Houd de website, facebookpagina van Geitenkamp én de 
afleveringen van De Bult Draait Door in gaten.

De foto hiernaast van Achsa Timmers is gemaakt door Riënne Wopereis.

• Creator’s, de eerste band van Prince Naffy (midden)

• Naffy blijft positief in zijn woning op de Geitenkamp

De CD Rasta Live is ver-
schenen op 20 april en telt 
10 nummers, grotendeels 
in het Engels, enkele in het 
Surinaams. Ontspannen 
reggae van een hoge kwa-
liteit, zo kan het album het 
best samengevat worden. 
Ben je nieuwsgierig gewor-
den en wil je horen hoe het 
klinkt? Er zijn nummers te 
vinden op YouTube (ook 
van vorige albums).

Ben je geïnteresseerd om 
de cd te kopen? Stuur dan 
een mail met daarin je te-
lefoonnummer naar:
redactie@geitenkamp-
net. Het album is ook te 
streamen via Spotify en 
Apple Music. 



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.

Contact:   redactie@
geitenkampnet.nl

tel. 06-24734823 (ma 
t/m vr: 10.00 tot 18.00 
uur)

Redactie: Mark Ormel, 
Monique Grijssen
Eindredactie en vormge-
ving: Mark Ormel
Tekstbijdragen: Mark Or-
mel, Petra & Margreet, 
Maaike Kuyvenhoven
Fotografie: Goedele Mon-
nes, Mark Ormel, Riënne 
Wopereis en ingezonden

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

Adverteren: redactie@
geitenkampnet.nl

Inzendingen 
voor Op De 

Hoogte 
uiterlijk 26 juni

 
verschijningsda-

tum 
8 juli 2020

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

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

Maak zelf je eigen mondkapje
Vanaf 1 juni gaat het openbaar vervoer weer rijden. Maar als je er gebruik van wil maken, ben je verplicht een (niet-
medisch) mondkapje te dragen, anders kom je er niet in. Deze kun je gaan kopen, maar het is veel leuker om er zelf 
een te gaan te maken. En bovendien is het niet eens moeilijk. 

Je hebt er niet veel voor no-
dig: een stukje textiel, elas-
tiek, schaar, naald en draad 
of naaimachine. Het kan ex-
tra leuk zijn om een stukje 
textiel te kopen in de kleur 
die bij je past, of met een 
leuke afbeelding erop. 

Voordat je begint was je 
eerst goed je handen én 
was je het textiel op 60 °C  
Knip dan twee stukken tex-
tiel uit van 20 bij 27 cm en 
neem twee bandjes elastiek 
van 18 cm lang. De twee 
stukken textiel leg je nu op 
elkaar, je.vouwt de lange 
zijden 0,5 cm om en naait 
ze aan elkaar vast.  Vouw 
dan de korte kanten ruim 
1,5 cm naar binnen en naai 
ook deze vast.  Trek de elas-
tieken door de korte kant 
heen en maak er een knoop 
in. Zorg dat het mondkapje 
goed aansluit op het gezicht. 
Stel daarvoor de knopen in 
het elastiek bij wanneer no-
dig. Als laatste schuif je de 
knoop in de zoom, rimpel je 
de stof zodat het goed over 
je mond, neus en kin past en 
naai je het elastiek vast aan 
de stof.  
 
Er zijn nog een aantal din-
gen waar je aan moet den-
ken voor, tijdens en na het 
gebruik van je zelfgemaakte 
mondkapje. Uiteraard zorg 
je ervoor dat je je handen 
goed gewassen hebt, alvo-
rens je het kapje opzet. Bij 
het op- en afzetten raak je 
alleen het elastiek aan (met-
een een leuke behendig-
heidsoefening!)  Zorg dat je 
mond, neus en kin goed be-
dekt zijn en raak het daarna 
niet meer aan. Let er op dat 
je je mondkapje niet langer 
draagt dan maximaal drie 
uur. (je hebt er dus twee no-
dig). Bewaar een schoon of 

gebruikt mondkapje apart 
van elkaar in een afgesloten 
zakje of bakje. Was het ge-
bruikte mondkapje op 60 °C  
op een volledig waspro-
gramma (geen wasverzach-
ter gebruiken) of kook het 
uit in een pan water. Was je 
handen nadat je dit gedaan 
hebt.
Let op: gebruik de mond-
kapjes niet bij bij kinderen 
jonger dan 3 jaar.  

Een niet-medisch mondkapje draag je niet ter bescherming van jezelf, maar ter bescherming van de mensen om je 
heen. Per enkele reis met het openbaar vervoer heb je een schoon niet-medisch mondkapje nodig.

Eten met Petra & Margreet 
Oeps, dat zijn ineens andere tijden met dat coronavirus, 
concludeerden onze beide meiden van in de 50. Niet al-
leen geen werk op dit moment meer, maar ook nog eens 
die bloedjes van kinderen de hele dag over de vloer ge-
had. Dat was effe wennen! 
Gelukkig zijn ze inmiddels weer naar school. Er werd veel 
gekookt en als voorafje of tussendoortje bedachten de 
meiden een lekkere tomatensoep. 

Ingrediënten voor 1,5 liter soep :

• 2 bouillonblokjes 
• 1,5 liter water 
• 1 ui 
• 1 teentje knoflook 
• 1 blikje tomatenpuree 
• 4 grote tomaten 
• zout en peper 
• 1 theelepel oregano 
• 1 theelepel tijm 
• 1 eetlepel olijfolie 

Voorbereiding :

Snij 1 ui in halve ringen en 1 teen knoflook in stukjes. 
Snijd daarna de tomaten doormidden. Leg de tomaten 
op een bakplaat, de tomaten met de bolle kant naar bo-
ven en doe de olijfolie, peper, oregano en tijm erover. 
Zet in een voorverwarmde oven en laat ze in ongeveer 
20 minuten garen. 

Bereidingswijze :

Zet het water en de bouillonblokjes op en voeg de ui en 
de knoflook toe. Breng het geheel aan de kook en laat 
ongeveer 15 minuten op een laag vuurtje trekken. Voeg 
dan de tomatenpuree toe en roer deze goed door. Haal 
de bakplaat uit de oven en verwijder van de tomaten het 
velletje, die kun je er dan zo afhalen, en voeg alles toe 
aan de soep. Meng de soep tot een smeuïge massa met 
een staafmixer of keukenmachine. Verwarm het geheel 
nog even goed door en proef of er eventueel nog wat 
kruiden in moeten. Smakelijk met een boterham erbij 
om er in te dopen. Eet ze!

Petra & Margreet


