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Groen licht voor buurtcentrum De Beijer
• Gemeente Arnhem ondersteunt wijkinitiatief van buurtbewoners

De Beijer, of beter gezegd, stichting Kunst op de Bult,  heeft vanuit de Ontmoetingsgelden van de gemeente voor de 
komende 3 à 4 jaren structurele fondsen toegewezen gekregen. Ze zijn daarmee na de Vlindertuin het tweede wijk-
initiatief dat  structurele ondersteuning van gemeente Arnhem krijgt.

In de Beijer wordt tussen 
verschillende partijen sa-
mengewerkt. Op dit moment 
zijn de RIBW, Vitale Verbin-
dingen, Fysiolocus en het 
KoffieKaffee de vaste ge-
bruikers van het pand.

De afgelopen jaren was het 
RIBW hoofdhuurder van het 
voorste deel van het pand. 
Het KoffieKaffee, een onder-
deel van Kunst op de Bult, 
was onderhuurder en ook 
beheerder. Door de nauwe 
samenwerking met Team 
Leefomgeving en gemeente 
Arnhem kan dit het komend 
jaar omgedraaid worden en 
wordt stichting Kunst op de 
Bult de hoofdhuurder.

‘Het is een welkome opsteker 
in deze toch al lastige  coro-
natijd’, vertelt vrijwilligster 
Annet Tomasini. Zij is één 
van de wijkbewoonsters die 
6 jaar geleden startte met het 
organiseren van activiteiten 
in het destijds leegstaande 
Beijer. Ze hadden elkaar 
leren kennen door het wijk-
theaterproject Kamp&Geit. 
Het was dan ook niet ver-
wonderlijk dat zij het stok-
je wilde overnemen toen 
de organisatie hiervan er 
na drie jaar mee ophield. 

Om dat in goede banen te 
leiden, werd in 2016 de stich-
ting Kunst op de Bult opge-
richt. Een stichting die niet 
alleen de organisatie van het  
het wijktheater, omgedoopt 
tot Herfsttheater Geit&Bult,  
op zich heeft genomen, maar 
die ook tal van andere leuke 
culturele activiteiten in de 
wijk organiseert, zoals de 
(onder normale omstandig-
heden) jaarlijkse deelname 

aan het Hoogte 80-festival, 
filmavonden, kunstcafés en 
koorrepetities. 

Vitale Verbindingen is al 
vanaf het begin actief in de 
Beijer, eerst maandelijks, 
maar sinds 2018 iedere 
maandagmiddag. Fysiothe-
rapie Locus bezet het ach-
terste gedeelte van het pand. 
 Sinds vorig jaar is ook wijk-
bibliotheek Rozet op de Bult 

gevestigd in de Beijer welke 
tijdens tijdens de openings-
tijden van het KoffieKaffee 
te bezoeken is.

De financiële ondersteuning 
mag dan ook worden gezien 
als een positieve erkenning 
dat een bewonersinitiatief 
kans van slagen heeft. 

De wijkkrant en corona
De maatregelen rondom corona zijn versoepeld. 
Sinds 1 juli mag er weer van alles (maar nog niet álles) 
mogelijk dat de afgelopen maanden even niet mocht. 

Helaas betekent dat nog niet dat deze wijkkrant weer 
boordevol aankondigen van activiteiten staat.  
Niet omdat er in onze wijken niets gaat gebeuren, maar 
simpelweg omdat een wijkkrant ruim van tevoren ge-
maakt wordt, terwijl activiteiten in deze tijd juist niet 
ruim van tevoren bekend zijn. 

De factor onzekerheid blijft een rol spelen. Nog steeds 
kan er van alles weer wijzigen. Ook de locatie is niet van 
het minste belang, want nog niet alle wijkgebouwen 
kunnen weer door wijkbewoners gebruikt worden.

Voor actuele  informatie kunt u ook de website en/of 
Facebookpagina van Geitenkampnet bekijken.

De redactie

Wat zijn de Ontmoetingsgelden? 

Een aantal initiatieven in de Arnhemse wijken krijgen van 
de gemeente financiële ondersteuning om bijvoorbeeld 
hun buurthuis of ontmoetingsruimte te verbeteren. 
De gemeente heeft daar jaarlijks (voor alle initiatieven    
gezamenlijk) €500.000 voor beschikbaar. Dit bedrag wordt 
de Ontmoetingsgelden genoemd.   

De buurthuizen en ontmoetingsplekken zijn geselecteerd 
aan de hand van enkele criteria. Zo hebben kwetsbare wij-
ken met weinig ontmoetingsplaatsen voorrang. Het moet 
voor inwoners betaalbaar zijn om er gebruik van te maken 
en er wordt voorrang gegeven aan mensen die verder wei-
nig andere mogelijkheden hebben. De gemeente draagt 
bij aan inrichtingskosten of huur.

Begin 2020 hebben de teams leefomgeving laten weten 
dat er aanvragen kunnen worden gedaan. Deze zijn beoor-
deeld en besproken met bewoners die actief betrokken 
zijn in de wijken. Er zijn meer initiatieven die werken aan 
een voorstel, deze komen mogelijk later dit jaar in aan-
merking voor een bijdrage. Er kunnen voor 1 november 
2020 nieuwe aanvragen worden gedaan. 

De plannen van de gemeente dateren al van voor de co-
ronacrisis. Maar door deze crisis missen buurthuizen in-
komsten en moeten ontmoetingsplekken op een creatieve 
manier worden ingericht. Het college heeft daarom beslo-
ten een deel van de beschikbare middelen te reserveren 
voor het opvangen van problemen. 

• Annet Tomasini bij de ingang van De Beijer

Kunst op de Bult gaat door
Het aflasten van het Hoogte 80-festival was even een te-
genvaller, maar de Kunst op de Bult is niet stil blijven 
zitten. Achter de schermen is de organisatie actief bezig 
met diverse theaterprojecten. Vanaf eind augustus wil-
len zij de wijk hiermee opvrolijken.

In reactie op de anderhalve meter samenleving wordt er een 
modern, theatraal hoorspel gemaakt, zodat binnen de hui-
dige situatie toch theater bij mensen thuis gebracht wordt.

Voor het hoorspel slaat Kunst op de Bult de handen ineen 
met ‘nieuwe’ wijkbewoner en toneelschrijver Simon Weeda. 
Hij heeft een toneeltekst geschreven binnen het thema ‘rari-
teitenkabinet’ (wat eigenlijk het thema was voor het Hoogte 
80-festival) . De tekst gaat over Max, een jongeman met 
een voorliefde voor mensen die ‘buiten de norm’ vallen en 
deze in turbulente tijden een podium wil geven. De tekst 
is oorspronkelijk geschreven voor Theater Utrecht. Er doen 
spelers mee en muzikanten en mensen die geluidseffecten 
maken. 

Een andere gedachte waarmee gespeeld wordt is om een  
wijk-theater-dag te houden  met toneel en muziek, om in te 
halen wat tijdens het H80festival plaats had zullen vinden. 
Een kleine impressie van wat dit jaar niet doorging is te zien 
in de filmpjes die Ellen Caninga heeft gemaakt en die terug 
te vinden zijn op de website en facebookpagina van Kunst 
op de bult. 

Op deze site zijn ook een reeks filmpjes te vinden die de 
afgelopen maanden onder de naam De bult draait door zijn 
gemaakt. In deze filmpjes laten vrijwilligers én professio-
nals  zien hoe zij met de coronatijd omgaan, maar ook zijn er 
informatieve gesprekken over andere wijkzaken. 

En dan is het Herfsttheater Geit&Bult nog niet genoemd...
maar daarover elders in deze krant meer!



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

Ook in deze editie nog niet het gebruikelijke activiteitenoverzicht.

Geitenkamp de zomer door
‘Een zomer zonder activiteiten is ook maar een saaie zomer ‘, dacht wijkbewoonster Nicoliene van de Kroon. Daarom heeft 
zij met een aantal enthousiaste wijkbewoners en ondernemingen van de Geitenkamp onder de gemeenschappelijke noemer 
Geitenkamp de zomer door een paar leuke workshops gerealiseerd. Om zo toch nog een beetje leuke zomer te hebben.

Het spits wordt afgebeten door Marlon Duisterwinkel, die 
als creatief coach werkzaam is in de wijk. Op vrijdag 17 
juli geeft zij de workshop Vuur, Water, Lucht en Aarde 
in jongerencentrum De Sperwer,  Sperwerstraat 149,  van 
12.00 tot 14.00 uur. 
In deze workshop komen de elementen vuur, water, aarde en 
lucht aan bod. Deze vier elementen vertegenwoordigen vier 
verschillende manieren waarop je je kunt oriënteren. Het 
element waartoe je behoort, vertelt op welke manier je van 
nature naar de wereld kijkt, heel vanzelfsprekend en vanaf 
het moment dat je ’s ochtends je ogen opendoet.

Een week later, vrijdag 24 juli geeft Marlon opnieuw een 
workshop in jongerencentrum De Sperwer. Ook deze zal 
van 12.00 tot 14.00 uur gegeven worden. Het thema van 
deze workshop is Geluk. 
‘We gaan een gelukscollage maken’, vertelt Marlon hierover.
‘Iedereen doet dat op zijn eigen manier. De manier waarop 
dit gedoen wordt kan mij helpen om deelnemers aan de hand 
hiervan inzichten over zichzelf te geven.’

De kosten voor beide workshops bedragen €5,00 per work-
shop. Opgeven is verplicht en kan bij Marion Duisterwinkel, 
tel 06 10321676.

Op donderdagavond 23 juli om 19.30 uur organiseert Het 
Gulden Bloemetje een avondworkshop in de tuin van de 
winkel, corona proof (bij slecht weer wordt de workshop 
naar binnen verplaatst). 
Gesine Lange gaat met de 
deelnemers een zomerse 
knapzak maken. Laat je ver-
rassen!
De workshop wordt gegeven 
in Het Gulden Bloemetje, 
Geitenkamp 28. Er kunnen 
maximaal 8 mensen mee-
doen. De kosten bedragen    
€ 35,- incl. alle materialen 
en een versnapering. Opgeven via 026 3511218

Op dinsdag 11 augustus tenslotte is er in De Beijer, Wil-
lem Bijerstraat 13 van 14.00 tot 16.00 uur een workshop 
met als thema Verandering vs transformatie.
Deze workshop wordt gratis aangeboden door Jurgen 
Meijer van Locus Fysiotherapie.

Ieder mens maakt in zijn leven grote veranderingen mee. In 
deze workshop wordt gekeken wat dat met je doet. Uiteraard 
zal de actuele situatie omtrent corona en wat dat aan veran-
deringen met zich meebrengt niet onbesproken blijven. 

Opgeven voor deze workshop is verplicht. Dit kan via mail,   
nieki@telfort.nl  of telefonisch: 06 41528106

Maar dat is nog niet alles. Live+, de communitybuilders die 
sinds enige tijd werkzaam zijn vanuit de Vlindertuin, dra-
gen ook een steentje bij aan Geitenkamp de zomer door .
Zij zullen gedurende de zomervakantie elke week iets voor 
de wijk organiseren. Wat dat precies gaat worden, was bij 
het ter perse gaan van deze editie nog niet bekend. 
De details hierover, alsmede de kosten en de locatie, zullen 
bekend gemaakt worden via de website www.live-neder-
land, Instagram of Facebook. 

• Marlon Duisterwinkel

Foto: Jan Wenting



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

Al uw bloemwerk, 
trouwboeketten

 en afscheidsbloemen 
met liefde en aandacht 

samengesteld. 

De Groene Kamer voor TuiNa massagetherapie trekt in bij Druckpunt
• Praktijk voor vrouw en gezondheid

De Groene Kamer, de praktijk van Jeanette Sanders, verhuist naar Fysiotherapie Druckpunt in de Druckerstraat 16. In De Groene Kamer kunnen vrouwen terecht met chroni-
sche gezondheidsklachten als stress, burn-out, migraine, overgangs- en menstruatie klachten, vermoeidheid en slapeloosheid.

Jeannette Sanders is een ver-
sterking van het Druckpunt-
team wat betreft Traditio-
nele Chinese Geneeswijzen. 
Zij geeft TuiNa therapie, 
familie van de acupunctuur. 
Beiden therapievormen ma-
ken gebruik van meridia-
nen en acupunctuurpunten, 
maar in plaats van naaldjes 
te zetten, gebruikt Jean-
nette massage technieken. 
De massage wordt gecombi-
neerd met kruidenpatenten, 
moxa, cupping en guasha. 

Tijdens de intake wordt ge-
bruik gemaakt van de Chi-
nese Pols-tongdiagnose. 
Hierdoor kan er gericht aan 
de oorzaak van je klach-
ten worden gewerkt. TuiNa 
massage therapie helpt je om 
je balans te hervinden. En is 
zeker bij chronische klach-
ten een welkome ondersteu-
ning op de reguliere zorg.

De behandelingen van De 
Groene Kamer zijn altijd 
maatwerk en gebaseerd op 
wat je aan kan en nodig hebt. 

Vanaf 1 augustus is er iedere 
maandag van 9.00 tot 11.00 
uur een telefonisch spreek-
uur voor vrouwen. Vanaf 1 
september is er de mogelijk-
heid tot een e-consult.

De Groene Kamer is aange-
sloten bij beroepsvereniging 
Zhong en KAB. TuiNa the-
rapie wordt vergoed door 
o.a. Menzis uit de aanvul-
lende verzekering voor al-
ternatieve geneeswijzen. 

Openingstijden: ma t/m vr 
van 9.00 - 18.00 uur. Alleen 
op afspraak.Meer info:  

www.degroenekamer.info      
tuina@degroenekamer.
info

Foto: Riënne Wopereis

Onder verschillende benamingen en op diverse locaties is Fysiotherapie Druckpunt al bijna een halve 
eeuw in de wijk aanwezig. In die tijd is het uitgegroeid tot een dynamisch trefpunt voor fysiotherapie en 
acupunctuur. Begin dit jaar is de samenstelling van het team veranderd.

Het is begin jaren 70 van de vorige eeuw begonnen 
in een flat in de Dr. Schaepmanlaan, waar Heym 
Gijsbers besloot zijn garagebox om te bouwen tot 
een praktijk voor fysiotherapie. Na enige jaren kreeg 
hij hierbij gezelschap van Frans Bouwmeister. 
Heym en Frans zagen samen de praktijk groter wor-
den en in 1983 nam Frans de praktijk over. De naam 
werd toen Praktijk voor Fysiotherapie Bouwmeister. 
Dat bleek een tijdelijke naam, want nadat de praktijk 
verhuisd was naar het klooster behorende bij de St. 
Jozefkerk,  werd de naam heel toepasselijk veranderd 
in Het Klooster. 

Het klooster gaf geen blijvend onderdak. Na een ver-
andering van eigenaar in 1997 moest het fysiothera-
peutisch centrum op zoek naar een andere werkplek 
(en een andere naam). Hulp werd geboden door een 
onvoorziene omstandigheid die op hetzelfde moment 
plaatsvond: Bibliotheek Arnhem had besloten haar 
locatie op de Druckerstraat op te heffen. Dit pand, dat 
vanaf 1924 dienst had gedaan als bewaarschool en in 
1978 werd verbouwd tot bibliotheek, was een perfecte 
plek voor het team van fysiotherapeuten. 

Een nieuwe naam was ook snel gevonden: Het Druck-
punt. ‘Drukpunten zijn binnen de fysiotherapie een 
bekende term in het werkveld. En omdat we Wilhel-
mina Drucker, de naamgeefster van de straat waarin 
we terecht waren gekomen in ere wilden houden, 
hebben we de ‘c’ in de naam toegevoegd’, verklaart 
Frans Bouwmeister de afwijkende spelling. 

De samenstelling van het team van Druckpunt is 
inmiddels wel veranderd. Frans Bouwmeister heeft 
de leiding van de praktijk overgegeven aan dochter 
Sabrina en is zelf alleen nog maar als acupuncturist 
werkzaam. Verder is in het pand, dat beschikt over 
zeven behandelkamers en een grote oefenzaal waar 
mensen medische fitness kunnen krijgen, ook ergo-
therapie Sadik gevestigd. En sinds kort is De Groene 
Kamer voor TuiNa therapie te vinden in de praktijk 
(zie ook het artikel hieronder).

Sabrina is gekwalificeerd als kinderfysiotherapeut. 
Kinderfysiotherapie kan gegeven worden bij kinde-
ren met o.a. een voorkeurshouding, schrijfproblemen, 
grove – en fijne motorische problemen of sportgerela-
teerde klachten en overgewicht. 

Het team van Fysiotherapie Druckpunt is breed in-
zetbaar. Behandelingen gericht op o.a. lasertherapie, 
acupunctuur (Chinese geneeswijze), diepe oscillatie 
therapie, en endermotherapie behoren tot de moge-
lijkheden. 

Wilt u meer weten over waar deze behandeling voor 
dienen en wat het inhoudt? Kijk dan op 
www.druckpunt.nl. 

Voor het maken van een afspraak kunt u bellen: 
026 443 7736, of stuur een mail naar
 info@druckpunt.nl
Langs komen aan de Druckerstraat 16 mag ook.

Fysiotherapie Druckpunt al bijna 50 jaar actief in de wijk

• Boven, v.l.n.r.: Florian, Hans, Hamid
       Onder: Sabrina, Caroline, Pauline, Jeanette

Foto: Riënne Wopereis



Kort nieuws

Onzekerheid vanwege corona maakte dat het even niet dui-
delijk was of er dit jaar wel een Herfsttheater GEITenBULT 
kon worden georganiseerd. Maar dat lijkt nu toch het geval 
te zijn. Dus markeer het vast in je agenda: de voorstellings-
dagen zijn 20, 21 en 22 november!

Kunst op de bult is achter de schermen al begonnen met 
het organiseren van een coronaproof-editie van het jaarlijkse 
wijkspektakel. Er staat een creatief team in de startblokken 
dat op allerlei maatregelen voorbereid is. Uiteraard geen 
kleine, knusse huiskamerlocaties dit jaar, maar er zijn vol-
doende alternatieven om in ruimere gebouwen een leuke, 
verrassende en toch intieme act neer te zetten 

In de eerste week van september is er een startbijeenkomst, 
de exacte datum zal eind augustus via flyers bekend ge-
maakt worden. Weet je nu al dat je mee wil doen? Of wil je 
meehelpen flyeren? Stuur dan een mail naar: 
herfsttheater@kunst-op-de-bult.nl

Physique voorbereid op heropening
Op woensdag 1 juli mocht Physique eindelijk weer gebruik maken van haar fitness-
ruimtes. Maar er gelden wel een aantal spelregels. 

Om ervoor te zorgen dat er 
nooit meer dan het maxi-
male aantal van 35 personen 
in de fitnesszaal aanwezig 
is, wordt er met tijdsblokken 
gewerkt van 1 uur en een 
kwartier waarin je kunt ko-
men sporten. Je kunt je voor 
deze blokken aanmelden via 
Virtuagym, maximaal 1 per 
dag. Tussen elk blok zit een 
kwartier voor het wisselen 
van de groepen. 
De kleedkamers en dou-
ches blijven gesloten. Naar 
het toilet kan wel, indien je 
deze naderhand zelf schoon-
maakt maken. Vóór binnen-
komst van de zaal moeten 
eerst de handen gedesinfec-
teerd worden bij de receptie. 

Het gebouw van Physique 
is voorzien van een me-
chanische ventilatie. De 
luchtverversing vindt plaats 
via natuurlijke toevoer van 
buitenlucht en mechani-
sche afzuiging. De mecha-
nische ventilatie hebben 
is op een wat hogere stand 
gezet en staat continue aan. 
Daarnaast wordt voor ex-
tra ventilatie gezorgd door 
op meerdere plekken in het 
pand deuren en ramen open 
te zetten.
Het algemene advies luidt 
immers: zorg voor zoveel 
mogelijk toevoer van bui-
tenlucht, want daarmee help 
je om ziektekiemen te doen 
verdwijnen. 

Verder gelden de gebruike-
lijke regels tijdens het fit-
nessen natuurlijk ook: houd 
afstand, vermijd fysiek con-
tact en was je handen zoveel 
mogelijk. 

Maar het belangrijkste 
nieuws is: er kan weer ge-
sport worden, zij het op in-
schrijving! Wil je wel spor-
ten, maar heb je nog geen 
Virtuagymaccount of lukt 
het reserveren niet? 

Neem dan gerust contact 
met via 026-3700243 of 
receptie@physique.nl.

Bezoek ook de website:
www.physique.nl

ICT’er aan huis
Heeft u hulp nodig 

met het gebruik van uw computer 
of heeft u een probleem? 

Ik kan u weer op weg helpen
Wie ik ben?

. Ik ben Ton en ik wil u graag helpen!

 U kunt vrijblijvend contact opnemen via 
het volgende mailadres:

icterton@gmail.com

Het Spiegelraam, een voorstelling aan huis
De uitleg klinkt inmiddels bekend: door corona stopten alle ouderenprojecten, want zij vallen onder de risicogroep 
en konden minder dingen ondernemen. ‘Maar’, dacht Boaz Boele, ‘wat als de ouderen nergens naar toe hoeven, maar 
de act naar hen komt?’ En zo ontstond Het Spiegelraam, een moment van plezier en contact. Volledig Corona-proof!

Boaz Boele (36) is een cre-
atieve duizendpoot. Sinds 
zijn afstuderen aan de the-
aterschool geeft hij thea-
terles, regisseert voorstel-
lingen en ontwikkelt veel 
verschillende projecten voor 
uiteenlopende doelgroepen, 
maar hij richt zich vooral op 
ouderen. Omdat door corona 
alle gezamenlijke ouderen-
activiteiten niet doorgingen,   
bedacht Boaz een voorstel-
ling waarmee hij naar de 
ouderen toe kon gaan. Dit 
werd Het Spiegelraam, een 
act van tien minuten. Samen 
met Renske Pluimers, die 
de act ook kan spelen, heeft 
hij de act inhoudelijk vorm-
gegeven.

De uitnodigende en grap-
pige theateract wordt één op 
één gespeeld voor Arnhem-
se 65-plussers. De voorstel-
ling voldoet helemaal aan de 
richtlijnen van het RIVM: 
de toeschouwer blijft bin-
nen achter het raam, de act 
wordt aan de andere kant 
uitgevoerd. De eerste uit-
voeringen van Het Spiegel-
raam zijn al geweest. ‘Een 
zoekende clown vindt de 
oudere achter het raam. 
De act die volgt is als twee 
harten die even voor elkaar 
kloppen. Het vrolijkt je op 
en geeft een warm gevoel’, 
zo verwoordde een oudere 
vrouw haar gedachten over 
de voorstelling.

‘Veel momenten van bewon-
dering en van plezier en lol 
maken. Maar soms ook ont-
roerend en intiem. Ik heb 
ervan genoten.’, vertelt een 
ander. De reacties van de 
ouderen tot dusver zijn erg 
positief. Ook niet geheel 
onbelangrijk: ‘Zelf beleef ik 
er ook plezier aan’, vertelt 
Boaz, ‘met ouderen werken 
maakt mij persoonlijk toch 
het gelukkigst.’

Dankzij een financiële bij-
drage van Provincie Gelder-
land is de voorstelling gratis 
boeken. Wees er snel bij, 
want er is een beperkt aantal 
boekingen mogelijk.

Ken jij een 65-plusser die 
wel een verzetje kan gebrui-
ken? Of wil je hem/haar ge-
woon verrassen?

Of bent u zélf die 65-plusser 
en heeft u zin om even te la-
chen? In verbinding te gaan 
met iemand die u nog nooit 
gezien heeft? 

Wees niet bescheiden en 
meld jezelf, of de oudere die 
je wilt verrassen met een 
voorstelling, aan via

info@boazboele.nl
of telefonisch:
06-28498659

Voorwaarden:
je moet minimaal 65 jaar 
oud zijn, zelfstandig wonend 
zijn (in Arnhem) én een 
raam hebben waar iemand 
achter kan staan.

Aanmelden kan t/m augus-
tus, zolang er gratis voor-
stelling aan te bieden zijn.
De tijd tussen aanmelding 
en uitvoering is wisselend, 
omdat de acts gegroepeerd 
worden, bij voorkeur in de-
zelfde wijk, maar gemiddeld 
zit er 1 à 2 weken tussen 
aanmelding en uitvoering.

Zie voor meer info:
www.boazboele.nl



poutsmafietsen.nl   0267370190
Nieuw adres Sperwerstraat 67  Arnhem

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

Circus, muziek en toneel op de bult
Heb jij het ook zo gemist om muziek te maken met juf Jutta & toneel te spelen met juf Mieke 
en meester Job? Wil jij de zomervakantie creatief en feestelijk af te sluiten? 
Dan zijn de Drie zotte zomerdagen; circus, muziek en toneel op de Bult écht iets voor jou!

Door de coronacrisis hebben de kinderen van de De Witte Vlinder een tijd lang hun crea-
tieve lessen moeten missen. Dat vonden niet alleen zij, maar ook de creatieve vakdocenten 
Job, Jutta en Mieke erg jammer.  Maar meester Job, juf Jutta en juf Mieke (zoals ze bij de 
kinderen bekend zijn) willen dat inhalen. Daarom organiseren zij op maandag 17, dinsdag 
18 en woensdag 19 augustus van 10.00 tot 13.00 uur drie culturele dagen in MFC De 
Wetering, voor alle leerlingen die na de zomervakantie in groep 5, 6, 7 of 8 zitten.

Op maandag krijg je les in circus van meester Job, muziek van juf Jutta en toneel van juf 
Mieke. Op dinsdag krijg je les in jouw lievelingsvak. Op woensdagochtend oefen je met 
jouw groepje voor het optreden dat je aan het begin van die middag mag geven.

Meld je vóór maandag 10 augustus aan bij juf Mieke. 
Je kan haar bellen of appen op 06-50577040.
Mailen kan ook: info@miekefrouws.nl. 

Er is maar plek voor dertig kinderen, dus wacht niet te lang!

‘Na een moeilijke tijd hebben we nu normaal contact’
Plezierig in je eigen huis wonen, dat wil toch iedereen? Toch kan het gebeuren dat buren of buurtbewoners het woonplezier beïnvloeden. Meestal kom je daar samen wel uit, 
maar soms ontaardt het in heftige, langdurige conflicten, met alle gevolgen van dien. Dan kan Buurtbemiddeling van pas komen. Buurtbemiddeling ondersteunt buren om       
problemen op te lossen door het maken van redelijke afspraken. Daardoor kunnen mensen – vaak tot hun opluchting – weer prettig samenleven.

We mogen dan allemaal het-
zelfde willen (plezierig wo-
nen), we willen dat niet al-
tijd op dezelfde manier. Wat 
voor de één plezierig is, kan 
voor de ander een bron van 
irritatie zijn. De ervaring 
leert dat als je er niet met 
elkaar over praat de span-
ningen kunnen oplopen. Dit 
kan vervelende gevolgen 
hebben voor uw woonple-
zier.Het lukt dan ook niet al-
tijd meer om er samen uit te 
komen. In zo’n geval wordt 
het tijd om de buurtbemid-
delaars in te schakelen.

Buurtbemiddelaars?
Buurtbemiddelaars zijn 
vrijwilligers van Buurtbe-
middeling. Zij zijn speciaal 
opgeleid om te bemidde-
len tussen buurtbewoners. 
De buurtbemiddelaars zijn 
onpartijdig: ze geven geen 
oordeel over u, over anderen 
of over wat er is gebeurd. 
Ze willen dat er goede af-
spraken worden gemaakt 
en stimuleren om zelf met 
oplossingen te komen, zo-
dat iedereen plezierig kan 
wonen. De gesprekken zijn 
vertrouwelijk, alleen met 
uw toestemming wordt in-
formatie gedeeld.

Gesprekken?
In een telefoongesprek wordt 
het probleem besproken. Als 
het nodig is actie te onderne-
men, komt er een gesprek bij 
de bewoner thuis met twee 
buurtbemiddelaars. Vervol-
gens gaan ze naar de buurt-

bewoner over wie het gaat 
en wordt de andere kant van 
het verhaal aangehoord. Als 
iedereen het wil volgt er een 
gezamenlijk gesprek, waar-
bij alles aan bod komt en 
afspraken worden gemaakt. 
Na enkele weken wordt er 
nogmaals contact opgeno-
men om te informeren hoe 
het gaat. 

Werkt het?
Er is natuurlijk geen garan-
tie voor succes te geven, 
maar tweederde van de aan-
meldingen wordt opgelost. 
Ook de reacties van zowel 
vrijwilligers als bewoners 
zijn positief ‘Mensen zijn 
soms heel boos. Ik vind het 
knap als je je dan toch nog 
inzet voor een oplossing’, 
vertelt een vrijwilliger.

‘Je kunt je buren niet zelf kie-
zen’, vertelt een bewoner die 
Buurtbemiddeling had inge-
schakeld. ‘Na een moeilijke 
tijd hebben we nu normaal 
contact. Wij hebben gezegd 
wat wij belangrijk vinden en 
zij ook. Er zijn afspraken ge-
maakt en dat werkt’

Buurtbemiddeling wordt 
gefinancierd door gemeen-
ten en wooncorporaties en 
wordt uitgevoerd door wel-
zijnsorganisatie Rijnstad.
Alle inwoners van Arnhem 
die iets op te lossen hebben, 
kunnen gratis gebruik ma-
ken van Buurtbemiddeling. 

Buurtbemiddeling is in te 
schakelen via buurtbemid-
deling@rijnstad.nl of tel. 
06 2942 7944.

Nieuwe bemiddelaars gezocht!

Kun je goed luisteren? En mensen stimuleren om zelf 
hun conflict op te lossen in hun straat of buurt? Denk 
er dan eens over na om buurtbemiddelaar te worden. 

Buurtbemiddeling is op zoek naar nieuwe vrijwilligers 
om zo de leefbaarheid in onze wijken te verbeteren.

Je komt terecht in een enthousiast team. Je krijgt een 
professionele training Buurtbemiddeling en begeleiding 
tijdens de werkzaamheden. Het gaat om vrijwilligers-

werk, maar jouw reiskosten worden vergoed.
Heb je zin om als buurtbemiddelaar aan de slag te gaan? 

Of heb je nog vragen?

Neem dan contact op:
Buurtbemiddeling in Arnhem

Idwie Slebioda, 
mail buurtbemiddeling@rijnstad.nl 

of tel. 06 - 2942 7944.

Een lief klein konijn

• Het grasveld bij het Schuttersbergplein wordt beetje bij beetje steeds fraaier. 
Voor dit konijn een goede reden om er te vertoeven!
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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

mogen deze cijfers slechts éénmaal voorkomen.
Succes! 

Woordzoeker

Weet wat je waard bent
Voordat hij overleed, zei een vader tegen 
zijn zoon: “Hier heb je mijn horloge, die mijn 
vader op zijn beurt aan mij gaf. Het is bijna 
200 jaar oud. Maar voordat ik het aan je geef, 
wil ik dat je naar de juwelier gaat. Vertel ze 
dat ik het wil verkopen, en kijk hoeveel ze 

ervoor bieden.”

De zoon ging naar de juwelier, kwam terug 
bij zijn vader, en zei: “Ze boden €150 om-

dat het zo oud is.”
De vader zei: “Ga naar het pandjeshuis, en 

vraag hoeveel zij ervoor willen geven.“
    De zoon ging naar het pandjeshuis en 

   kwam weer terug: “Zij boden slecht €10 
omdat het zo versleten is.”

De vader vroeg zijn zoon om naar het muse-
um te gaan en hen het horloge te laten zien.
Hij ging naar het museum, kwam terug en 
riep vol blijdschap: “De curator kon zijn ogen 
niet geloven en bood €100.000, om dit zeld-
zame stuk toe te kunnen voegen aan hun 

antieke collectie.”

De vader zei: “Ik wilde je laten zien dat de 
juiste plek en de juiste mensen, jou de juiste 
waarde zullen geven. Zorg dat je niet jezelf 
verliest op de verkeerde plek, en word niet 
boos als je niet gewaardeerd wordt. Diegenen 
die jouw waarde zien, zullen jouw waarde 
erkennen. Maar, blijf niet op een plek waar 

niemand jouw échte waarde inziet.”

Bron: Pu lp Fiction

Zoek de 10 verschillen
In onderstaande tekeningen zitten 10 verschillen.

Weet jij ze te vinden?



Kinderwerk Stichting Rijnstad:

MFC De Wetering, Bonte Wetering 89

Carolien Nijhuis, 026-3772011
c.nijhuis@rijnstad.nl 

Michiel de Boer, 06-53524949
m.boer@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

Vitesse-speler Oussama Tannane bezoekt de wijk
• Afsluiting Vitesse Hattrick Seizoen 2019|2020 op de Geitenkamp

Jaarlijks wordt het seizoen van Vitesse Hattrick feestelijk afgesloten met een gezamenlijke clinic op de velden van 
Papendal. Gezien de situatie met het coronavirus was dat dit jaar niet meer mogelijk. 
Sportbedrijf Arnhem en Vitesse Betrokken kwamen voor de wijk Geitenkamp met een mooi initiatief.

Elke week trainen de teams in de wijken, maar deze keer verzorgde Vitesse Betrokken een clinic en kregen ze een speciaal 
bezoekje van Vitesse-speler 
Oussama Tannane. Ze 
mochten hem vragen stel-
len en gingen achteraf met 
elkaar op de foto, uiteraard 
allemaal op gepaste afstand.
‘Dit was voor de deelnemers 
een waardevolle beloning’, 
vertelt één van de teambe-
geleiders. ‘Het is mooi dat 
dit wordt aangeboden. De 
deelnemers hebben het hele 
seizoen sportief en respect-
vol gedrag laten zien.’

Vitesse Hattrick is een pro-
gramma wat voetbal inzet 
om de sociale vaardighe-
den van de deelnemers te 
verbeteren. Het project is 
een samenwerkingsverband 
tussen Sportbedrijf Arn-
hem, Stichting Rijnstad en        
Vitesse Betrokken.

In samenwerking met stichting Jantje Beton organiseert 
Sportbedrijf Arnhem eind juli een aantal activiteiten 
voor kinderen van 4 t/m 12 jaar.

Wat: Spelletjesmiddag
Wanneer: Maandag 27 juli, 13.00 tot 16.00 uur
Waar: Playground de Rommelkist
Kosten €1,00

Wat: Waterspelletjes
Wanneer: Dinsdag 28 juli, 13.00 tot 16.00 uur
Waar: Playground de Rommelkist
Kosten €1,00

Wat: Zeskamp
Wanneer: Woensdag 29 juli, 13.00 tot 16.00 uur
Waar: Playground de Rommelkist
Kosten €1,00



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 Grijsen
Eindredactie en vormge-
ving: Mark Ormel

Tekstbijdragen: 
Mark Ormel, Petra & Mar-
greet, Jeanette Sanders, 
Cindy Vermeulen

Fotografie: Mark Ormel, 
Riënne Wopereis, 
Hanneke van de Pol en 
ingezonden

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

Adverteren: redactie@
geitenkampnet.nl

De volgende 
Op De Hoogte 
verschijnt op 
9 september
inzendingen

uiterlijk 
28 augustus 

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

Steun de lokale ondernemer
De coronacrisis treft ons allemaal. Vooral de lokale onder-
nemers hebben het zwaar. Restaurants hebben hun deuren 
moeten sluiten en winkeliers zien hun omzet dalen. Heel veel 
midden- en kleinbedrijven (mkb’s) worden hard getroffen.

Multicopy, een belangenvereniging voor mkb’s, is daarom met 
het landelijke initiatief Koop om de hoek gestart. waarmee ze  
iedereen oproept om de lokale ondernemer te ondersteunen. Om 
het geld niet te besteden aan grote, internationale webshops, maar 
de boodschappen te doen bij de bakker, slager of kledingwinkel 
in de eigen buurt. Zo kunnen lokale ondernemers geholpen wor-
den overeind te blijven in deze moeilijke tijd. 

Via de website www.multicopy.nl kunnen ondernemers koste-
loos raamstickers, posters, flyers en/of buttons downloaden of 
bestellen om te laten zien dat een duwtje in de rug welkom is. 
Het is zelfs mogelijk om een poster met een foto van jezelf of je 
team te laten printen. In het bestelsysteem kun je de gewenste 
foto eenvoudig uploaden waarna je direct een proef te zien krijgt. 

En zie je nou in de wijk zo’n winkel met een poster?
Loop er dan gerust eens binnen, je wordt er vriendelijk geholpen.
Ook in deze spannende tijden!

Eten met Petra & Margreet 
Werd het toch eind juni ineens weer warm! Was 
wel weer even wennen. Gelukkig kunnen onze mei-
den van vijftig er tegen. Elke dag weer eten maken 
moet wel leuk blijven, maar ook niet te vaak het-
zelfde, graag. Petra kwam met een briljant idee, 
althans dan vond ze zelf: een appel-gehakt oven-
schotel. “Pardon”, dacht Margreet, “appel en ge-
hakt?”. Na een keer proberen bleek het resultaat 
toch verrekte lekker te zijn.

Ingrediënten voor vier personen:

• 800 gram iets kruimige aardappelen
• 1 prei
2 middelgrote uien
250 gram champignons (= 1 doosje)
50 gram (room)boter
500 gram (runder)gehakt
70 gram tomatenpuree (= 1 klein blikje)
2 eetlepels worcestershiresauce
2 theelepels gedroogde tijm
4 (Elstar) appels

Zo maak je deze lekkere schotel:
Verwarm de oven voor op 200 °C. Schil de aardappelen, 
snijd ze in gelijke stukken en kook in 20 minuten gaar.  
Was ondertussen de prei en snijd deze in halve ringen. 
Snipper de uien en snijd de champignons in kwarten. 
Verhit de helft van de boter in een hapjespan en bak het 
gehakt in 5 minuten rul. Voeg de prei, ui en champig-
nons toe en bak 4 minuten mee. Voeg de tomatenpuree, 
worcestershiresauce en tijm toe en verwarm nog 2 mi-
nuten. Vet de ovenschaal in met wat boter en schep het 
gehaktmengsel erin. Giet de aardappelen af en vang wat 
kookvocht op. Stamp de aardappelen met het kookvocht 
en de rest van de boter tot puree. Breng op smaak met 
peper en zout. Schil de helft van de appels, verwijder het 
klokhuis en snijd het vruchtvlees in blokjes. Meng door 
de puree. Verdeel de puree over het gehakt. Was de rest 
van de appels schoon en snijd de ongeschilde appels in 
dunne plakjes. Verwijder alleen de pitjes, het klokhuis 
wordt zacht in de oven. Leg de plakjes dakpansgewijs op 
de puree. Bak de appeljachtschotel in de oven in circa 25 
minuten goudbruin. Smullen maar!

Petra & Margreet

Ordening schilderen om de mens te begrijpen
• Cindy Vermeulen zoekt met de serie schilderijen ‘Out of our hands’ naar het menselijk ordenen in het landschap.

Wie zette ooit de standaard voor de strak geschoren heg? Wat zijn de bouwplannen die liggen in die bouwkeet? Wie 
heeft ooit bedacht dat een boom ‘rommel’ maakt? Een nieuwbouwwijk, snelweg of bedrijventerrein levert vaak wre-
vel en existentialistische vragen op bij Vermeulen. Met een nieuwe serie schilderijen ‘Out of our hands’, gaat ze op 
zoek naar het antwoord op deze en andere vragen. 

Ingrijpen in het landschap 
is van alle tijden, maar de 
manier waarop we dat doen 
verandert voortdurend. De 
schilderijen van Vermeulen 
laten dat zien: de nietige 
mens die met een tomeloze 
energie de natuur zijn wil 
probeert op te leggen, de 
schoonheid en de lelijkheid 
die dat oplevert.

Met deze nieuwe serie schil-
derijen laat Vermeulen zien 
dat mensen blijven bouwen, 
blijven proberen de spaar-
zame ruimte die ze hebben 
in te delen, te ordenen, te 
beheersen. Vermeulen:’Ik 
kijk en constateer dat er een 
meerderheid aan mensen 
bestaat die kennelijk tevre-
den is met al die ingrepen. 
Ik probeer te begrijpen wat 
die mensen beweegt, ik kan 
het niet veranderen, boven-
dien maak ik zelf ook ge-
bruik van een snelweg, het is 

‘out of my hands’ en daarom 
schilder ik erover en dat is 
dan ook weer een vorm van 
ordenen.’

Vermeulen werkt in voor-
malige school de Vlinder-
tuin op de Geitenkamp, 
Arnhem. De basisschool is 
weg, maar het historische 
gebouw van De Vlinder-
tuin is behouden gebleven 
voor de buurt dankzij het 
Team Leefomgeving en 
de gemeente Arnhem. De 
school wordt nu gebruikt 
door kunstenaars en bedrijf-
jes die voorzien in sociale 
projecten voor de buurt. Het 
schoolplein is omgetoverd 
tot een moestuin en mede 
dankzij het fraaie licht is 
het een prachtige plek om 
te werken in de voormalige 
klaslokalen.

Website:
www.cindyvermeulen.nl

Foto: Hannke van de Pol


