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WORDT EEN GEZONDE LEEFSTIJL

JOUW ANTWOORD OP CORONA?HEY

Ilse Lensen gaat een nieuwe uitdaging aan binnen Stichting Rijnstad. Voor de jongeren, van nu, voor hun ouders als 
jongere en soms zelfs al voor de opa’s en oma’s toen die nog jong waren, is Ilse altijd als een rots in de branding, steun en 
toeverlaat geweest. Ze was altijd te vinden in de Sperwer voor vragen en om samen gezellige leerzame activiteiten mee 
te ondernemen. De moedergans van de Geitenkamp, zo werd ze genoemd. Ze zal heel erg gemist gaan worden.

In deze coronaperiode is het helaas onmogelijk om een groots afscheid te plannen. Daarom willen de collega’s van Ilse 
iedereen vragen om mooie verhalen, anekdotes of je blijdschap voor Ilse te delen. Bijvoorbeeld met een filmpje, lied, 
brief, geluid, speech, tekeningen, een heus kunstwerk, foto, tekst, tekeningen je mag zo creatief zijn als je zelf wilt! 

Deel het met ons, het liefst voor 30 september via sperwer@rijnstad.nl 

Tot ziens, 
Ilse!

Wisseling van de wacht
Na meer dan 20 jaar op de Geitenkamp gewerkt te heb-
ben, heeft Ilse Lensen per 1 september een nieuwe uit-
daging gevonden in Klarendal. Haar opvolgster in de 
Sperwer heet Sanne Janssen. Zij stelt zichzelf even voor:

‘Hallo allemaal, mijn naam is Sanne Janssen. Vanaf sep-
tember ben ik aan de slag gegaan als jongerenwerker in De 
Sperwer. De afgelopen 11 jaar heb ik vol passie in andere 
wijken van Arnhem gewerkt als jongerenwerker.
Ik was echt toe aan een nieuwe uitdaging en zo kwam de 
Geitenkamp op mijn pad.’

Sanne benadert de jongeren vanuit een positieve houding: 
‘Elke jongere heeft zijn of haar kwaliteiten. Hier ga ik 
graag samen met hun naar op zoek. Om het beste te halen 
uit iedere jongere. Ik sta erg open voor nieuwe ideeën en 
samenwerkingen in de wijk om zo met elkaar de wijk nog 
fijner en mooier te maken. Niet alleen voor de jongeren, 
maar voor alle bewoners.’
De eerste indruk van haar nieuwe werkplek is veelbelovend: 
‘Wat ik nu merk is dat de Sperwer voor vele een thuis is. Ik 
hoop dat we dit gevoel met elkaar vast kunnen houden.
Ik heb er in ieder geval erg veel zin in!’

Heb je een leuk idee neem dan zeker even contact op via: 
s.janssen@rijnstad.nl



Bij een hartstilstand is reanimeren van levensbelang. De inzet van een AED helpt daarbij.  
Een AED (Automatische Externe Defibrilator) is een draagbaar apparaat dat in geval van nood door iedereen 
gebruikt kan worden. Via gesproken opdrachten krijgt u instructies bij het reanimeren.

In de wijk Geitenkamp zijn op de volgende 6 locaties AED’s aanwezig:

• Huisartsenpost Het Span, Van Maerlantstraat 3

• Coop, Geitenkamp 17

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

• Druckpunt Fysiotherapie, Druckerstraat 16

• Coop, Schuttersbergplein 13

• Sportcentrum Valkenhuizen, Beukenlaan 15

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.



GRATIS PARKEREN OP HET MOOISTE MARKTPLEIN VAN ARNHEM

Natuurlijk
Lekkerder

Smakelijker
www.slagerijvanegmond.nl

E-Mail: info@slagerijvanegmond.nl

de R zit weer in de maand
hij is er weer: 

onze kampioensRookworst

Tel: 026 8484 748

Naast al uw bloemwerk, 
vindt u bij ons ook
cadeauartikelen

en
kunstbloemen 

Zwerfafval opruimen: niet alleen nuttig, maar vooral ook heel gezellig!
• Zaterdag 19 september is het WorldCleanUpdag. Stichting Heel Arnhem Schoon gaat in de Geitenkamp aan de slag

Monica Hutting woont nog geen jaar in de wijk, maar dat weerhoudt haar niet om actief te zijn. In samenwerking met Heel Arnhem Schoon loopt zij regelmatig door de wijk om 
het zwerfafval op te ruimen. Soms met een groepje, soms ook alleen. Wat bezielt haar?

‘In januari van dit jaar ben 
ik vanuit Friesland (Leeu-
warden) in de Geitenkamp 
komen wonen. De liefde 
achterna zogezegd...  
Wat me direct in het oog 
sprong in de wijk is het vele 
zwerfafval; blikjes, plastic 
flesjes, lege sigarettendoos-
jes, papiertjes, doppen, 
peuken etc. etc. Ik vond dat 
erg jammer, omdat dit zo’n 
mooie, bijzondere wijk is. 
Toen ontmoette ik Alie. 
Alie Sijtsma is net als ik ook 
een Friezin, die jaren gele-
den hetzelfde dacht toen zij 
hier kwam wonen. Zij wilde 
naast een schone leefomge-
ving (zij woont in Arnhem 
Zuid) mensen er bewust 
van maken dat we niet maar 
door kunnen gaan met het 
vervuilen van de aarde. We 
hebben er tenslotte maar 
één van! En wij zullen (ho-
pelijk) niet de laatste gene-
ratie zijn. 

Alie begon met opruimen 
van zwerfafval en zo ont-
moette ze anderen, waaron-
der Rebecca Schut. Samen 
richtten zij ‘Heel Arnhem 
Schoon (HAS)’ op en sinds 
november 2019 is HAS een 
stichting geworden. 

Inmiddels zijn er in Arnhem 
bijna 150 vrijwilligers die 
zwerfafval opruimen met 
ring of karretje en prikstok. 
En steeds meer enthousiaste 
mensen sluiten zich aan. 
Ook in onze mooie wijk! 
Sommigen lopen wekelijks, 
andere dagelijks, sommigen 
alleen, anderen in groepjes. 
En raad eens wat er gebeurt 
met deze mensen? Zij voe-
len verbinding met elkaar. 
Ze lachen met elkaar, delen 
soms zorgen met elkaar en 
hebben daardoor het gevoel 
er niet alleen voor te staan. 
Een gedeelde verantwoor-
delijkheid voor een groot 
probleem, dat we op deze 
manier kunnen oplossen! 
Vrijwilligers die ik spreek 
zijn van dit werk gelukkiger 
geworden. Zelf merk ik het 
ook.

Mocht je ook zin hebben om 
je aan te sluiten, of eens een 
uurtje met mij mee te lopen 
dan ben je van harte wel-
kom. Je kunt mij bereiken op 
tel.nr. 06-52295156. 
Je kunt ook direct contact op-
nemen met Alie of Rebecca. 
Mail dan naar heelarnhem-
schoon@hotmail.com. Zij 
kunnen je voorzien van een 

prikstok, een afvalzakring, 
een hesje en een formulier 
voor een zwerfafvalpas. 
Je ontvangt dan ook een 
nieuwsbrief. Regelmatig 
worden er acties georga-
niseerd waaraan je kunt 
meedoen als je zin hebt. Je 
krijgt er in maatschappelijk 
opzicht heel wat voor terug!

Op zaterdag 19 september 
a.s. is het ‘WorldCleanUp-
dag’. Natuurlijk doen we 
daar als ‘Heel Arnhem 
Schoon’ aan mee! We gaan 
‘s middags tot uiterlijk 15.15 
uur met een groepje vrijwil-
ligers zwerfafval in de wijk 
opruimen. De aftrap is om 
13.30 uur bij de Coop aan 
het Schuttersbergplein. Wil 
je zaterdag meedoen? Stuur 
dan even een mail naar mo-
nicahutting@outlook.com. 
Dan zorg ik voor voldoende 
prikstokken en afvalringen.

Heel Arnhem Schoon heeft 
nauw contact met de ge-
meente Arnhem en acties 
worden georganiseerd in 
overleg met de gemeente. 
Zwerfafvalpassen (om je 
zwerfafval kwijt te kunnen) 
worden ook verstrekt door 
de gemeente.

Weet jij wat je moet doen?
Jonge moeders herkennen het wel: je ‘kleintje’is gevallen en heeft een wondje of een 
snee. Hoe moet je handelen als zoiets gebeurt? 

Veel mensen zijn niet op de hoogte van de laat-
ste richtlijnen over bijvoorbeeld het verzorgen 
van een wondje. Hier in Nederland, of zelfs 
in een groot deel van Europa, is het water dat 
uit de kraan komt erg schoon. Je kunt daarom 
een (schaaf)wondje heel goed onder de kraan 
schoonspoelen. Daarna hoeft er ook geen des-
infectie middel meer op. Even laten drogen 
aan de lucht of misschien een pleister is dan 
voldoende.
 
Pleisters zijn voor kinderen natuurlijk altijd leuk als er een plaatje op staat, maar niet alle 
wondjes zijn geschikt voor een voorverpakte pleister. Soms is het handig om zelf de vorm 
van een pleister te kunnen bepalen. 

Is het wondje wat groter/dieper? Denk je dat de huisarts het moet hechten? Maak dan de 
wond niet schoon, maar dek hem af (als het kan steriel) en maak een afspraak met de huis-
arts. Een dergelijk verwonding moet binnen 4 uur verzorgd zijn bij een huisarts.

Wil je meer weten? 
Kijk eens op www.HOT-EHBO.nl , ook voor de link naar de pleistertips. 

• Op 5 augustus hield de tienergroep van de C3-kerk uit Arnhem samen met Heel 
Arnhem Schoon én Monica Hutting (tweede van rechts, met hoed) een actie op 
de Geitenkamp. De tieners dragen de stichting Heel Arnhem Schoon een warm 
hart toe en doen regelmatig mee met acties.

Afval, wat is er veranderd vanaf 1 juli 2020?
U betaalt altijd al voor uw afval. Tot nu toe betaalde u een vast bedrag. Dit bedrag was 
afhankelijk van de grootte van uw huishouden. Vanaf 1 juli 2020 betaalt u een vast lager 

bedrag en een variabel bedrag (80 cent voor een restafvalzak). 
Door afval goed te scheiden heeft u zelf invloed op de hoogte van uw afvalkosten. 

 
Veel afval is herbruikbaar als grondstof voor nieuwe producten, maar dan moet dit wel 

gescheiden worden. Door afval goed te scheiden draagt u bij aan een beter milieu, 
maar het is ook goed voor uw portemonnee. 

Meer gft, plastic, papier en glas scheiden betekent minder restafval. U heeft dan lagere 
afvalkosten. Wilt u zien hoe vaak u restafval weggooit?

 Maak dan een account aan op mijnafval.arhem.nl.

Als het goed is heeft u een infowijzer in de brievenbus ontvangen. Hier staat meer in-
formatie over de nieuwe afvalstoffenheffing en ook tips om afval te scheiden. Ook zijn 
er speciale regelingen voor mensen die veel medisch afval hebben. En woont u in een 
wooncomplex of in een bovenwoning en wilt u groen afval scheiden? Kijk dan of uw wijk 

voor een gf-verzamelcontainer in aanmerking komt. 
Ook voor de minima is er een speciale regeling. 

Heeft u vragen? Bel gratis naar 0800 - 1809 en kies optie 1
Op de website www.arnhem.nl/afval vindt u meer informatie over de nieuwe afvalstof-
fenheffing en de speciale regelingen. Ook is er een belteam ingericht voor vragen. Bel 
gratis naar 0800 - 1809 en kies optie 1 (afval). Een medewerker van de gemeente staat u 
graag te woord. U kunt het belteam ook bellen als u de infowijzer niet heeft ontvangen of 

als u de infowijzer graag in het Engels, Turks of Arabisch wilt ontvangen.



Kort nieuws
BuitenZingen met de Stadscompagnie

Voor ieder die graag zingt, maar vanwege corona niet 
kan, organiseert Stadscompagnie Arnhem vanaf 1 sep-
tember coronaproof ‘BuitenZingen’. 

Voor veel mensen is samen zingen iets om naar uit te kij-
ken. In de auto, bij een koor of waar dan ook. Samen zingen 
brengt positiviteit, een gevoel van verbondenheid en zingen
maakt blij. Iets wat iedereen in deze coronatijden heel goed 
kan gebruiken. Maar juist corona verhindert dat. De meeste 
auto’s en repetitieruimtes zijn niet groot genoeg om 1,5 me-
ter afstand van elkaar te houden. De meeste repetitieruimtes 
zijn slecht ventileerbaar. Daarom organiseert Stadscompag-
nie ‘BuitenZingen’. Laagdrempelige zinghappenings voor 
ieder die van zingen houdt. Voor jong en oud, of je nou kunt 
zingen of niet: iedereen is welkom! Na afstemming met het 
RIVM wordt BuitenZingen op bijzondere wijze georgani-
seerd. Eenmaal per 10 dagen op wisselende dagen en loca-
ties, zolang het weer het toelaat.

Meedoen? 
Laat het weten via het contactformulier van de website: 
stadscompagnie.nl
Binnen enkele dagen ontvang je alle informatie per mail.

Wijkgesprekken over energie besparen en ‘van het gas af’
Er is om ons heen veel te horen en te lezen over energie en het klimaat en ook dat we in Nederland van het aardgas af 
gaan. Dat roept veel vragen op, mogelijk ook bij u en uw buurtbewoners. De gemeente Arnhem organiseert daarom 
wijkgesprekken over dit thema in Geitenkamp, Monnikenhuizen, Arnhemse Allee en een deel van Saksen Weimar 
op: 24 september (overdag) - 15 oktober en 9 november (avond).

In maart heeft er al een be-
richt hierover gestaan in 
Op de Hoogte. De geplande 
wijkgesprekken in april en 
juni zijn vanwege Corona-
maatregelen verplaatst.

Wat betekent energie be-
sparen voor u? Wat doet u 
al om uw energieverbruik 
en de energierekening te 
verlagen en wat kunt u nog 
meer doen? Wanneer zal uw 
wijk waarschijnlijk van het 
aardgas af gaan? Waar vindt 
u onafhankelijk advies over 
het plaatsen van bijvoor-
beeld zonnepanelen? Om dit 
soort vragen te beantwoor-
den én om samen ideeën 
uit te wisselen over energie 
besparen, organiseert de 
gemeente wijkgesprekken. 
De wijkgesprekken worden 
gehouden voor de bewoners 
en ondernemers van de ou-
dere woningen in de wijk. 
Voor de bewoners en on-
dernemers van de nieuwere 
woningen in de wijk, Saksen 
Weimar (uitgezonderd (een 
deel van) de oude kazerne 
panden) en Nieuw-Monni-
kenhuizen, worden aparte 
bijeenkomsten georgani-
seerd, zoals de bijeenkomst 
op 10 september voor Sak-
sen Weimar.

Het wijkgesprek op don-
derdag 24 september is 
van 10.00 tot 12.00 uur bij 
Lijn2030. Lijn2030 is een 
antieke verduurzaamde bus, 
waar u vrijblijvend kunt 
langslopen voor een ge-
sprek. Lijn2030 staat dan op 
het marktplein in de Geiten-
kamp.

De wijkgesprekken in de 
avond vinden plaats op don-
derdag 15 oktober van 19.00 
tot 21.30 uur in hal 4 van 
Sportcentrum Valkenhuizen 
voor de bewoners en onder-

nemers van Oud-Monni-
kenhuizen, Arnhemse Allee 
en (een deel van) de oudere 
(kazerne)panden van Sak-
sen Weimar en op maandag 
9 november van 19.00 tot 
21.30 uur bij MFC De We-
tering voor de bewoners en 
ondernemers van de Geiten-
kamp.
In het bijzijn van Cathelijne 
Bouwkamp, wethouder Kli-
maat & Energie, geeft de ge-
meente eerst een korte uitleg 
over haar plannen in Arn-
hem. Het Energieloket Mid-
den Gelderland geeft tips 

over wat u (nog meer) kunt 
doen om energie te besparen 
en zo uw energierekening te 
verlagen.

U ontvangt per post een uit-
nodiging voor het wijkge-
sprek in de avond. Vanwege 
maatregelen rondom het co-
ronavirus is aanmelden en 
registratie verplicht.

Heeft u vragen of wilt u 
meer informatie? U kunt 
mailen naar Shehnaaz.
Kasiem@arnhem.nl of bel-
len met (026) 377 3682.

Wijkgesprekken over energie besparen en ‘van het gas af’:
24 september 2020
Tijd: 10-12 uur
Locatie: Marktplein Geitenkamp

15 oktober 2020, Oud-Monniken-
huizen, Arnhemse Allee en Oud-
Saksen Weimar
Tijd: 19.00-21.30 uur
Locatie: Sportcentrum Valkenhui-
zen, Beukenlaan 15, hal 4 (ingang 
achterzijde ivm de verbouwing)

9 november 2020, Geitenkamp
Tijd: 19.00-21.30 uur
Locatie: MFC De Wetering, Bonte 
Wetering 89

Oudhollands snoepgoed op de zaterdagmarkt
Sinds afgelopen zomer staat  Arnold van Hunnik van Arnolds Fun en Foods op het marktplein van de Geitenkamp. Hij 
verkoopt heerlijke oudhollandse producten: ambachtelijk gemaakte poffertjes, bubblewafels,  verse warme stroopwafels, 
nostalgische suikerwerken zoals kermisstokken, suikerspin/popcorn, stroopsoldaatjes, anijsblokken, nougat en veel meer. 
Maar ook voor een kopje koffie of wat fris zijn de bezoekers welkom. In de volgende editie gaan we met Arnold in gesprek 
over het traditionele familiebedrijfje, maar als je daar niet op wil wachten, ga dan gerust op de zaterdag naar het marktplein.

EXPOsure 70 -20 in de Beijer
Vanaf maandag 12 oktober tot eind november is in De Beijer 
EXPOsure 70-20 te zien, een documentale tentoonstel-
ling van Willy van Baarsel. De feestelijke opening (alleen 
voor genodigden) is twee dagen eerder. De tentoonstelling 
is, zoals Willy het zelf omschrijft ‘een presentatie van mijn 
Kunstzinnig herstel, een filosofische inkijk in mijn leven.’

‘Ter gelegenheid van mijn 50ste verjaardag in het jaar 2020, 
vond ik het helemaal op z’n plek om mijn verleden in te dui-
ken en in het heden te verplaatsen. Mijn kunstzinnig werk 
daagt uit en prikkelt de zintuigen. Het mag gezien worden’, 
vertelt Willy over het waarom van de voorstelling. 

‘De bron van mijn creativiteit is het vernieuwen van ideeën 
en datgene op te lossen waar ik nog geen antwoord op kan 
vinden. Ik ben vooral vormgever van mijn ‘kunsten’. Ik werk 
graag intuïtief, mijn gevoel geeft de richting aan. Ik maak 
o.a tekenwerk, collages, theater, muziek, tekst en installa-
ties. Dit alles laat ik zien bij EXPOsure 70-20,letterlijk en 
figuurlijk een blootstelling van pakweg 50 jaar Free Willy’. 

De tentoonstelling is te bezichtigen vanaf 12 oktober tijdens 
de normale openingsuren van de Beijer. Voor meer informa-
tie, mail naar documentaal70.20@gmail.com

Van
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Buiten

Naar 

Binnen

---
WCh, 2016



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

Vooruit met de Groene Geit
Heb jij dat nou ook, als je door één van de vele paadjes in de Geitenkamp loopt? Dat je 
bij jezelf denkt: ‘Nou, het lijkt wel alsof er hier jaren niet gesnoeid is, er mag wel eens 
wat aan gedaan worden!’ Dan is er nu goed nieuws: er gaat wat aan gedaan worden, en 
je mag zelf nog meehelpen ook. Samen met de Groene Geit!

Het initiatief van de Groene 
Geit is tot stand gekomen in 
samenwerking met de wo-

ningcorporaties. Vanuit de 
Dr. Bosstraat gaan gedu-
rende acht weken een groep 

mensen - zowel vaklieden 
als mensen uit de wijk - aan 
de slag in de wijk om plek-
ken in de openbare ruimte 
op te knappen. Wijkbe-
woners die een plek weten 
die opgeknapt kan worden, 
wordt wel gevraagd om ook 
een handje mee te helpen.
Maar ook als je het gewoon 
leuk vindt om in de bui-
tenlucht actief te zijn, of 
als je meer wilt leren over 
groenonderhoud, kun je 
je aansluiten bij de groep. 
Als de interesse groot ge-
noeg is, ontstaat er wellicht 
een groep die zich op regu-
liere basis bezighoudt met 
wijkonderhoud.

Wil je meer weten, een ver-
waarloosde plek onder de 
aandacht brengen of meehel-
pen? Bel naar 026 3700310 
en vraag naar Jan of Toon.

Soms wordt een droom gewoon werkelijkheid
Eind augustus nam Felicia Hagen haar diploma Allround schoonheidsspecialist in ontvangst. Eerder die maand opende ze haar salon ‘Felicia Beauty & More’ aan de Schut-
tersbergweg 20. Hiermee is Felicia één van de jongste ondernemers in Geitenkamp. 

Felicia groeide op in Geiten-
kamp en met het openen van 
haar salon in het hart van de 
wijk gaat een droom in ver-
vulling.

Tijdens haar opleiding en 
stages werd duidelijk hoe 
goed Felicia in haar werk is. 
Met zeer hoge cijfers voor 
haar praktijkexamens, te-
vreden klanten en docenten 
werd haar oog voor detail en 
precisie erg gewaardeerd. 

Het aanbod voor mannen 
en vrouwen bestaat mo-
menteel onder andere uit 
gezichtsbehandelingen (ba-
sis en uitgebreid), paraffine 
behandeling (een behande-
ling waarbij de handen in 
was worden ingepakt, red.) 
verven, epileren en harsen. 
Daarnaast is er uitsluitend 
voor vrouwen ook een pro-
fessionele massage. 

Uiteraard is zij ook al be-
zig met verdere uitbreiding 
van het aanbod. Op korte 
termijn zal Microneedling 
worden toegevoegd waarbij 
ook met speciale vitamine-
boosters wordt gewerkt. 

Deze behandelingen zijn 
vooral gericht om huidver-
oudering tegen te gaan en de 
huid op te frissen. Later dit 
jaar volgt nog Wimperex-
tensions. In 2021 wil Feli-
cia zich gaan bekwamen in 
permanente make-up en zal 
dit in het aanbod worden op-
genomen. Meer en meer zal 
de salon zich gaan richten 
op beauty en huidverbete-
ring voor zowel vrouwen en 
mannen. 

In september verwacht de 
salon een erkend leerbedrijf 
te worden. Hierdoor krijgt 
Felicia de mogelijkheid om 
stagiaires in dienst te nemen 
en het vak en de kennis over 
te brengen aan studenten 
van de opleiding tot schoon-
heidsspecialist. Daarnaast 
zal Felicia aan het onderwijs 
verbonden blijven door als 
praktijkexaminator de prak-
tijkexamens van de studen-
ten te beoordelen.

Nieuwsgierig geworden? 

Kom eens langs in de salon 
of kijk alvast op de website: 
www.feliciabeauty.nl

Wees alert op babbeltrucs in coronatijd
Ouderenbond ANBO meldde onlangs dat sinds de coronacrisis oplichters en crimine-
len steeds meer misbruik maken van kwetsbare ouderen. Ook in de wijken waar deze 
krant verspreid wordt zijn oplichters actief. En ze worden steeds brutaler.

‘Ding dong’.  De deurbel gaat. 
Je loopt naar de deur en doet 
open. ‘Goedemiddag me-
neer’, begint de vriendelijk 
ogende jongedame die voor 
de deur staat. ‘Ik werk voor 
het ziekenhuis en kom van-
wege het coronaonderzoek 
dat in uw wijk wordt uit-
gevoerd. U heeft daar vast 
wel over gelezen?’ Je denkt 
‘nee’ bij jezelf, maar ja, al 
het nieuws volgen is soms 
ook onmogelijk. Dus stamel 
je ‘ja’, en vraagt wat de be-
doeling is. Een collega van 
de jongedame komt erbij om 
uitleg te geven. ‘Wij nemen 
bloedtesten af bij mensen 
om te kijken of er sporen 
van corona te vinden zijn. 
Mogen we even binnenko-
men?’ En een half uur later 
ben je niet alleen wat bloed 
armer, maar blijken er ook 
waardevolle bezittingen te 
zijn verdwenen. 

Het is één van de voorbeel-
den waarmee oplichters 
misbruik proberen te ma-
ken van de coronacrisis. 
Maar ook de behulpzame 
jongeman die aan kwets-
bare ouderen aanbiedt om 
boodschappen te doen, kan 
er op uit zijn de bankpas van 
de oudere in handen te krij-
gen. Er zijn zelfs al verhalen 
bekend van oplichters die 
langskomen om mensen te 
vaccineren tegen corona.

Maar oplichters komen niet 
alleen aan de deur: ook via 
WhatsApp of mail probe-
ren ze een slaatje te slaan 
uit de coronacrisis, door 
zogenaamde ‘virusvrije’ 
bankpassen aan te bieden. 
Via een link word je dan 
doorverwezen naar een nep-
website, waar je gevraagd 
wordt om al je persoonlijke 
gegevens in te vullen.

Helaas worden dit soort 
praktijken nog te weinig 
bestraft, omdat ouderen - 
uit schaamte -  niet altijd 
geneigd zijn om aangifte te 
doen van oplichting.
Zelf alert blijven kan al veel 
uithalen tegen deze gewiek-
ste criminelen: machtig niet 
zomaar anderen, geef je 
pas niet mee en pas op voor 
mailtjes en appjes waarbij je 
op een link moet klikken. 
En wees je ervan bewust dat 
een zorgmedewerker nooit 
onaangekondigd aan de deur 
komt voor een onderzoek. 

Trap er daarom niet in, 
vraag om een legitimatie 
en, als je het niet vertrouwt, 
doe zo snel mogelijk de deur 
dicht en meld het direct bij 
de politie via telefoonnum-
mer 0900-8844. 
Ook als het je onverhoopt 
toch overkomen is.
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Activiteiten vanuit Kinderwerk Rijnstad
De afgelopen maanden hebben de reguliere activiteiten van Kinderwerk Rijnstad stilgelegen. Maar gelukkig zijn er 
nu weer enkele dingen mogelijk en starten een aantal wekelijkse activiteiten weer op. 

Op de dinsdagen in De Sperwer gaat 
de Meidengroep GirlsDIY (Do It 
Yourself) weer van start. Het begint om 
18.00 uur en de entree bedraagt  €1,-  
Aanmelding is verplicht, dit kan via 
een whatsappgroep.

Kinderen van 7 tot 10 jaar kunnen 
contact opnemen met Carolien via te-
lefoonnummer  06-31952997. 

Kinderen van 10 tot 14 jaar kunnen 
contact opnemen met Sanne via tele-
foonnummer  06-52199441 

Op de woensdagen is het de beurt aan 
de Jongensgroep BoysDIY. Ook deze 
wekelijkse activiteit start om 18:00 
uur in de Sperwer en ook hiervoor be-
draagt de entree. €1,- 

Aanmelding verplicht via whatsapp-
groep. Kinderen van 10 tot 14 jaar die 
zich hiervoor willen opgeven, kunnen 
contact opnemen met Xavier via tele-
foonnummer 06-11849314.

Hij zorgt er dan voor dat je in de app-
groep terecht komt. 

Vanaf woensdagmiddag 23 september 
gaat ook de Kidsinstuif in MFC de 
Wetering weer beginnen met haar we-
kelijks programma voor kinderen van 
4 tot 12 jaar. Inschrijven is verplicht, 
dit kan vanaf 13.00 uur inschrijven bij 
de ingang van MFC De Wetering. De 
entree bedraagt €1,- en vol is vol. 
De spel-, knutsel-, sport-, kook- of 
buitenactiviteiten duren van 14:00-
16:00uur, je kiest maximaal 2 activi-
teiten. Voor meer info, neem contact 
op met Carolien 06-31952997 of Bram 
06-15560425

Dirk Zeldenrust Duurzaamheidsprijs
We zitten midden in de co-
rona- en economische crisis. 
Maar laten we de samenhang 
met  de ‘groene’ crisis niet 
vergeten. Het is dringender 
dan ooit om in actie te komen 
tegen klimaatverandering, 
voor een circulaire econo-
mie en voor versterking van 
de biodiversiteit. Doe je ook 
mee?

De Club van Dirk nodigt kandidaten voor de Dirk Zelden-
rust Duurzaamheidsprijs 2020 uit zich aan te melden. Zij 
reikt deze prijs jaarlijks uit aan een persoon of organisatie 
die – net als Dirk – vindt dat een betere wereld niet kan 
wachten. Doel van de prijs is duurzame activiteiten en pro-
jecten in Arnhem stimuleren.Voorgaande jaren ging de prijs 
naar Stichting RecaP en kledingatelier DierbaarGoed. 

Arnhemse wereldverbeteraars gezocht 
Onderzoekers of studenten die werken aan duurzame in-
novaties kunnen in aanmerking komen maar ook natuur-
beschermers, groene ondernemers of mensen die initiatie-
ven nemen om hun buurt te verduurzamen. Duurzaamheid 
wordt breed opgevat: energie en klimaat, circulaire econo-
mie en biodiversiteit. 

Prijs
Zowel grote als kleine duurzame initiatieven in Arnhem ko-
men in aanmerking voor de prijs: een bedrag van € 5000, -. 
De winnaar moet de prijs gebruiken om het winnende initia-
tief te versterken en/of verder uit te bouwen. Dit jaar bestaat 
de jury uit Margreet van Gastel (voorzitter, oud-wethouder 
duurzaamheid gemeente Arnhem), Frank Croes ( program-
mamanager Circulaire Economie HAN en adviseur duur-
zame transitie) en Petra Souwerbren (directeur Natuur en 
Milieu Gelderland).

De prijs wordt ter beschikking gesteld uit het Fonds van 
Dirk dat gevuld wordt door personen en bedrijven die het 
gedachtegoed van Dirk en/of duurzame projecten en initia-
tieven een warm hart toedragen. 

Meedoen
Aanmelden kan tot en met 31 oktober 2020. Kijk voor de 
spelregels en meer informatie op www.degroenevos.nl

Drie dagen plezier, gezondheid en fijn gezelschap
Al enkele jaren organiseren Stichting Rijnstad en Sportbedrijf Arnhem in de zomer en gezinsvakantie voor gezinnen 
uit de wijk. Ook dit jaar was dat de bedoeling, maar de corona uitbraak in ons land goeide roet in het eten.

De geplande vakantieweek 
in Drenthe kon niet door-
gaan, want met meerdere 
families in één verblijf over-
nachten was niet toegestaan. 
Maar niets doen vonden de 
organisaties ook geen optie, 
dus werd er een alternatief 
voor de gezinsvakantie be-
dacht. Deze alternatieve 
gezinsvakantie bestond uit 
drie dagen leuke, gezonde 
en leerzame dingen doen, 
waarbij MFC De Wetering 
steeds de thuisbasis was. 

Op de eerste dag stond er een 
bezoek aan het dolfinarium 
gepland. Voorafgaand aan 
dit bezoek was er eerst een 
leuke lunch workshop. Alle 
gezinnen hebben hun eigen 
(gezonde) lunch gemaakt, 
die ze meenamen naar het 
dolfinarium. Daar hebben 
de gezinnen onder andere 
genoten van een spectacu-
laire dolfijnenshow. De dag 
werd prettig afgesloten met 
een gezamenlijke maaltijd 

die in MFC De Wetering ge-
houden werd.

De volgende dag werd 
zwembad De Scheg in De-
venter bezocht. Maar liefst 
4 uur lang hebben de kinde-
ren en ouders gezwommen, 
gegleden en gebubbeld. De 
oudste kinderen hebben nog 
een boswandeling op de 
Veluwe gemaakt. Ze hadden 
geluk, want naast paarden 
en zwijntjes hadden de kin-
deren ook nog een ontmoe-
ting met een jonge ree. Ook 
deze dag werd afgesloten 
met een smakelijke maaltijd 
in MFC De Wetering. 

De laatste dag begon met 
een bootcamp. Een fanatie-
ke sportles op Playground 
de Rommelkist die, vanwege 
het warme weer, in het teken 

stond van waterspelletjes. 
Er was onder andere een 
wedstrijd waarbij de kin-
deren het tegen de ouders 
opnamen. De hele middag 
werd er gespeeld met water 
en speelgoed. En wie geen 
zin had om nat te worden, 
kon binnen deelnemen aan 
de leuke gezonde voedings-
workshops die werden gege-
ven. Om 16.00 uur werd de 
gezinsvakantie afgesloten 
met een barbecue en een 
disco.
De gezinnen hebben er met 
zijn alle erg leuke dagen 
van gemaakt. Drie dagen 
die stonden voor plezier, ge-
zondheid en fijn gezelschap,
die nog lang in de gedachten 
van de gezinnen blijven!



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

Zomerse activiteiten voor kinderen in de lange hete zomer een groot succes
In de zomervakantie organiseerden Sportbedrijf Arnhem, Playground de Rommelkist en Stichting Rijnstad gezamenlijk vakantieactiviteiten voor de kinderen uit de wijk. 
Ook dit jaar was er een volle agenda. Bram Moorman van Sportbedrijf Arnhem hield een ‘dagboek’bij van de diverse activiteiten die gehouden zijn in de voorbije topzomer.

Waterdag 

Waterdag op de Rommelkist kon je met recht een waterdag 
noemen. Vooral ook omdat het vandaag met bakken uit de 
hemel kwam. Zal je net zien. 
Het mocht de pret van de kinderen en begeleiders niet druk-
ken. Op het blauwe playgroundveld van de Rommelkist ston-
den twee enorme water attracties: een klimbaan waar je al 
glijdend weer vanaf kan en een mega lange buikschuifbaan. 
Dikke pret dus  Een warme douche na afloop was meer dan 
welkom. Volgend jaar bestellen we de zon. 

Peuren in de Poel

Woensdag 15 juli zijn we met een groep van 15 kinderen op 
onderzoek gegaan. Bepakt met schepnetjes, emmertjes en 
informatiestencils over waterdiertjes wandelde de kinderen 
van MFC De Wetering naar het Beekdalpark. 
Aangekomen in het park konden de kinderen zelf op zoek  
gaan naar waterdiertjes. Al gauw kwamen de kinderen te-
rug met de verschillende diertjes en plantjes. Er werden 
zelfs 3 rivierkreeften gevangen. 
Nadat de kinderen iets te eten en te drinken hadden gehad, 
hebben ze ook nog een educatief-werkblad gemaakt. 
Al met al een heerlijke dag in de buitenlucht. 

Cowboys en indianendag

Vandaag zijn we met de kinderen op cowboys en indianen 
avontuur gegaan. Playground de Rommelkist werd omgeto-
verd tot een wild-west avonturenpark. De kinderen mochten 
er rijden op een stier, boogschieten als een echte indiaan en 
ze konden laten zien hoe snel ze zijn op het cowboys en indi-
anen hindernisparcours. Om ervoor te zorgen dat de kinde-
ren niet met lege handen naar huis zouden gaan konden ze 
hun eigen totempaal schilderen! En het maken van een eigen 
hoofdtooi hoort er ook bij als echt indiaan. Een superleuke 
middag, met aan het einde van de middag helaas nog de 
nodige regenbuien. 
Komt vast en zeker door de regendans...

Lasergamen in het bos

Lasergamen, dat is spannend! Eerst teams maken en dan op 
pad naar het bos tussen de Arnhemse Allee en de Schelmse-
weg. De jongste groep tot 7 jaar in de ochtend, de groep tot 
12 jaar in de middag  en de groep tot 18 jaar in de avond. Ze 
rennen wat af en aan. Teams die samenspannen, teams met 
undercover spionnen, oer-brullen en lol voor tien, zo’n pret 
hebben ze gehad! Met een kleine drink- en koekpauze tus-
sendoor hadden ze er zelfs na twee uur door het bos rennen  
nog geen genoeg van. 

Hutten bouwen

Bij de opening stond er al een grote rij kinderen klaar om 
zich aan te melden. We konden vrij snel van start gaan en 
de kinderen konden bonnetjes halen om deze in te wisse-
len tegen materialen die nodig waren bij de bouw van de 
hutten. De kinderen mochten zelf hun bouwploeg kiezen en 
begonnen toen allereerst met een plank en een grondboor. 
Vier gaten moesten een ellenboog diep de grond in geboord 
worden, afgemeten tot elkaar met een plank ertussen. Dat 
was toch behoorlijk lastig! Menig vrijwilliger kreeg blaren 
of ernstig spierpijn door de kinderen op gang te helpen ko-
men. Als de gaten geboord waren konden de balken erin 
waarop de planken getimmerd konden worden. Creatieve 
forten met extra ramen, gluurgaten, bankje of loket, muren, 
zelfs dakbedekking werd verzorgd. Toen de bouwploegen 
klaar waren, werd er volop gespeeld in de hutten. Onder an-
dere trefbal met de hut als vrijplaats. Een hut met een echte 
zelfgebouwde glijbaan doormiddel van wat lange planken 
en een zeiltje, was de ultieme hot-spot. 
Al met al een zeer geslaagd huttenbouwdag met de Geiten-
kampse kinderen in 2020!

Graffity workshop

Dat ieder kind iets creatiefs in zich heeft wisten we al, maar 
dat deze kinderen zo creatief zijn is echt super tof! Tijdens 
de graffity workshop mochten de kinderen de grote zeecon-
tainers van Jeugdland bespuiten met graffity. Met een vro-
lijk en kleurrijk resultaat! En daarnaast kregen de kinderen 
de gelegenheid om een eigen kunstwerk te maken. Dat zie je 
ook hier op de foto. Mooi gemaakt allemaal!

Stoepranden

Stoepranden, wie kent het niet van vroeger! Tegenwoordig 
hebben we stoepranden 2.0. Zodat je veilig op het gras bij-
voorbeeld lekker ouderwets kunt stoepranden. De kinderen 
die vandaag mee speelden maakten er een sportieve middag 
van. Eerst even oefenen en daarna een toernooi spelen. Het 
viel ons op dat de kinderen erg goed konden mikken en dat 
er veel punten werden gescoord. Het was ook nog eens lek-
ker weer en de sfeer was goed, dus al met al was het een 
topmiddag.

Gezinsfietstocht

Op een zonnige woensdag zijn we met drie super enthousi-
aste gezinnen uit de Geitenkamp gaan fietsen op en rondom 
de Posbank. Nadat iedereen zijn eigen fiets of tandem fiets 
ter beschikking had, kon de tocht beginnen. De fietstocht 
bracht ons langs kasteel Middachten, waar we even stop-
ten voor een appeltje en een flesje water. Daarna verder 
de mooie natuur in, de Posbank op. Daar begon het echte 
fietsen, dat wil zeggen de bult omhoog. Nou, dat was afzien 
voor de meesten, maar toch deed iedereen het hartstikke 
goed! Boven aangekomen samen lekker picknicken. En toen 
nog het laatste stuk terug richting de startplek, langs de 
paarse heide en de Schotse Hooglanders. Een superleuker 
ervaring voor iedereen!

Tekst: Bram Moorman
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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

‘Eindelijk weer wat te beleven’
• Festival Hoogte80 denkt aan vervolg op geslaagde coronabestendige ‘kleine editie’

De organisatie van het Arnhemse Hoogte80 Festival moest er naar eigen zeggen wel even ‘een paar flinke knoppen 
voor omzetten’. Maar inmiddels kijkt ze terug op een zeer geslaagd Hoogte80 Theater Terras, waarmee het evene-
ment de afgelopen dagen een revanche maakte na het annuleren van de ‘normale‘ editie in maart van dit jaar. 

Meer dan 1000 bezoekers 
uit het hele land wisten 
hun weg te vinden naar het 
‘kleine zusje’ van het festi-
val. Opmerkelijk is dat daar-
onder ook de nodige verte-
genwoordigers waren van 
andere buitenfestivals. Het 
aantal van 1000 bezoekers 
zal zeker in deze tijden suc-
cesvol klinken. Maar voor 
een festival dat in de afge-
lopen jaren is toegegroeid 
naar 25.000 bezoekers per 
editie, vergde deze opzet een 
heel andere werkwijze dan 
gebruikelijk. ‘Alle bestaan-
de draaiboeken konden de 
prullenbak in’, vertelt zake-
lijk leider Harold Oddens. 
‘Eigenlijk hadden we de 
hoop al laten varen dat we 
dit jaar nog iets konden 
doen’, vervolgt Oddens.

‘Maar toen er begin juli toch 
wat ruimte leek te komen om 
een kleinschalig evenement 
te organiseren en twee lo-

kale horecabedrijven -Café 
Kroon en Café Bosch- voor-
stelden om dit samen op te 
pakken, hebben we in no-
time een plan geschreven 
voor een intieme, corona-
bestendige editie. Daarbij 
moest iedereen een paar 
flinke knoppen omzetten. 
Ook voor de afdeling ver-
gunningen van de Gemeente 
Arnhem was dit spannend 
en nieuw. Grote lof dan ook 
dat ze ons, ondanks alle on-
zekerheden en restricties, 
het vertrouwen hebben ge-
gund en dit initiatief volop 
hebben ondersteund.’

De ‘nieuwe aanpak’ resul-
teerde in een vijfdaags the-
aterfestival, dat van afge-
lopen woensdag tot zondag 
plaatsvond. Dagelijks waren 
er meerdere voorstellingen 
waarbij bezoekers mettwee 
personen per tafel konden 
genieten van culturele én 
culinaire verrassingen. Te-

rugkijkend is Oddens zeer 
tevreden: ‘Misschien een 
cliché, zeker gezien de plek,  
maar elke voorstelling was 
een hoogtepunt. Het pro-
gramma was zeer divers 
en van hoge kwaliteit. De 
focus van het publiek was 
optimaal en ik heb zelden zo 
vaak zo’n welgemeend ap-
plaus gehoord. Kippenvel! 
Sommige bezoekers waren 
alleen al door de festival-
sfeer tot tranen toe geroerd, 
zo opgelucht waren ze dat er 
na zes ‘cultuurarme’ maan-
den eindelijk weer wat te be-
leven was.’ 

Ook voor de optredende 
artiesten was het Theater 
Terras een verademing. De 
meeste van hen hebben de 
afgelopen periode immers 
noodgedwongen thuisge-
zeten. ‘We zijn als festival 
heel blij dat we daar een 
positieve draai aan heb-
ben kunnen geven’, vervolgt 

Harold Oddens zijn verhaal, 
‘want we zijn er niet alleen 
voor het publiek maar ook 
voor de theatermakers. Ook 
daarom smaakt deze eerste 
kleine editie naar meer. Dus 
de kans dat dit een vervolg 
krijgt is groot’.

Wie weet is het Theater Ter-
ras ook een inspiratie voor 
andere festivals om varian-
ten in kleinere vorm te orga-
niseren. 

Harold Oddens: ‘We heb-
ben diverse collega’s van 
andere festivals op bezoek 
gehad. Die waren natuur-
lijk ook benieuwd of het 
zou lukken om het Theater 
Terras volgens de strenge, 
maar noodzakelijke regels 
te laten verlopen, dus met de 
bekende 1,5 meter afstand et 
cetera. Ik ben er trots op dat 
ons publiek heeft laten zien 
dat dit geen enkel probleem 
hoeft te zijn!’

Foto: Frans Schneider

Eten met Petra & Margreet 
Oeps, toen was er ineens het coronavirus … De beide 
meiden schrokken er wel van. Zo weinig mogelijk men-
sen ontmoeten leek hen het beste. Tot op heden hebben 
ze gelukkig nog niks opgelopen. Na wat van de eerste 
schrik te zijn bekomen besloten ze dat lekker én gezond 
eten gewoon kon doorgaan. Om de kilootjes wat in de 
gaten te houden wordt het dit keer een koolhydraatarme 
ovenschotel met kip, spinazie en champignons.

Ingrediënten voor een maaltijd voor 6 personen:

• 500 gram dun gesneden kipfilet
• 125 gram roomkaas met kruiden
• 10 milliliter (olijf) olie
• 80 milliliter (kippen) bouillon
• 400 gram champignons
• 400 gram diepvries spinazie
• 150 gram geraspte kaas
•  peper, zout, chilipoeder en knoflook

Bereiding

Ontdooi de spinazie in de magnetron, dit kost zeker 15 
minuten. Laat de spinazie in een zeef goed uitlekken, 
duw met een lepel het vocht er nog extra uit.  Verwarm 
de oven voor op 190 graden. Leg de spinazie op de bo-
dem van een ovenschaal. Snij de kipfilet in dunne reepjes 
en bak ze even aan. Bedek de bodem van de ovenschaal 
hiermee. Snij de champignons en verdeel deze over de 
schaal. Pak een kom en meng de roomkaas met kruiden, 
de olie en bouillon door elkaar heen (voeg eventueel 
knoflook en andere kruiden toe).

Giet het mengsel vervolgens over de kipfilet, champig-
nons en spinazie in de ovenschaal. Bedek de ovenschaal 
met aluminiumfolie. Zet de ovenschaal in de oven en 
bak het geheel 20 minuten. Haal na 20 minuten de oven-
schotel uit de oven en verwijder de folie. Verspreid de 
geraspte kaas over de ovenschotel. Bak de ovenschotel 
nogmaals 10 minuten zonder folie of totdat de kaas bruin 
begint te worden.

Petra & Margreet


